FIMTUDAGINN, 1. dag JÚlí""aðar
1847, var alþing íslend
inga sett i Reykjavik.
Áður en þingið var sett, var guðsþjónustugjörð haldin í ~kj1lBB.i, og prédikaði "stiptprófastur
Árni Helgason og lagð~1ftM'·~fo.
73, v. 2. "að þeir, sem
vilja að guð komi til sín, yrðu a~ko~a til hans, eða staðnæmast ætíð hjá honum."
Auk konúogsfulltrúa,
kammerherra og stiptamtmanns
Bardenfleths, aðstoðarmanns hans, sýslumanns Kr~ Kristjánssonar, og skrifara hans, kand. philos. P. Melsteðs, voru þess
ir alþingismenn viðstaddir:
.,...•
A. Konúngkjömir:
1. þórður Sveinbjarnarson, júS~z.a~íus í yfirdóminum.
2. Helgi G. Thordarsen, biskup.~;" ..
3. pórður Jónassen , assessoe lyfirdóminum.
4. sera Halldór Jónsson, prófastar j ·Skagafjarðarsýslu.
5. Jón Thorstensen, jústizráð,lan:dlæk~r.
6. Páll Melsteð, kammerrá~sýslumarttir i Ámessýslu.
B. pjóðkjömir:
. ..'
.
7. sera Hannes Stephensen, prófastur, fyrir Borgarfjarðarsýslu.
8. porgrímur Thomsen, gullsmiður; fyrir Gullbringu - og
Kjósarsýslu.
9. Jón Johnsen, assessor í yfirdóminum, fyrir Árnessýslu.
10. Jón pórðarson, hreppstjóri, fyrir Rángárvallasýslu (vara
þingmaður).
11. Jón Guðmundsson, stúdent, fyrir Skaptafellssýslu.
12. Sveinn Sveinsson, hreppstjóri, fyrir Sudunnúlasýslu (varaþingmaður),
13. Guttormur Vigfússon, stúdent, fyrir Norðnrmúlasýslu (varaþingmaður).
l'
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14. Jakob Petursson, umboðsmaður, fyrir Norðurþíngeyjar
sýslu.
15. sera þorsteinn Pálsson, prestur, fyrir Suðurþingeyjarsýslu.
16. Stephán Jónsson, hreppstjóri, fyrir Eyjafjarðarsýslu.
17. Jón Samsonsson, bóndi, fyrir Skagafjarðarsýslu.
18. Guðmundur Arnljótsson, hreppstjóri,
fyrir Húnavatnssýslu.
19. Ásgeir Einarsson, sættanefndarmaður, fyrir Strandasýslu.
20. Jón Sigurðsson, kand, phil., fyrir Ísafjarðarsýslu.
21. Eyjólfur Einarsson, hreppstjóri, fyrir Barðastrandarsýslu.
22. þorvaldur Sivertsen, umboðsmaður, fyrir Dalasýslu.
23.
24. Helgi Itelgason, hreppstjérí , fyrir Mýra og Hnappadalssýslu.
25. Árni Helgason, stiptpr6fastur,
fyrir Reykjavíkur kaupstað (varaþingmaður).
Fyrir Vestmannaeyjar mætti einginn þingmaður.

KONÚNG8FVLJ.TRÚJNN

setti þíngið með svolátandi ræðu:

Háttvirtu alþíngismenn!
_ þá er ver fyrir tveim árum síðan komum saman i sal þessum til að hefja þaustört,
'Sem konúngur vor hafði falið þjóðfundi þessum á ,hendliri, 'afföðurlegum huga einnig til þeirra,
sem þenna hluta byggja afrtki hans, þá vorum ver vissulega allir stórum gagnteknir af þeirri tilhugsun, að með þeim
fundi vorum byrjaði nýr kafli ekki eínúngis af æfi vorri, heldur
og einnig af gjörvallri þjóðframfára - sögu þessa lands. Ver
urðum að vita, að framkvæmdir vorar og athafnir á þeim fundi
mundu ekki einúngis verða mínnisstæðar , og nákvæmlega
ránsakaðar af samþegnum vorum og af oss sj álfum, heldur
mundi einnig það, íhveIjumbúníngi
alþing birtist hið fyrsta
sinnið, leggja undirstöðuna. undir' álit það, sem það aflaði ser
hjá konúngi og þjóðinni, og þannig ráða miklu bæði um stöðu
þess sjálfs eptirleiðis og um þau áhrif, sem það á að hafa á
framfarir manna að þvi mikilvæga takmarki, sem þjóðstofnun
þessari er sett.
En því glöggar sem hugur vor sá, hversu mikilvæg störf
ver áttum úti að gánga, því þýngra hlaut að leggjast á oss
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byrði þeirra vankvæða, sem einnig þá, einsog við upphaf ser
hvers nýstárlegs og mikils umvarðanda fyrirtækis, varð á hinum fyrsta kafla samvinnutíðar vorrar að seinka leið vorri, og
sem ver urðum að sigrast á, áður ver gætum algjörlega neytt
krapta vorra, er að sönnu ætíð mega veikir heita í saman':'
burði við takmark það, sem oss er fyrirsett að ná. Ver vorum þannig með öllu óvanir aðferð og tilhögun þeirra starfa,
sem ver þekktum aðeins að sjón, en ekki af sjálfs-reynslu,
. þeirri aðferð og tilhögun, sem löggjafarinn hafði sett oss fyrir, og sem oss öllum mátti vera jafnáríðandi að fylgja sem
nákvæmlegast i öllum greinum, þareð ver hlutum allir að vita,
að ef ver sneiddum hjá þeim, enda þótt i.litlu sýndist, þá
leiddi það oss útá viðsjála götu. Enn fremur vorum ver ókunnugir þvi, hvaða atgjö,,--og hyggindi þá mundu koma í
ljós og eigast við i umræðu malannajm'argtr á meðal yðar, hátt
virtu alþingismenn, höfðuð, ef til vill, ekkitYrr' en rett á undan að fundur vor hófst seð eður heyrt aUflesta af þeim mönnum, sem þer áttuð nú á deg~ hverjum orðum við að. skipta,
sem þer áttuð nú um hríð að eiga fyrir daglegan sessunaur.
það var að líkindum einginn af oss, sem enn hafði átt nægan
kost á að meta sjálfs sins pund,. að prófa hvað hann hefði
þegið til að geta nálgast það taJaiÍark, er hann hafði sett ser
sjálfum. Auk þessa, jafnvel þó ver af mestu samvizkusemi
hefðum búið oss undir verk vorrar köllunar, þó ver
sjálfum oss hefðum nákvæmlega athugað þá -hluti, sem ver vissum eða ætluðum að verða mUJId~umtalsefni, þá vantaði oss
enn þá það ljós, sem hið iifallda orð, 1 mÚgbreyttri umræðu
og ljósri útlistun á gagnst~um
skoðunarhætti, hlaut að láta
renna upp í huga vorum, aður en sannfæring vor gæti stuðzt
á föstum grundvelli.
þessi van kvæði eru nú,·. þegar ver í annað sinn eigum
fund með oss til að vinna það, sem oss er á hendur falið, að
miklu leyti horfin eða mínkuð;
Að Sönnu eigum ver nú að sjá
á bak nokkrum þeim mönnum, sem þingið hið fyrra sinnið
mátti telja einhverja hina merkustu sín á meðal, og þar á meðal þeim manni, sem hartnær samhuga var kjörinn ti] sem forseti að stjórna þíngstörfum, sem leysti það starf.af hendi með
jafnmiklum mannúðleik,
dugnaði og umhyggju fyrir góðum
rekstri málanna.
En flestir af yður,heiðruðu
alþingismenn,
hafið þó nú átt kost á að kynna yður reglur þær, sem settar

mel')

3

eru þingstörfum vorum; yður er enn fremur nú þegar, áður en
þingstörf byrja, áður en nefndirnar verða kosnar , kunnugt álit samverkamanna yðar, kraptar sjálfra yðar; og að lyktum
munu aðgjörðir þær, sem á hinu fyrra þinginu áttu ser stað
og snertu nokkur af hinum helztu málefnum lands þessa, hafa
átt talsverðan þátt i þvi að skýra, breyta eða styrkja álit vort
um lík eða náskyld málefni, sem komið geta til umtals á þingi
þvi, er ver eigum nú fyrir höndum.
Alþin@:i/\getur nú þess utan þvi öruggara geingi1\ að störfum sinum, sem þingmenn af hinni konúnglegu auglýsingu, er
eg nú eptir skipun Hans Hátignar legg fYrir yður, svo og af
tilskipunum þeim, sem þar er getið og sem komið hafa út,
síðan hið fyrsta þing var haldið, geta komizt að raun um,
hversu gaumgæfilega athugasemdir og álitsskrár þingsins hafa
verið prófaðar, hversu mikils tillögur þingsins hafa verið metnar, 'þegar málunum var ráðið til lykta, svo að konúngur einúngis þá hefur breytt á annan veg, en tillögur alþingis
bendtu til, þegar hann hefur fundið með öllu óyggjandi ástæður gegn þeim. Í einstöku atriðum, þar sem konúngur ekki
hefur getað að öllu leyti sannfærst um nytsemi uppástúngu
alþíngisins, hefur Hans Hátign þó ekki viljað gjöra það að
lögum, sem gagnstætt væri uppástúngum þessum, en hitt hef.ur hann heldur kosið, að gjöra alþingi kost á að nýju að prófa
ástæðurnar með og móti þessum fyrri uppástúngum.
það er
af þessum rökum, að eg mun leggja fyrir þingið lagafrumvörp í tveimur málum, sem bæði hafa áður komið til umræðu
á hinu fyrra þíngi; en þau eru um það, hvernig endurgjalda
skuli alþíngiskostnaðínn,
og um það að leing:ja tíma þann, sem
til þess þarf að eignast sveit.
Að konúngur eptirleiðis muni veita tillögum alþingis slíkt
athygli, sem nú hefur hann gjört, þvi mega menn fulltreysta,
þegar litið 'er til þess lifandi áhuga, sem konúngur leggur á
allt það, sem snertir kjör Íslands; og mun hver sá, sem það
hefur hlotnazt, að eiga tal um það efni við Hans Hátign sjálfa,
hafa komizt að sannri raun um, að svo er. En eg þarf
ekki að fara um það fleiri orðum, þar eð alþíng fær hina órækustu vissu um það í hendur, er það ser, að það mál, sem velmegun landsins stóð á svo stóru að yrði til lykta leidtmálið um breytingu á latinuskóla
landsins og stofnun annars
æðri skóla handa andlegrar stéttar mönnum i landinu - nú er
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á enda kljáð, bæ ð i svo fljótt einsog unt var eptir þeim er~
víðleikum, sem það mál hafði i för með ser, og þeim margbrotnu rannsóknum, sem á undan þurftu að gáuga, 0 g líka á
þann hátt, er því heldur mun þykja að óskum hafa geingið,
sem málinu yfir höfuð hefur verið ráðið til lykta samkvæmt
ósk alþingis. það má og vera hverjum íslenzkum manni sannarlegt gleðiefni, að umhyggja sú, sem konúugur
ber fYrir
þessum hluta ríkis síns, á einnig heima hjá þeim manni, sem
honum geíngur næstur, syni hans og rikiserfmgja, og sem þar
að auk, eins og þer vitið allir, hefir sjálfur hingað komið til
lands og kynt ser ásigkomulag þess.
A meðal málefna þeirra, sem að þessu sinni verða af stjórnarinnar hendi borin upp á alþingi, er það einkum eitt, sem
þess mun viðþurfa, að þingmenn fylgi ser að þvi með allri athygli og ræði það nákvæmlega, en það er málið um nýjan
jarðadýrleika á Íslaudi.
Skattar þeir og gjöld, sem l!J,eun á
Íslandi hafa hingað til átt að greiða, hafa verið bygð {mjög
ólíkum grundvelli, einkum þegar litið er til jarðagózins, og
það hefir verið þess ollandi, að útgjöld þessi hafa or~ð mörgum gjaldþegnum miklu erviðarí, heldur en þau, þegar upphæð útgjaldanna aUra til samans' er aðgætt, hefðu þurft að vera
hverjum einum einstökum manni, ef þeim hefði verið skipt
jafnar niður. En það, að þenna jöfnuð hefir vantað, hefir
þar að auk gjört þann talsverða óhag, að menn hafa ekki getað
fundið þá aðferð, sem í alla staði væri sanngjörn og réttvís
iil að ná jafnvel þeim útgjöldum af landinu, sem hver íslenzkur maður án efa játar að landið eigi að bera, og sem allir
mundu vilja eiga þátt i að greiða, þegar funðin væri réttlát undirstaða fyrir niðurjöfnun útgjaldauna.
Konúngur hefir
nú látið hafa nauðsynlegan undirbúning að máli þessu, til þess
náð yrði slíkri undirstöðu undir niðurjöfnun skattanna, óg til
þess að skattamálið þannig. í öllum greinum gæti orðið bygt
á betra grundvelli en áður. Ar því nú þingmenn eru svo
kunnugir hverjum hluta HIls landsins, þá má ráð fyrir því
gjöra, að feingizt geti hinar beztu og áreiðanlegustu bendingar til þess, að málefni þessu, sem svo er mikils árídanda,
verdi komið í hið haganlegasta horf.
þegar menn nú, bæði í þessu máli, er eg nefndi, og í
hinum öðrum málunum, sumum stærri og sumum minni, sem
borin verða undir alþing ýmist frá stjórninni eða frá þing-
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mönnum sjálfum, láta ser ant um, sem eg ekki efast um,
með allri alúð og kostgæfni að ná hinu sauna bæði í efni og
sniði málanna, þá munuð þer, háttvirtu alþingismenn, þegar
þar að kemur, geta huggað yður við það að skilnaði, að alþing
hafi ekki unnið til einskis, heldur að það hafi kröptuglega
stuðlað til þess, að hinu mikla og heiðarlega takmarki yrði
náð, sem konúngi og öllum oss er svo ant um, en það er
framför islands í andlegum og líkamlegum efnum. Og með
þeirri huggunarríku von, að svo muni verða, lýsi eg nú yfir
því í nafni konúngs, að
A L Þ Í N GER
8 ETT.
Þegar ræðunni var lokið, tóku allir þingmenn undir í einu
hljóði:
LEJNGI

LIFI

XONÚNGUR

VOR,

KRJSTJ.\N

HINN

ÁTTUNDI!

KONÚNGaFULLTRÚI
skýrði þinginu þessu næst frá, að í stað
þeirra konúngkjörnu alþingismanna, er hið fyrra sinnið hefðu
mætt á alþingi, Konferenzráðs og Amtmanns B. Thorsteinsons
og Sýslumanns B. Blöndahls, þar hinn fyrri hefði beðið um
lausn frá starfa þessum og feingid hana, en hinn síðari væri
látinn, hefðu í dag tveir aðrir mætt til alþingissetu og væru
þeir Jústizráð og Landlæknir J. Thorsteinssen og Kammerráð
og Sýslumaður P. Melsteð; einnig skýrði hann frá, að Prófastur Haldór Jónsson, er í fyrra sinnið hefði mætt á þinginu,
sem konúngkjörinn. varafulltrúi andlegu stéttarinnar, mætti nú
sem alþínglsmaður,
Eptir skýrslum þeim, er konúngsfulltrúi
hafði feingið, höfðu enn fremur þj óðkjörnu fulltrúarnir úr Rángárvallasýslu, Húnavatnssýslu og Norður-Múlasýslu eigi getað
mætt í þetta sinn, og voru þeir þessir: Héraðslæknir Skúli
Thorarensen, Umboðsmaður R. M. Ólsen og Sættanefndarmaður þorsteinn Gunnarsson, en i þeirra stað mættu varafulltrúar þeirra og tóku setu á þíngi; þeir voru þessir: Jón hreppstjóri þórðarson, Guðmundur hreppstjóri Arnljótsson og Guttormur Stúdent Vigfússon.
Úr Snæfellsnessýslu hafði hvorki
fulltrúi ne varafulltrúi mætt, né heldur nokkur skýrteini komið
þaðan, er greindu frá orsökum til þessa.
þegar konúngsfulltrúi hafði, eptir 47. grein alþingistilskipunarinnar, skorað á alþingismenn, að þeir skyldu gjöra
uppskátt, ef þeir vissu nokkurn þann á þingi, er eigi væri
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rett kjörinn, tók einginn til máls, og þar.kouúngsfulltrúl
kvaðst
eigi geta hrundið kjörgeingi neins, er á þingi væri, var eigi
meira rædt um kj örgeingi þingmanna.
þessu næst kvaddi konúngsfulltrúi hinn elzta af'þingmönnum, :Stiptprófast Árna Helgason, eptir i18. grein alþínglstílsk.,
til að sjá um, að kjörinn yrdi fórseti ; gjörði hann svo, og
tók ser til aðstoðar prófastana sera Haldór Jónsson og :sera
Hannes Stephensen;' urðu þær lyktir, að Jústisiaríus þÓRÐUR
SVEINBJARNARSON
varð forseti með 23 atkvæðum.
þegar Jústizíaríus Sveinbjörnsson' varseztur
í forsetasætið, mælti hann þessi orð: að jeg tek á móti þeirri heiðrandi
sýslan, sem alþíngíð hefir viljað trúa mer fyrir, kemur aungan veginn af því, að Jeg treysti mínum veiku kröptum til þess
að fullnægja þeim skyldum, sem staða mín leggur mer á herðar, heldur einúngis af því, að jeg reiði mig á, að bæði hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi og þeir heiðruðu þingmenn taki vægt
á, þó mer eitthvað kynni af ógáti að yflrsjást ; kraptar mínir
em veikir, en viljinn einlægur.
FORSETIlet þá kjósa varaforseta, og varð assessor JOHNSEN það, með 10 atkvæðum, en kammerráð Melste~ fekk'9
atkvæði, stiptprófastur
Ámi Helgason 2, assessor Jónassen
1 atkvæði og biskup Thordarsen 1 atkvæði.~.. ...•.>.
Assessor JOHNSENmælti: Eg hefi að VÍSú mi~l~ ástæðu
til að þakka þeim heiðruðu alþingismöDll-:m t~~ l'eirra til
mín og vegsemd þá, sem mer er sýnd með vali þessu, en eg .
vona, að hamingjan gefi, að eigi fylgi neinn vandi vegsemd
þessari; en skyldi svo vilja til, métiósk :og vilja vor allra, að
til minna kasta kæmi í stöðu þessari her:á þingi, skal einginn
hafa betri vilja en eg, til að neyta allra þeirra krapta,
sem
mer er auðið, til að verða við tiltrú þing~anna,
en þeir vita
þá líka, að efnin hljóta að ráða;
Til þíngskrifara voru kosnir prófastur HALDÓRJÓNSSON
með 14 atkvæðum og assessor þÓRÐUR JÓNASSENmeð 12 atkvæðum.
Til að búa þingtiðindin undir prentun voru fyrst
kosnir kandid. Jón Sigurðsson með 12atkvæðum, og kammerráð Melsted og Jón Guðmundsson með 9 atkvæðum hvor þeirra;
en þar hinn fyrmefndi kvaðst vilja komast hjá þessum starfa,
einkum þessvegna,
að hann strax eptir þínglausnir þyrfti að
fara héðan og heim til sin, til að geta gegnt embætti sínu,
óskaði hann, að þingmenn segðu með atkvæðum,
hvorn þcir
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vildu hafa kosinn, sig eða Jón Guðmundsson,
og val' svo
gjört; lendtu þá 13 atkvæði á Jóni Guðmundssyni, sem tók að
ser þenna starfa.
Prófastur HALDÓRJÓNSSONmælti: þó eg fyrir mitt leyti
ekki vilji skorast undan all gegna skrifara störfum her á þinginu, eptir þVÍ sem mer er unt, verð eg þó all geta þess, að
ef þlngskrifararnír eiga að hafa með öllu eins mikið á hendi
og á fyrsta þingi, leiðir þar af, að þeir geta ekki tekið þátt Í öðrum
þíngstörfum, og verð eg þess vegna að skj óta þvi t!l þingsins, og
einkum til hins háttvirta forseta, hvort ekki mundi tilhlýðilegt, all teknir væru til hjálpar aukaskrifarar, sem skyldu hafa
her um bil þau sömu störf á hendi, hvað skriptir áhrærir, sem
[iingskrifararnlr höfðu á hinu fyrra þinginu undir umsjón
þíngskrifaranna, eins og mer er sagt all siðursé til í Danmörku,
og leyfi eg mer að bera assessor Johnsen fyrir þessu atriði,
sem kvað vera þessu kunnugur
Assessor JOHNSEN:Hinn heiðraði þingmaður setur ofnrikið traust til min, er hann skýrskotar til kunnugleika míns UIIl,
hvernig skrifarastörfum í umdæmi Dana se varið. Sjálfur hefi
. eg eigi haft tækifæri til að kynna mer þetta, en tal hefi eg
att við nokkra fulltrúa þar um þetta efni, og hafa þeir sagt
mer, að þíngskrifararnir sjálfir að vísu skrifi það á þingunum,
sem þörf se á til að geta haft næga umsjón með að allt komi
til ritnefhdarmanna, eins og það fer fram, og að þeir hafi athuga á tölum þingmanna, og að öðru leyti yfir höfuð; en að
aukaskrifarar 3 eða 4, sem teknir eru til þess úr skrifstofum
stjðrnarráðanna, og mjög ern æfðir í hraðskrift, aptur á móti
skrifi ræðurnar sj álfar niður eptir þingmöunum, eins og þeir
halda þær.
FORSETImælti, a'ð þingið mundi eingan veginn mæla á móti,
að teknir yrðu aukaskrifarar þingskeifurunum til aðstoðar, og
kvaðst einnig skyldi bera það undir hinn hæstvirta konúngsfulltrúa,

KONÚNGSFULLTRÚI:I>areð alþingistilskipanin
i 53. grein
felur mer á hendur, ef þörf gerist, að útnefna aukaskrifara,
þingskrifurum til aðstoðar, og fyrir þvi að í lagagrein þessari eigi er tiltekin viss tala þessara aukaskrífara, get eg sjálfsagt fyrir mitt leyti ekki fundið neitt að þvi að útnefna svo
marga sem þurfa þykir, til þess störf þingsins verði vel af
'hendi leyst, þar eð þall hinns vegar hlýtur að nm einnig mel'
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mjög svo áríðanda að þessi störf verði svo vel og fljótt af
hendi leyst, sem framast verður; en að svo miklu leyti sem
það hefir komið til orða, hverjum störfum aðstoðarmenn skrifarauna á hinum dönsku fulltrúaþingum gegni, þá verð eg að
geta þess, að það verður að líkindum e-vítt að finna her þá
menn, sem séu eins vanir þessum störfum, eins og þeir sem
þau hafa á hendi i Danmörku. En jafnvel þó eg, með tilliti
til þess hverjir valdir verða til þessa starfs, fúslega vilji bera
ráð min saman við hinn beiðraða alþingisforseta
og hvern
annan.sem getur bent mer á menu, sem færastír eru til þessa
verks, svo býst eg þó við, að alþingið gefi mer ekki sök á
því, þó aðstoðarskrifarar þeir, sem teknir kunna að verða, reyndust ekki að geta fullnægt þeim kröfum sem gjörðar eru til
þeirra.
KonúllgsfuIltrúi afhenti því næst forseta frumritið afkonúngsins allrahæstu auglýsingu 21. Mai 1847, um árángur af þegnlegum tillögum þess og bænarskrám á fundinum árið 1845, og
voru af þessari auglýsingu lögð prentuð exemplör á borðið hjá
hverjum þingmanni.
Auglýsingin er svo látandi :

Ver

Kristján

hinn

Áttundi,

af guðs náð Gonúngur í Danmörk, Vinda og
Gauta, Hertogi í Slesvík, Holsetalandi, Stórmæri, þettmerski, Láenborg og Aldinborg,
sendum Voru trúa alþingi kveðju guðs og ~~;~.
það var Oss mikil gleði, að Ver sáumafþakklætisskrá
alþingismanna til Vor, hversu mikið þeim þótti til þess koma,
er Oss hefir verið svo ant um Íslands heillir , að vel' settum
ráðaneytisþing, er Íslendingar skyldu eiga einir ser.
Efumst
ver ekki um, að Vorir kæru og trúu þegnar á ÍslalUli
muni geta fært ser þing þetta svo i nyt, sem ver höfum til
ætlað, þá er Ver settum þingið; enda ,sjáum Ver og af störfum þingmanna árið 1845, að þeir hafa látið ser vera einkar
ant um hag landsins', og þykir Oss það vel vera.
Ver höfum vandlega látið íhuga tillögur þingsins um lagafrumvörp þau, er undir það voru borin, og önnur álitsmálþess
og bænarskrár , og munum Ver nú í stuttu máli skýra frá,
hvað í þeim efuum hefir verið af ráðið:

9

~essar réttarbætur hafa birtar verið um þau mál, er Vort
trúa alþíng hefir sent Oss tillögur um:
1. 22. Sept. 1846: tilskipun fyrir Ísland, viðvíkjandi breytingu á þeirri ámínningarræðu,
er haldast á, áður en eiða
skal vinna fyrir rétti ;
2. 27. Nóv. 1846: reglugjörð um stjórn bæjarmálefna í kaupstaðnum Reykjavík;
3. 13. Des. 1846: opið bréf um skipun tveggja kauptúnastæða á Íslandi, við ~órshöfn i norðaustur- nmtinu og á
Borðeyri við Hrútafjörð i vestur - amtinu;
4. 6. Jan. 1847: . tilskipun um fardaga presta á Íslandi, og
um réttindi þau, er prestur sá, sem frá brauði fer, eður
erfingjar hans og einkum ekkjan eiga heimtíng á;
5. 27. Jan. 1847: tilskipun, er nákvæmar tiltekur það, sem
fyrir er mælt í reglugjörð fyrir Ísland 17. Júlí 1782, um
tekjur presta og kirkna o. fl;
6. 10. Febr. 1847: opið bréf um aftekníng þeirrar kvað ar,
að flytja embættismenn kauplaust, þá er þeir fara i alþjóðleg erindi;
7. 10. Febr. 1847: opið bréf um nokkrar ákvarðanir þeim
til trausts, sem þinggjaldi eiga að lúka;
8. ·18. Febr. "1847: tilskipun um fjárforráð ómyndugra á Íslandi;
.,
9. 21. Apríl 1847,: opið bref;' viðvíkjandi nákvæmari ákvörðun þeirra tíða, á hverjum hreppstjóraþíng á Íslandi skulu
haldast.
Á réttarbótum
þessum getur Vort trúa alþíng seð, að at
hugasemdir þíngmanna við frumvörp þau, er undir þá voru
borin, hafa verið grandgæfilega ihugaðar , og frumvörpunum
eptir því breytt á ýmsan hátt, eða þau verið skýrð eða aukin.
~að hefir og allt vandlega verið íhugað, er Vort trúa alþing hefir, í álitsskjölum sínum um frumvörp þau, er undir
það hafa verið borin, upp á stúnglð , eða á minnzt um frekari
tilskipanir og ákvarðanir, er því hetir þótt nauðsyn á að tilrædt yrði um, þá er það rannsakaði frumvörpin.
Frumvarp til tilskipunar um hefð og fyrníngu réttinda var
borið undir Vort trúa alþíng.
En með því þíngmenn löttu
þess, að þetta frumvarp væri að lögum gjört, látum Ver málefni þetta fyrst um sinn óútkljáð.
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Um kostnað þann, er rís af kjöri alþíngismanna framvegis, og um það, hvernig endurgjalda megi jarðabókarsjóði Vorum alþíngiskostnaðinn og önnur þesskonar útgjöld, hefir Vort
trúa alþíng sent Oss álit sitt, og verða tvö frumvörp um það
efni nú borin undir þingið.
Vegna þess, er alþíng hefir sagt í álitsskjali sínu um
það, hvort ráðlegt mundi vera all jafna þeim 11000 rhd, niður
á landið til endurgjalds, sem varið hefir verið til skólahú~sgjörðarinnar í Reykjavík úr sjóði þeim, er stofnsettur var Íslandi til styrktar með úrskurði Vorum 25. Júlí 1844, höfum
Ver allramíldilegast á kveðið, að ekki skuli slíku endurgjaldi
jafna niður á landið að svo stöddu.
.. ,.,,

U.

,

Um þegnlegar bænarskrár, þær er Vort trúa alþíng hefir
sent Oss, birtum Ver þetta alþíngismönnum:
1. þar sem Vort trúa alþíng hefir þegnlega beiðst þess, all
2 kauptún væru sett á Íslandi, annað við þorlákshöfn í
suðutamtinu og annað við Straumfjörð í vesturamtinu, en
lausakaupmönnum leyft að sigla inn á Krossvík á Akranesi i suðuramtinu, þá hefir Oss ekki sýnzt það ráð, að
veita svo mikið siglingarleyfi á hafnir þessar, sem um er
beðið, að svo stöddu; en gefið höfum Vet leyfi til, að
sigla megi þángað til verzlunar í 3 ár, frá byrjun á_þessa.
þó skulu þar ekki kauptúnastæði vera, og skál· ekki
öðrum leyft að verzla á þorlákshöfn,
en Reykjavíkur
kaupmönnum og Eyrarbakka, en á Straumfll'ðiReykjavíkur kaupmönnum og Búða, og á Krossvík ReykjI!Wíkur kaupmönnum einum saman. Skal leyfi þeUa vera með þeim
skilmálum, er segir i opnu bréfl 28. Des. 1836 um verzlun á kauptúnum.
2. Eptir þegnlegri bón Vors trúa alþingis um breyting· á
sveitarveru-tíma
þeim, er sveitarréttíndí veitir á Íslandi
eptir 6. gr. reglugjörðarinnar 8. Jan. 1834, skal frumvarp
verða borið undir þingið um það efni.
3. þar sem þíngmenn höfðu beiðzt þess, að upp væru teknir aptur hinir fornu þíngstaðir í Mýra -sýslu og Hnappadals, er lagðir voru niður eptir konúngsúrskurði 26. Apr.
1833, þá hefir nú birt verið opið bréf 17. l\larts 1847 samkvæmt þessum tilmælum alþingismanna.
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4. þar sem alþingismenn höfðu sent Oss þegnlega bænarskrá um kensluna i latinuskólanum og um prestaskóla,
þá er það oss geðfellt, að búið er að flytja skólann frá
Bessastöðum inn i Reykjavík, auka kensluna í hinum
nýja skóla og laga eptir því, er þurfa þykir nú á tímum,
og að Ver getum birt Voru trúa alþingi, að yfirskóli sá,
er Ver höfum ásett að stofna handa þeim, sem prestar
vilja verða, nú er svo lángt á leið kominn, að hann getur komizt á fyrir árslokin. Ver höfum þannig látið gjöra
allt, sem unt var eptir ásigkomulagi landsins og öðrum
kringumstæðum, til að verða við tilmælum þeim, sem
fram voru komin í bænarskránni; enda hefir Oss þótt
ánægjulegt, að sjá þar vott þess, að Vorir kærir og trúir þegnar á Íslandi hafa kannazt við mildilega umhyggju
Vora um efling þessa fyrirtækis, sem Íslandi er svo mjög
áriðandi. Má það að sönnu kalla rett og sanngjarnlegt,
að landsmenn endurgjaldi kostnað þann, sem til þess hefir verið borgaður í bráð úr Vorum sjóð; en Ver munum
þó allramildilegast skjóta á frest fjárheimtu þessari,
þangað til Ver getum skýrt alþingi nákvæmlega frá, hve
miklu fe varið hafi verið til stofu unar beggja skólanna,
og hversu mikið muni þurfa um árið þeim til viðurhalds,
fram yfir það, sem tekjur skólans hrökkva til.
5. þar sem Vort trúa alþing hefir með þegnlegri lotningu
beiðzt þess, að útlendum þjóðum verði gjört hægra um
verzlun á Íslandi, en verið hefir, o. fl., skulu þingmenn
vita, að svo margar og miklar rannsóknir þarf til afgreiðslu þessa máls, að ekki varð komið neinu frumvarpi
þar um til alþingis i þetta skipti, en flýta skal svo rannsóknum þessum, sem fremst má verða eptir því hvað
málið er mikið og mikils áriðandi.
6. þar sem Vort trúa alþíng hefir með þegnlegri lotníngu
heiðzt þess, að full friðhelgi æðarfugl a yrði lögboðin á
Íslandi, og réttarbót um það efni væri þegar birt, án þess
hún væri borin undir alþíng áður, þá var 21. Apr. í vor
birt opið bref, er fyrst um sinn lögleiðir fulla friðhelgi
æðarfugls á Íslandi.
7. þar sem Vort trúa alþíng hefir með þegnlegri lotningu
heiðzt þess, að almenn hegníngarlög, þau er birt eru í
Danmörk, verði borin undir alþíng, áður þau séu lögleidd
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lÍ Íslandi, skulu þingmenn vita, að eptir því sem fyrir er
mælt i 4. grein tilskipunarinnar 8. Mal'ts 1843, munu ekki
nein lög, sem birt eru i Danmörk um ofsókn og hegning óbótaverka, verða lögleidd á Íslandi framvegis, nema
þau hafi áður verið borin undir alþíng Vort; en það
er misskilningur,
er menn hafa efazt um þetta,
þó
nokkrar þesskonar tilskipanir, sem bornar höfðu verið
undir fulltrúaþing Dana og lögleiddar i Danmörk áður
alþíng 'væri Ii komið, hafi síðan verið birtar á Íslandi;
því vegna þess Íslendingar áttu fulltrúa'l þingum Dana,
þá er tilskipanir þessar voru bornar þar fram, átti ekki
við, að bera .þær undir alþíng það, sem Íslendingar
feingu siðar út af fyrir sig.
Til staðfestingar úrskurðum Vorum, þeim er nú hefir verið um getið, höfum Ver sent Yður þessa auglýsing Vora, og
hefir Vort trúa alþing hylli Vora og konúnglega mildi.

Gefið í Vorum konúnglega aðsetursstað
21. :Mai 1847.

Undir Vorri konúnglegu

-.

Kaupmannahöfn,

hendi og innsigli.

: ~,';.;~.~.~.-;~.:~.

Kandídat JÓN SIGUllÐ8SCjN': /þessi
konúnglega auglýsing,
sem lögð hefir verið fyrir-:_þ~:virðist
mer vera einskonar
ræða eða boðskapur af.hentJi-i',1"búngs vors til þingsins, og
þætti mer það þvi harla tilh(ý~iiegt, að ritað væri svar eða Avarp fráþínginu aptur á móti; .enda eru nokkur þau atriði í
þessari auglýsingu, sem vel eru svara verð: tel eg þar til
einkum atriðið um skólamálið , því mer· virðist það mikillar
þakkar vert, hversu fljótan og góðan úrskurð það mál hefir
feingið, úr þvi sem á horfðist; því eg treysti þvi þar að auki, að
umbót skólans lendi ekki við það, sem enn er komið, þó það
mætti virðast eptir ræðu konúngsfulltrúans,
sem hann ætli
mál þetta útkljáð að fullu og öllu. . En þó mer virðist það
harla tilhlýðilegt, eins og eg áður sagði, að þingið ávarpaði konúng í hvert sinni, svo sem til svars upp á hina konúnglegu
auglýsingu,
þá ætla eg ekki að verða fyrstur til að stinga
upp á þvi í þetta sinn, en eg gef því fúslega atkvæði mitt,
ef nokkur annar af þingmönnum vill bera það upp.
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það er einúngis eitt atriði í hinni konúnglegu auglýsíngu,
sem mer þykir nauðsyn að fá gIðggvari skýrslur um, og það
er um svarið til alþíngis viðvíkjandi verzlunarmálinu.
Mer
finnst þðrf á, að fá nákvæmlegar að vita ýmislegt, sem að því
máli lýtur, t. a. m. hvernig málinu eiginlega Jiði, hver meðferð á því hafi verið höfð, hvenær úrskurðar mundi mega vænta,
o. s. frv. Eg vildi spyrja hinn háttvirta konúngsfulltrúa, hvort
hann gæti ekki skýrt þínginu frá þessu máli nákvæmlegar,
en í auglýsíngunni er gjört, annaðhvort nú eða seinna; því
það er ekki einúngis áriðanda i sjálfu ser, að vita, að mál
þetta fái greiðan framgáng, heldur eru nú komnar fram aðrar kringumstæður, þar eð hallæri og húngúr geíngur að í landinu og viðar annarstaðar.
Eg efast að visu ekki um vilja
stjórnarinnar, að flýta fyrir þessu máli sem mest, en það ríður ekki einúngis á, að hún vilji flýta fyrir því, heldur einnig
að það verði gjört, svo málið fái fljóta úrgreíðslu, þegar mest
þörf er til þess.
KONÚNGSFtJLLTRÚI:
Hvað þakkar - ávarpið snertir, get eg
þess einúngis, að þar um hefir eingin ósk nú verið borin
fram á Iðgskipaðan hátt, og þess vegna læt eg mer nægja að
benda til aðferðar þeirrar, sem boðin er í 59. grein alþíngistilskipunarinnar.
En hvað því viðvíkur, hversu lángt se komið verzlunarmálinu, og hvað að því hefir verið eður. verða muni starfað,
þá finn eg ekki ástæðu til, þar. sem að eins var lauslega að
því spurt, eða ef til vílI réttara, ekki á lögskipaðan hátt, að gefa
neina frekari skýrslu í því efni; þó þykist eg geta fullvissað
menn um það, sem eg á ýmsan hátt hefi orðið áskynja um, að
verið er að .rannsaka þetta málefni með allri þeirri kostgæfni,
sem þetta mikils umvarðanda mál útheimtir, og að við því
má búast, að það verði svo fljótt til lykta leidt, sem tilhlýðileg
rannsókn þeirra margbreyttu spurninga, er málið hefir í ser
fólgnar, framast leyfir.
Kammerráð MELSTEÐ: Mer þykir óþarfi fyrir þíngið að
taka það fram við stjórnina, að hún flýti verzlunarmálinu, þar
sem það er auðséð, að stjórnin lætur ser vera ant um það
eins og bezt má verða; svo virðist mer og, ef ávarp yrði
ritað konúngi (sem mer þó virðist ekki ætti að vera föst
regla í hvert skipti), að það eigi ekki við, og se enda ísjárvert, að þar séu gjörð að umtalsefni þau atriði, sem mikill
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meiningamunur geti verið um meðal þingmanna, þvi það mundi
verða bágt' að koma orðunum svo fyrir, ab allir fallist á það,
og svoleiðis, að' allt se i reglulegu formi.
Assessor .JOHNSEN: Um leið og eg verð að vera kammer
ráði Melsteð samdóma um, að nú sem stendur se eigi þörf á
fyrir þingið að senda konúngi það umrædda þakkar-ávarp, veit
eg ekki nema það kynni að vera tilhlýðilegt að eg geti þess,
að eg, er eg var i Kaupmannahöfn i 'vetur, hefi haft tækifæri til
að verða áskynja um, að verzlunarmálefnið hefir verið og er
enn höndlað með fYlgi af hlutaðeigandi sijóri:uitráðum, eða þá
að konúngur, er eg hafða þá lukku að eiga tal við Hans Hátign, áður en eg fór, ser i lagi let i ljósi sína aHranáilugustu, áhyggju um framgáng málefnis þessa og afdrif þess til heilla
fyrir Iandið, en að tíma þyrfti að hafa fyrir ser til að með, höndla þetta til fullnustu, og yrði eptir kringumstæðunum eigi
með vissu enn seð fyrir, hvenær því gæti orðið ráðið til lykta.
FOll8ETI kvaðst vera samþykkur þeim heiðruðu þingmönnum, er síðast hefðu mælt, að þakkar-ávarp til konúngs væri
óþarfi í þetta skipti.
Kandídat' JÓN SIGURÐSSON: Til þess, sem konángsfulltrúinn og hinir aðrir virðulegu þÍJlgmenn hafa talað um þakkarávarp til konúngsíns, get'eg einúngis svarað því, að eg talaði ekki um þakkar-avarp.. heldur um svar, eða ávarp til svars
upp á hina konúnglegu auglýsíng til þíngsins.
Hvað hinu öðru atriði við'v.ikur, um verzlunarmálið, þá ætlaðist eg ekki til, að hinn 'háttvirti konúngsfulltrúí skýrði frá
málinu nú í stað ,'heldur til bins,: að; ef hann. gæti eða vildi
skýra nákvæmlegar frá allri meðferð þess, að hann gjörði það
á þeim tíma, sem honum væri hentugur; en af svari hans se
eg ekki glögglega, hvort hann
.gefið þinginu nokkrar
skýrslur um það eða ekki,' eða hvort- hann ætlar að bíða þess,
að uppástúnga nm málið verði borin upp, eða ekki; efhið síðara er meining hans, þá er eg fús til að koma fram með uppástúngu um málið.
Til að ítreka mál þetta á ný virðist mer
fullkomin nauðsyn, því þegar ver sjáum, að hallæri geingur
yfir mörg lönd, og aUar þjóðir reyna til að bæta úr því einmitt með því að rýmka um aðflutnínga til landanna, þá væri
það kynlegt, ef ver einir vildum ekki 'taka upp það ráð, sem
öllum öðrum þj óðum hefir gefizt vel, eða ef það ðheppnaðist
á þessu landi, sem allstaðar heppnast annarstaðar.

ge.tur
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Að svo miklu leyti sem á lögskipaðan hátt yrði borin upp ósk um skýrslu þá, sem hinn heiðraði
alþingismaður, er síðast mælti, vildi fá, þá áskil eg mer rétt
til að gefa nákvæmari skýrslu um það, sem mer þækti þá
við þurfa að tala um það málefni; en eins og málinu er elm
komið, get eg einúngis skýrskotað til hinnar konúngl. augIýsíngar , sem mer virðist að svara ljósast og nægilegast
spurningu þeirri, er nú var gjörð; og eins og við má búast,
se eg ei, að eg geti gefið mönnum vissar vonir um, hv en ær
mál þetta verði útkljáð.
KONI1NGSJo'ULLTaI11:

:því næst var fundi slitið, og næsti fundur ákveðinn kl.
10. daginn eptir.

2. Júlí Allir á þíngi.

þíngbók

annar fundur.
frá 1. fundi lesin og samþykt.

FORSETI
gjörði þingmönnum kunnugt, að nauðsyn mundi
vera, að taka enn þá 2 aukaskrifara utan þingstofu fyrst um
sinn, þar þeir 2, sem þegar væru teknir, mundu eigi komast
yfir að skrifa í gjörníngabók þingsíns og taka eptirrit af bænarskrám og öðru, sem þíngið yrði að senda frá ser í tvennu
lagi. þvi næst mæltist forseti til, að þingið vildi láta í ljósi,
hversu stórt upplag af tíðindum þess mundi vera hæfilegt, og
let forseti þess jafnframt getið, að konúngsfulltrúi hefði sagt
honum, að sgómamiðin óskuðu að fá 15 expl. af þíngtíðindunum, að öðru leyti hefði konúngsfulltrúi
útvegað þinginu
1 exempl. af Hróarskeldu - tíðindum, og gerði ser von um að
einnig mundi fást handa þínginu 1 exempl. af hinum öðrum
standatíðindum.
Gátu þá. nokkrir þíngmenn þess, að þeir,
litlu áður en þeir hefðu farið að heiman , hefðu feingið
bréf um, að safna áskrifendum til þíngtíðindanna; hélt fulltrúi
Skagafjarðarsýslu, að hann af tölu áskrifenda þar mundi geta
ráðið, að 40 expl, af þíngtíðindunum mundu nægja í þeirri
sýslu, og fulltrúi Norðurþíngeyjarsýslu
sagðist ekki geta gefii) von um, að meira seldist í hans kjördæmi - 5 sóknum en svo sem 5 expl, i hverri sókn.
En fu]]trúi Norðurmúlasýslu sagðist halda, að þar mundu gánga allt að 20 expl. út í
sumum hreppum, þar eð öll alþýða þar girntist að lesa og eignast alþíngistíðindin, en hefði seinast átt ofurbágt með að kom-
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ast yfir þau, af þvi þar væri svo örðugt með sendiferðir og
allan flutning. þessir fulltrúar voru samt allir þeirrar meiningar, að upplagið mætti ekki vera minna en í fyrra sinni, og
var prófastur Hannes' Stephensen og hinir aðrir þingmenn,
sem tóku til orða, þessu samþykkir, þvi þó ekki væri búið
að selja meira en rúman helming af tiðindunum, sem voru 1030
exempl., mundu þau samt gánga út síðar, enda væri það miður sæmandi, að einskorða upplagið mjög smásmuglega.
Nokkrir þingmenn mæltust þar að auki til, að þingið nú vildi gjöra
einhverja ráðstöfun fyrir því, að tíðindin kæmu fyrri til kaupenda, en áður; en á þvi voru þó taldir margir örðugleikar,
og hélt forseti, að borgun sú, er ánöfnuð hefði' veri1r fyrir að
umannast tölu tíðindanna og se;'dingu út
la.:pd,mundi
þykja lítt aðgeingileg og ónóg, ef senda ætti tíðilfdiri jafnóðum og þau kæmi út; en að ræða þetta her nákvæmar, mundi
ekki eiga við, heldur mundi hann sjálfur annast, að þessu
yrði hagað sem bezt gæti orðið. 'Forseti gat þess, að þar eð
búið væriþegar að afhenda hverjum þingmanni hina konúnglegu auglýsingu til alþingis, ætlaði hann, að ekki mundi þurfa
að leggja hana í lestrarstofuna.
þvi næst voru nefndir kosnar til að rannsaka hin konúnglegu frumvörp, er konúngsfulltrúí
hafði lagt fyrir þingið á
fyrsta fundi.
1) Frumvarp til opins bréfs um breyting á þeim tíma,
sem á Íslandi þarf til að eignast sveit, eptir 6. grein i reglugjörðinni 8. Janúar 1834.
efnd: Sera Hannes
Stephensen
með 17, Kammerráð
Melsteð
með 15, og Jón Gu~andsson
með 7 atkvæðum.
2) Frumvarp tilskipunar'~n$~jé:lrðadýrleika
á Íslandi.
Nefnd: Sera Hannes
Ste-ph-ensen
með 17, kammerráð
Melsteð
með 14, þorvaldur
Sivertsen
með ll, Jón
Guðmundsson
og Guttormur
Vigfússon,
.bvor með 10
atkvæðum.
3) Frumvarp til veiðilaga á islandi.
Nefnd: Jón Sigurl'lsson
með 13, Assessor Johnsen,
þorvaldur
Sivertsen
og Jón Guðmundsson,
hver með
10, og assessor Jón a ss en með 9 atkvæðum.
4) Frumvarp til opins bréfs um það, hvernig endurgjalda
skuli hinum konúnglege jarðabókarsjóð alþingiskostnaðinn og
önnur þar við riðin útgjöld.

.af>
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Nefnd: Jón Sigurðsson
og Jón Guðmundsson,
hvor
með 15 atkvæðum, Sera Hannes
Stephensen
með 12,
kammerráð Melsteð
og assessor Johnsen,
hvor með 9
atkvæðum.
5) Frumvarp til opins bréfs, um kostnað þaun, sem leiðir
af kjöri alþingismanna o, fl.
Nefnd: kammerráð lUelsteð
með 11, Jón Guðmundsson met 9 og assessor J 0 h n sen með 7 atkvæðum.
Til þess að segja álit um, hver af lagaboðum þeim, sem
út hafa komið í Danmörku á árunum 1845 - 46, ráðlegt
þætti að lögleidd yrði á íslandi, voru þessir kosnir í nefnd:
kammerráð Melsteð
og assessor Johnsen
með 16, Jón
Sigurðsson
með 12 og biskup Thordersen
með 10 atkvæðum.
þvi næst var funði slitið og næsti fundur stefndúr til kl.
II daginn eptir.

3. Júlí Allir á fundi.

þíngbók

þriðji fundur.
frá fyrra fundi lesin og samþykt.

FORSETIkunngjörði þinginu, að: tekinn væri skrifari utan
þíngstofu, og játaði konúngsfulltrúi,
að það væri með sínu
samþykki.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:af því, sem hinn háttvirti forseti bar upp í "gær og konúngsfuUtrúinn samþyktist,
að nauðsyn væri, að fela einhverjum manni utanþíngs að þýða
á dönsku störf þíngsins, þá verð eg að stinga upp á því,
hvort ekki þyki nauðsyn á, að kveðja nefnd manna af þíngmönnum sjálfum, til að yfirlíta og staðfesta þýðínguna; eg
gj öri nú ráð ryrir, að hinn háttvirti forseti geti ekki bætt á
sig því starfi með öðrum verkum, er á honum hvíla; en mer
þykir hins vegar á miklu standa, að útþýðíng þessi se sem áreíðanlegus t,
FORSETI kvað þetta að vísu vera æskilegt, en treystist ei
sjálfur að taka það einsamall á hendur, og stakk upp á skrifurum þingsins ser til aðstoðar í því efni.
Assessor JÓNASSENkvaðst fyrir sitt leyti vera fús til þess,
að taka að ser eptirlit með enni dönsku útleggíngu af gjörðabók alþingis, og því fremur, sem honum mundi standa það
nærri eptir stöðu sinni á þínginu.
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KONÚNGSFULI.'l'Slh:
eg verð að leyfa mer, af því sem nu
var sagt, að geta þess, að eptir niðurlagi 43. greinar í alþíngistilskipuninni er forseta og þíngskrifurum á IIendur falið að
staðfesta hina dönsku útleggingu þíngbókarinnar, sem utan er
send.
þess vegna þykir mer bezt fara, að skrifarar takist á
hendur að yfirskoða útlegginguna, að svo miklu leyti sem forseti kemst ei til þess vegna annríkis.
pví næst lagði FORSETI fram fyrir þingið:
1. uppástúngu frá kandid, Jóni Sigurðssyni um læknaskipun
á Islandi og spítala í Reykjavík, og mælti fram með nefnd
til að rannsaka það mál.Uppástúngan
er svo .látandi:
"Á alþingi því, sem haldið var árið 1845, bar eg upp þá
uppástúngu, að bætt yrði læknaskípanínhér
á \andi, sem hin
mesta nauðsyn ber til, en það fór svo, sem kunnugt er; að það
mál kom ekki til umræðu á þinginu, og varð þess vegna ekki útkljáð. Eg dirfist þess vegna enn á ný að ítreka hina fyrri
uppástúngu mína, sem var sú: að alþíng beri upp þá bæn við
konúng vorn, að læknaskipun ber á landi verði bætt svo fljótt
sem verða má, og læknum fjölgað á þann hátt: 1. að spítali
verði settur i Reykjavík, með tveimur læknum, að ótöldum
landlækni, og verði þar ætlað herbergi ser i lagi handa holdsveikum , sem mennætla Iæknandi; 2. að læknum verði smám
saman fjölgað, þángað til læknir yrði að minnsta kosti í
hverri sýslu; 3. að kennsla á meðferð einföldustu sjúkdömstilfella, og leyfi til að fara með þau, veittist svo mörgum, að slíkir aðstoðarlæknar yrði i hverri sveit á landinu.

Reykjavík 2. Júlí 1847".

Uppástúngumaður:
eg verð að mæla fram með 5 manna
nefnd i málinu, og verð eg að geta þess, að eg hefi haldið
mer til uppástúngu minnar, en ekki til nefndar- álitsins, vegna.
þess eg áleit ekki þá nefnd, sem nú kynni að verða kosin,
bundna við álit hinnar fyrri nefndar.
Voru þá kosnir í nefnd þessir menn: landlæknir Thorstensen
með 20, biskup Thordersen
með 17, kandid, Jón
Sigurðsson
með 16, umboðsmaður Jón Guð mun ds s o n
með 12 og assessor Johnsen
með 10 atkvæðum.
Að því búnu lagði .forseti fram
2. bænarskrá frá Suðurmúlru;ýslu um spítala í Reykjavík,
og kennslu í yfirsetukvennafræði, með 102 undirskriptum.
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frá Norðurmúlasýslu,
með 128 undirskriptum,
áhrærandi sama efni.
4. bænarskrá frá Strandasýslu:
um spítala í Reykjavík,
læknafjölgun, m. m., með 75 undirskriptum.
Allar þessar bænarskrár voru mótmælalaust afhentar nefndinni í læknamálinu.
Síðan tók forseti fram og afhenti með samþykki þíngsins
nefndinni um "jarða mat" á Íslandi
5. bænarskrá frá 13 prestum í þórnesþíngi,
um jarðamat,
skattgjald, m. m,
6. bænarskrá frá Eyjafjarðarsýslu, um það, að eingin ný skattaaukning verði lögð á fasteignir í landinu, fyrr en skipuleg jarðaskuldsetning er ákomin; bænarskrá þessi er með
195 undirskriptum.
7. bænarskrá frá Suðurþíngeyjarsýslu,
með 72 undirskriptum, her um bil sama efnis.
ÁSGEIR EINARSSON: Eg ætla bænarskráin frá Dalasýslu
lúti mest að skattalögunum,
en einúngis í fyrsta atrlð] óski,
að jarðamatið fari fram sem fyrst; þó vil eg ekki mæla á móti
því, að bænarskráin se feingin nefndinni, sem á að rannsaka
frumvarpið um jarðamatið.
því næst lagði forseti fram
8. bænarskrá frá Dalasýslu um endurskoðun og umbót húsagatilskipunarinnar
3. Júní 1746, svo Iátandi:
þar eð okkur finnst serlega örðugt, ef ei lítt mögulegt,
víða hvar, einkum i fólksríkum sjóplázum, að brýna til hlítar
fyrir alþýðu skyldu hennar viðvíkjandi uppfræðingu og uppeldi barna, samt annari góðri háttsemi, og ver álítum torveldni þessa ser í Jagi hafa upptök sín af því, að þar að lútandi
lagaboð eru orðin svo gömul, að þau muni hafa mist áhrif sín
á yfirstandandi tíma, þá er það bæn vor til alþíngis, að það
hlutist til um, að hin gamla húsaga, húsvitjunar og helgidaga
tilskipan verði uppýngð,
en þó með öllum þeim breytingum,
sem samsvara ásigkomulagi þessa tíma.
A fundi þann 17da Júní 1847.
3. bænarskrá

(Undírskrífuð

nöfn 13 prófasta

og presta í þórnesþíngi).

Enn fremur lagði forseti fram
9. bænarskrá frá Snæfellsnessýslu, sama efnis; og kváðust
þíngmennirnir úr báðum Múlasýslunum hafa bænarskrá
meðferðis um sama efni.
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Kand .• JÓN SIGURÐSSON:áður en eg gef atkvæði mitt fyrir því, að nefnð verði kosin til að rannsaka þetta mál, óska
eg að heyra bænarskrána upplesna, til þess að fá að vita, hvað
um er beðið.
FORSETI: Bænarskráin inniheldur einúngis Í almennum
orðum bæn um, að tilskipanin verði endurskoðuð og löguð.
Kand. JÓN SIGURÐSSON:þegar svo er ásta dt, gef eg atkvæði mitt fyrir, að nefnd verði kosin.
Kammerráð MELSTEÐkvaðst vera sömu meiningar og fulltrúi tsafjarðarsýslu,
og hélt 3 manna nefnd mundi nægja
i málinu.
Prófastur sera HANNESSTEPHENSENog umboðsmaður JÓN
GUÐMU~DSSON
mæltu fram með {) manna nefnd, þar eð málið
væri bæði áríðandi og yfirgripsmikið.
Kammerráð MELSTEÐ: ástæða mín fyrir 3 manna nefnd
er sú, að eg álít, að nefndin geti ekki gjört annað en sagt
álit sitt um það, hvort þíngið eigi að senda bænarskrá til stjórnarinnar um þetta mál, en frumvarp til tilskipunar fær þíngið
ekki tíma til að semja i þetta skipti.
Stúdent GUTTORMTJR
VIGFÚSSON: Sökum þess að eg er
sannfærður um, bæði af eigiu reynslu og áliti skynsamra manna
heima i héraði, að málefni þetta þarf margfaldrar breytíngar,
verð eg fastlega að vera á því, að ekki nægi minna en {)
manna nefnd, til að rannsaka þetta vandamál.
Umboðsmaður þORVALDUR
SlVERTSEN:eg leyfi mer að mæla
með {) manna nefnd, og óska hennar því heldur, sem bænarskráin biður um endurbót tilskipananna um húsvitjan og
helgihalð.
Kand. JÓN SIGURÐSSON: eg verð að mæla fram með 3
manna nefnd, þar hvorki er tími ne· nóg gögn fyrir hendi fyrir nefndina, til að semja frumvarp til laga um þetta efni ber
á þinginu. Nefndarinnar starfi yrði því einúngis sá, að hugleiða, hvort beiðast skyldi þess af stjórninni, að hún legði
fyrir þingii'l lagafrumvarp í þessu efni.
Biskup HELGI THORÐERSEN:eg er þessu samdóma, og
held 3 manna nefnd nægja.
FORSETI: lagaboð þetta er nú þegar hundrað ára gamalt
og þarf verulega endurbót; en samt fellst eg á það, sem upp
á hefir verið stúngið um tölu nefndarmanna, því sjáanlegt er
það, að ekki getur orðið j þetta skipti gjört annað við málið,
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en það sem Kammerráð Melsteð hefir sagt. Forseti skaut
því til atkvæða, hvort kjósa skyldi 5 eða 3 manna nefnd í
málinu, og urðu flest atkvæði fyrir 3 manna nefnd j voru þá
kosnir biskup 'I'h o r ð e r s e n með 16, Kammerráð l\lelstð með
9 og Stiptprófastur sðra Árni Helgason
með 7 atkvæðum.
þá lagði forseti fram bænarskrá frá Skagafjarðarsýslu um
uppsiglíngu Sauðárkróks þar í sýslu til verzlunar.
JÓN SAMSONSSON
: Eg óska að mega lesa upp bænar
skrána, svo þingið geti kynt ser innihald hennar og ástæður
þær, sem hún á við að styðjast.
FORSETI: Eg ætla að taka fram aðalástæðumar í bænarskránni fyrir þínginu, og það mun nægja.
~rófastur HALDóRJÓNSSON: Eg verð, sem eg bezt get,
að mæla fram með því, að nefnd se kosin til að íhuga þetta
mál, þar eg hygg, að margar ástæður mæli fram með því, að
málið fái áheyrzlu, t. a. m. á mikill partur héraðsíns að sækja
til kaupstaðarins i Hofsós yfir vatnsföll, sem opt eru ófær,
nema á ferju, líka er höfnin oginnsiglíngin góð í Sauðárkrók,
Voru þá kosnir í nefnd: prófastur Haldór
Jónsson
með
19, Jón Samsonsson
með 17 og Guðmundur
Arnljótss on með 10 atkvæðum.
því næst var fundi slítið', og næsti fundur ákveðinn kl.
12 á mánudaginn eptir.

5~ Júlí -

ijórði fundur.

þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykt.
Forseti tilkynti þínginu, að biskup Tordersen gæti eigi mætt sökum
lasleika.
ÁSGEIREINARIISON:Áður en byrjað er að setja nefndir í
málum þeim, sem fyrir hendi eru, verð eg að geta þess, i tilliti til þess sem fram hefir farið a þessu þíngi, að mer finnst
ekki reglu þeirrar, er fyrirskipuð er í alþíngistilsk. 43. grein,
hafi verið sem nákvæmast gætt í því, að útskýra innihaldið úr
ræðum konúngsfuUtrúa;
því þó konúngsfulltrúi eigi stundum
mest tal við forseta, held eg það komi þínginu við, og að
réttur þess i þessari áminnstu grein se ekki svo mikill, að það
megi neitt eptir gefa af honum, því þó nokkrir af þingmönnum
skilji danska túngu, lætur að líkindum, að allir geti það ekki
á þessu þingi, og sízt til hlítar. þar eg vona, að allrar reglu
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verði sem bezt gætt á þinginu framvegis, fer eg ekki um
þetta fleiri orðum.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Alþíngismaður sá, er nú talaði síðast,
mun án efa minnast þess, að á alþíngi því, er haldið var nú
fyrir tveim árum, var allt það, sem eg þá talaði á danska túngu,
þegar í stað útlagt á íslenzku af aðstoðarmanni mínum, þeim
er þá var. Ef þess vegna hinn virðulegi alþingismaður hefir litið ~il þess, að sú hin sama aðferð hafi nú ekki verið viðhöfð á hinum síðasta fundi, er eg gjörði eina litla athugasemd,
sem eg einkum talaði til hins háttvirta forseta, þá er þetta
einúngis því að kenna, að eg hefi, eins og þínginu er kunnugt, feingið nýjan aðstoðarmann, og getur fyrir þá skuld sú
yfirsjón hafa orðið, en það er sjálfsagt, að þetta getur ekki
.haft neinar afleiðingar eptírleiðís.
FORSETI: Að það, er hinn hæstvirti konúngsfulltrúi talaði
á síðasta fundi, eigi var þýdt eptir honum þá í stað, kom máske
af þvi, að eg þá tók til máls strax á eptir honum, og er sú yfirsjón þannig mer að kenna og vona eg, að einginn alþingismanna
ætli mer það, að eg hafi viljað með því traðka rétti þíngsins.
Forseti framlagði þá
10-11.
Tvær bænarskrár um læknaskipun
og spítala frá
Norðurþíngeyjarsýslu með 68 og 38, og frá Skaptafells sýslu
með 18 undirskriptum.
~essar bænarskrár voru afhentar nefndinni í læknamálinu.
12-18. Bænarskrár um auglýsíngu
á fjárhag
landsins
frá Norðurmúlasýslu með 132, Suðurmúla með 114, Húnavatns með 157, Suðurþingeyjar með 71, Skaptafells með
15, Eyjafjarðar með 263 og Skagafjarðar með 213 undir
skriptumForseti kvað málið mundi þykja svo mikilvægt, að vert
væri að kjósa nefnd til að íhuga það, og stakk þá umboðs
maður Jón Guðmundsson upp á II manna nefnd, og voru í hana
kosnir kandíd. Jón Sígurðsson
með 18, prófastur Stephensen, assessor Jo·hnsenog.Tón
Guðmundsson
umboðsmaður, hverr með 14, og kammerráð Mel s t e d með 8 atkvæðum.
~ví næst framlagði forseti
1!}-25. 7 bænarskrár um auglýsíngu konúnglegra frumvarpa
á undan þinginu (sjá alþíngistíð. 1845 bls. 527-536) frá
Eyjafjarðarsýslu með 265, Skagafjarðar með 202, Stranda
með 80 (þessi bænarskrá biður einnig um, að stjórnin bið
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fyrsta leggi úrskurð á málefui þíugsius), Húnavatns með
181, Norðurmúla með 129, Suðurþingeyjar með 7, og Suðurmúla með 119 undirskriptum.
EYJÓLFUREINARSON. Eg hefi bænarskrá meðferðis um
sama efni.
Forseti skaut þá til þingsins, hvort nefnd skyldi kjósa,
og hve margir i henni skyldu vera.
Prófastur H. STEPHENSEN: Mer þykir málið mikils um
varðandi, en held þó nægja 3 manna nefnd.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:Eg verð að geta þess, að mál
þetta, sem her er borið upp, er eitt af þeim atriðum, sem um
er beðið í bænarskrá þeirri, sem eg hefi haft til þings frá Ísafjari\arsýslu, viðvíkjandi breyting á alþíngisskipuninnl , en eg
læt mer samt vel líka, að þetta atriði se tekið fyrir ser í lagi
og kosin nefnd í það, og er eg á sama máli um, að 3 manna
nefnd se nægileg.
Kammerráð MELSTEÐ: Mer virðist, að þetta málefni heyri
undir málið um breyting á alþíngistilskipuninni , og ræð eg því
frá, að nefnd se kosin.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg er samþykkur hinum virðuglega þingmanni, er síllast mælti.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:það er þó athugavert, all svo
kynni að fara, að alþingismálið
YI'ðj ekki enn þá útkljáð á
þessu þingi, þar eð mál það er svo margbrotið og vandasamt,
en væri nú þetta mál tekið ser, þá gæti landsmenn haft gott
af því til næsta þings, ef það feingi framgang.
Fulltrúar Suðurmúla og Barðastrandarsýslu
voru þessu
samþykkir.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg er á því, að hentast se að láta
þetta fylgja málefninu um breytingu á alþíngistilskipuninni, og
held það eigi standa í vegi fyrir fljótum afdrifum þess máls.
Forseti skaut þvi þá til úrlausnar þing sins, hvort nefnd
skyldi velja, og urðu 13 atkvæði fyrir því.
Kammerráð Melsteð og prófastur H. Stephensen stúngu
upp á 3 manna nefnd , og voru í hana kosnir: kandid, Jón
Sigurðsson
og prófastur H. Stephensen
með 7 atkvæðum.
þá lagði forseti fram
26-27.
Bænarskrár um lögun búsagatilskipunarinnar
af 3.
Júni 1746 frá Norðurmúlasýslu með 185, og Suðurmúlasýslu með 61 undirskript.
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Forseti kvað bezt mundi að afhenda bænarskrá nefnd
þeirri, sem áður er sett um þetta efni, og var svo ruört.
Enn fremur framlagði forseti
28. Bænarskrá frá Suðurmúlasýslu um friðun æðarfugls. með
8 undirskriptum, og kvaðst ætla réttast að afhenda bana
nefnd þeirri, er þegar er kosin til að íhuga veiðilög fyrir Ísland, en þótt hann hefði sagt flutníngsmanni hennar,
að óþarfi væri að framleggja hana, þar eð skýlaust lagaboð væri komið um það efni. Var því bænarskráin afhent áðurgreindri nefnd.
Ennþá lagði forseti fram
29-38.
Bænarskrár um breyting á alþíngistilskipunínnl
frá
Strandasýslu með 74, Eyjafjarðar með 280, Suðurmúla með
127, Norðurmúla með 120, Suðurþingeyjar með 59, Húnavatns með 153, 2 frá Norðurþíngeyjar með. 125. og 2 frá
Skaptafells með 33 nndirskriptum.
Forseti óskaði, að þíngið segði álit sitt um þessar bænarskrár.
Prófastur H. STEPHENSEN: l>að sýnir fjöldi nafnanna að
það er þjóðarinnar algjörður vilji, að þíngið gefi gaum þessu
málefni, og sting eg því upp á 5 manna nefnd:'
Voru þá þessir í uefndkosnir: kandid. Jón Sigurð'sson
með 16, prófastur Stephensen
með 14, kammerráð Melsteð
með 10 og assessor Johnsen
og umboðsmaður Jón Guðmundsson,
hvor með 9 atkvæðum.
Forseti lagði enn fram
39-40.
Bænarskrár um laun og kosningar hreppstjóra frá
Skagafjarðarsýslu
með 201; og Stranda með 64 undirskriptum.
Kammerráð MELSTEÐ: l>ab er að sönnu víst, að, eins og nú
stendur, væri nauðsynlegt að bæta kjör hreppstjóra; en eg ætla
þó, að nú se ekki réttur tími til að bera upp bænarskrá um
bót á launum þeirra, því alla sveitarstjórn
þarf að bæta frá
rótum. l>að er hreppstjórum ofvaxið, svo að segja, annaðhvort einum eður með tilstyrk presta að jafna niður aukaútsvari á bændur, sem er sá þýngsti skattur, er þeir bera, og yf-:irstígur mikið öll önnur gjöld þeirra til ens opinbera. l>enna
starfa ætti því að uppáleggja fleiri mönnum, er væri kjörnir
af hreppsbúum eptir frjálsum grundvallar-reglum, og svo er
það nú einnig orðið í Danmörku og flestum öðrum löndum.
l>að var því þess vegna mitt áform,að koma fram með uppá-
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stúngu um breytingu á sveitarstjórn, þó eg enn nú ekki gæti
vitað, hvort eg fæ gjört það á þessu þingi. Eg verð þvi að
mæla móti þvi, að nefnd verði kosin í málinu.
ÁSGEIREINARSSON: Eg mæli fram með 3 manna nefild i
málinu, nema vissa sé fyrir, að sú áformaða uppástúnga kammerráðs Melsteðs, um lögun sveitastjérnar,
komi fram á þessu
þingi.
JÓN SAMSONSSON
: Eg er þvi samþykkur, að nefnd verði
kosin, af því óvíst er, hvenær ný lögun sveitastjórnar kemst á.
JAKOB PtJTURSSON: þó eg 11aMi nauðsynlegt,
að kjör
hreppstjóranna yrðu bætt, get eg samt ekki mælt fram með
því, að mál þetta verði rædt nú á þessum fundi; þvi eg er
hræddur um, að það kunni, ef til vill, að spilla máli þeirra siðar.
Kammerráð MELSTEÐ: Ef nú þegar er farið að ákveða
hreppstjórum laun, yrði það til fyrirstöðu þeirri lögun á sveitarstjórn, sem þó er svo nauðsynleg.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Bæði með tilliti til
þess er hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður, er síðast mælti,
sagði um nauðsynja endurbót á sveitastjórn her, þykir mer
ekki Z:ráðlegt að setja nefnd í þessu máli, og svo líka vegna
hins, að skattalög landsins standa nú til algjörlegra enðurbóta;
en mer þykir óráð, á meðan ekki er komið i kring með það.
málefni, að fara að ákveða laun handa hreppstjórum, og hvaðan þau skuli taka, þó mer að öðru leyti þyki þörf á því.
Assessor JOHNSEN: Mer virðist, að það ætti bezt við, að
flutningsmaður um sinn tæki uppástúnguna
um val og laun
hreppstjóra aptur, þangað til kammerráð Melsteð er kominn fram
með uppástúngu þá, er hann hefir ásett ser að bera upp um
nýja sveitastjórn , en að sú fyrri nppástúngan þá verði feingin
þeirri nefnd, er sett er um sveitarstjórnina; því hvernig sem
hún svo yrði löguð, er fyrir því ráð að gjöra, að til hugleiðingar komi i nefndinni, hvort og hvernig þeim þá ætti að launa
starfa sinn, sem hana hefði á hendi i hverri sveit; en til þess
að flutningsmaður fái vissu um, hvort mál þetta kemur fyrir,
þykir mer óskanda, að kammerráðið geri þinginu það berar
uppskátt,
Kammerráð MELSTEÐ: það er að sönnu ásetníngur minn
og vilji, að koma fram á þessu þingi með uppástúngu um
breytingu á sveitarstjórn her á landi; en þar eð búið er þegar
að vinna að svo mörgum málefnum, get eg nú ekki með vissu
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sagt, hvort það verður á þessu þíngi eða ekki. En hvað 'sein
um það er, þá sýnist einsog sú núverandi sveitastjómarskipun væri gjörð fastari með því, ef nú væri farið að gefa hreppstjórum laun.
ÁJlGEIREINAR880N: Eg er ánægður með, að bænarskrár
þessar séu feingnar nefnd þeirri, sem sett yrði til að íhuga
sveitastjórnarmálefnið, en eigi að síl'lur þyki mer vel tilfallið,
að hafizt verði máls á því ál'lur en skattamalíð er útkljáð,
því á undan þessu ætti að vera búið al'l ákveða laun sveitastjórnendum.
FORSETI: Mer finnst her vera sá meiníngamunur, að sumir vilja að þíngið taki málið til greina, en sumir, að flutningsmenn taki við bænarskránum aptur.
Kandídat JÓN SIGUJlÐSSÓN: pað er alkunnugt, að þingið
reyn Ili sig á þessu máli hið fyrra sinn, og var kosin nefnd i það,
en þó menn viðurkendu, að hreppstjórar ætti mikið gott skilið, þá fundu menn þó ekkert rál'l til að launa' þeim, sem allir
vildu fallast á; eg veit nú reyndar ekki, hverjar uppástúngur
þessar bænarskrár gjöra, en eg hefi ekki heyrt enn neinar
betri en þær, sem upp hafa verið bornar" áður; eg held þess
'Vegna, að til einskis mundi verða að kjósa nefnd í þetta mál
að svo komnu, og greiði þvi atkvæði mitt móti því, að nefnd
se kosin.
Jakob Petursson, Eyólfur Einarsson og Helgi Helgason
voru þessu samþykkir.
pá féllu atkvæði þannig, að ekki skyldi kjósa nefnd í
málinu.
41. pá lagði forseti fram bænarskrá frá 13 prestum í pórllesþíngi, að nefnd manna yrði sett til að veita prestaköll.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg óska að heyra bænarskrá þessa
upplesna, til að komast að, hverjar ástæður hún hefir fyrir sig
að bera.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON:Eg óska gjarnan að heyra bætiarskrána lesna upp.
'
ÁSGEIREINARSSON:Eg mæli fram með nefnd í málinu,
vegna þess mer er það kunnugt, að alþýl'lu liggur þúngt á
hjarta, hversu óheppilega opt hefir tiltekizt með brauðaveitingar, einkum þegar duglegir kapellánar eptir lánga þjónustu
verða að víkja fyrir óþektum og óreyndum stúdentum.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg verð að vera á móti því, að nefnd
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se kjörin til að segja álit sitt um þetta mál, þvímervirðist það stríða
móti réttum og viðteknum grundvaHarreglum, sem farið el' á flot
í bænarskránni. það er allstaðar konúngurinn, eða sá sem hefir það hæsta stjórnarráð á hendi, sem útnefnir embættismenn;
og her mundi konúngur vor, hverjum þetta tilkemur eptir
grundvallarlögum ríkisins, sjálfur útnefna presta á Íslandi, ef
fjarlægð landsins og aðrar óhægðir ekki hindruðu. það er
því náttúrlegt, þegar konúngur getur ekki gjört þetta her
sjálfur, að hann feli það á hendur þeim, sem her hefir hæst
vald á hendi, nefnilega stiptamtmanninum ; enda er þá heldur
ekkert á móti, að hann taki af honum vald þetta, nær sem
hann vill og hentugleikar leyfa. En ef konúngurinn feingi þetta
vald nefnd manna í hendur, þá væri það að nokkru leyti eins
og hann gæfi þetta vald úr hendi ser; því það kynni þá í
vissu tilliti virðast, sem það rýrði rett þjóðarinnar, ef hann
svipti nefndina þessu valdi aptur. þar næst ætla eg, að lítið
eða ekkert vinnist við umbreytínguna; því þegar nú einstöku
sinnum mistekst að veita brauðin, eins og optast mun verða,
hvernig sem um er beðið, þá er nú, að svo miklu leyti mer
er kunnugt, þar um einúngis kent ókunnugleika
stiptamtmannanna; en ef fleiri innlendir menn ættu að taka þátt í
hrauðaveitingunni,
þá mundi það máske af öðrum verða tilreiknað aUt öðrum orsökum; fyrir þá mundi því brauðaveitíngarlénið verða óþakklátt umboð; auk þessa mundi ágreiníngur
um brauðaveitinguna vekja misklíð í nefndinni, hvað eingan
veginn væri æskilegt.
Loksins virðist mer það ekki hlýða,
að stiptamtmaður og biskup, sem í vissu tilliti eru skipaðir
yfir bæði rektor við skólann, lektor við prestaskólann. og dómkyrkjuprestínn, séu í nefud með þessum mönnum, til að veita
brauðin; því þeirra hærri staða mundi valda því, að þeir réðu
mestu um brauðaveitínguna.
Eg ætla bezt fari, sem nú er, að
biskup hafi þá verkun, sem vera ber, á hrauðaveitíngarnar, en
stiptamtmaður hafi úrskurðar atkvæði.
Prófastur HALDÓR J(INSSON:
Eg er kammerráði Melsteð
fullkomlega samþykkur um þetta efni; eg efast um, að nokkru
betur tækist að veita prestaköllin, eða að þar að lútandi reglum yrði betur fylgt fyrir það, þó nefnd manna væri til þess
sett, en gengið getur, eptir því sem nú er. það eru líkindi til,
að svo fari bezt, að í brauðaveitingum sé mest farið að ráði
biskups, sem prestunum yfir höfuð er kunnugastur, og í mestu
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sambandi stendur við þá, og hvað prestaefnunum viðvíkur, er
jafnvel enn síður orsök til að óttast þekkingarskort.
það er
líka athugavert, að þeir menn, sem stúngið var upp á í bænarskránni að vera skyldu í nefndinni, búa allir í eða kríngum
Reykjavík, og standa líklega í miklu minna sambanði við
prestana, en biskupinn, svo það ræður að líkindum,að
þeir
þekki þá miklu síður, en hann. Eg verð þess vegna að mæla
móti því, að nefnd verði kosin í þessu máli.
ÁSGEIREINARSSON. Eg held, með tilliti til þess sem kammerráð Melsteð sagði, að einvaldurkonúngurhafi
rétt til að
breyta lögum um brauðaveitíngu, einsog öðrum lögum.
Að
það komi til misklíð í nefndinni, þegar brauðin yrðu veitt eptir
atkvæðafjölda, eins og til ·að. mynda. dómar fara útí landsyfirréttínum á þann hátt,og
málum thér á þinginu er ráðið til
lykta, get eg ekki skilið, og óska eg, að hinn hæstvirti konúngsfulltrúi vilji láta i 1jósi meiningu sína um þetta, áður til
atkvæða se geingið.
KONÚNGSFULLTRÚI:
þar eð þess hefir verið æskt með berum orðum, að eg nú þegar leti í 1jósi álit mitt um þetta mál,
þá vil eg verða við þeim tilmælum, og get eg þá yfirhöfuð
skýrskotað til þess, sem l\felsteð kammerráð og Haldór prófastur Jónsson hafa talað; einúngis vil eg bæta því við, að
eins og það eptir grundvallarreglunum væri rettast, að konúngur sjálfur veitti öll prestsembætti her á landi, eins og önnur
embætti, þannig hefir einnig frá stjórnarinnar hálfu verið haft
í hyggju að koma þessu á, því árið 1816 beiddi hið konúnglega danska Kauselli Stiptsyfirvöldiná'
Íslandi, að segja ser
álit sitt um, hvernig þessu yrði komið í kring; en eptir þeim
skýrslum, sem í það skiptið feingust um vandkvæði þau, sem
þesskonar breytíng mundi olla, þá eru allar líkur til, að þetta
hafi þótt ófært, því síðan hefir ekkert verið við því hreift. En
þegar fyrst var séð fyrir endann á því, að konúngur sjálfur
almennt getur ekki veitt brauðin, þá virðist mer að beinast
liggi við, að það se falið þeim manni á hendur, sem hvað
helzt virðist vera í hans stað her á landi, en það er Stiptamtmaðurinn.
ÁSGEIREINARSSON: Eg ætla þó, að ekkert íllt muni af
því standa, þó nefnö se kosin til að hugleiða þetta mál.
Forseti skaut því þá til úrlausnar þingsins, hvort nefnd
skyldi kjósa, og urðu 19 atkvæði móti því.
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Forseti framlagði þá
42. Bænarskrá frá Dalasýslu með 13 nöfnum, um þann tíma
sem dímissi þurfa að hafa verið prestar til að gánga jafnt
að brauðum með kandidötum, og mælti á þá leið, að það
sýndist, sem uppástúnga þessi ekki væri löguð eptir því
ástandí , sem eptirleiðis mundi verða á verðugleikum
prestaefna.
ÁSGEIREINARSSON: þíngið verður óvin sælt fyrir það, ef
mörgum bænarskrám verður frá því vísað.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg verð einnig að vera þvi mótfallinn, að nefnd verði sett í þessu máli, þVÍ nú er her prestaskóli á stofn settur, og mun því verða nauðsyn á að ákveða,
hvaða forgángsrett
seminaristar þeir, sem dimítteraðir verða
frá prestaskólanum, eiga að hafa til að framast til brauða, og
hver staða þeirra á að vera, á annan bóginn til kandídata og
á hinn til stúdenta þeirra, sem dimitteraðir eru frá Bessastaða
skóla. Eg álít því nú ekki tíma til að uppbera þessa bænarskrá, og ræð því þinginu til að setja ekki nefnd í málinu.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:Eg greiddi atkvæði mitt móti
nefnd í hinu fyrra máli, vegna þess eg þóttist sannfærður um,
að úr því gæti ekkert verulegt gagn orðið. En í þessu máli
virðist mér vhaga öðruvísi til, að því leyti sem her er hreift
því, hverjar reglur skyldi setja fyrir brauðaveitíngum, því mer
finnst það mál vera svo mikils vert, að það þyrfti nákvæmrar
umhugsunar, hvort slíkar reglur væri til gagns eða ekki, og
hvernig öllu því máli ætti að haga.
Eg er nú á því, fyrir
mitt leyti, að ekki sé ráð að gefa slíkar reglur, heldur vilda
eg, að sett væri opinberpróffyrir
þá, sem sækja um embættin
i fyrsta sinn, en eg held það væri að gagni, að nefnd manna
segði álit sitt um málið, hvort sem hún fellist á að reglurnar
væri gefnar eða ekki. Stiptsyfirvöldin sjálf mættu óska, að
fastari reglur yrði, á einhvern hátt, svo þau þekkti þá menn
sem glöggvast, sem um embættin sækti, því óneitanlegt er
það, að það er og hefir opt verið almennt álit, að stórir gallar hafi verið á brauðaveitíngum sumstaðar, enda mun það
optast verða svo, hvort beldur útlendir eða innlendir ætti að
veita emhættin, að þeim yrði ýmsir hlutir ókunnir, sem kunnugir menn á ýmsum stöðum þekkja og hugsa, að til greina
verði teknir, en veitendur hvorki þekkja ne geta þekt. Vegna
þess að eg ímynda mer, að ýmisleg atriði, sem að þessu lúta,
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verði tekin til greina í nefndinni, greiði eg atkvæði mitt fyrir
nefnd i Þ essu máli .
.Kammerráð MELSTEÐ: Mer finnst þó bænarskráin oft1jótt
uppborin, par eð nýrrar ákvörðunar þarf við um rétt semínarista í þessu tilliti.
Prófastur H. STEPHENSEN: Eg er að vísu samþykkur
kammerráði Melsteð" en álít þó, að það mundi eiga vel við,
al'l einhverjar reglur yrðu gefnar um brauðaveitingar her á landi,
þó eg þykist sjá fram á, að þær ekki gætu orðið, ne heldur
ættu að vera nema almennar.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg held, að það yrði ógjörníngur
að binda þetta við fasta reglu, heldur verði það að vera komið undir greind og nákvæmni stiptsyfirvaldanna í hvert skipti.
Assessor JOHNSEN: Mer .þótt( þörf á að gefa atkvæði mitt
fyrir nefnd í málinu,' sem nýskeð var vÍSað frá, með fram
vegna þess, að eg hefi nokkra reglu fyrir mel um; það, að
það er töluvert vanda verk fyrir einn, að veita brauð, og að
eghélt það áriðanða, að málið yrði rannsakað her á þíngi, ef ei
annars vegna, þá þó þess, að sannfæra almenning um, að
braudaveitíngin eins kynni að geta mistekizt fleirum sem einum; en væri þess þörf, sem mer fannst, að setja nefnd i því
máli, þvi minni sýnist mer þörfin vera til þess i þessu, eða
þá til að breyta þeim reglum, sem i gil(li eru um veitíngu
brauðanna til guðfræl'línga útlærðra frá háskólanum fremur
öðrum, og við þær ·reglur hlýtur stiptamtmaður að álíta sig
bundinn. En hvað guðfræðinga þá snertir, sem læra eiga guðfræði i presta-skólanum,
þá þykir mer ekki tími til að gefa
reglur fyrir því, að hvað miklu leyti þei'r eigi að standa á baki
kandídatanna til brauða, á meðan eigi er farið ab kenna í skóla
þessum, þó þegar se hann stofnsettur af konúngl, og ætla eg
nóga stund að ræða um það á næsta þingi, eða þegar ávextirnir með reynslunni koma i ljós.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg hlýt að álíta mestu
nauðsyn, að málefni þetta se tekið til greina af þingmönnum,
en að öðru leyti fellst eg á það, sem Kammerráð Melsteð siðast mælti.
JÓN GUÐMUNDSSON:
af því, sem hið beiðraða þing hafnaði
fyri skemstu, að nefnd yrði sett tíl að semja bænarskrá um,
að nefnd yrði stofnuð til all veita prestaköll her, skildist mer
ekki betur, en að allir viðurkenni, að konúngureínn ætti rett á
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því, eður og að fela þeim manni það einum, sem væri sýnileg
ímynd kéngdómsins
her á landi, sem nú er stiptamtmaðurinn;
en eg veit ekki, hvað vel færi á því að gefa konúnginum
reglur fyrir slíku, þó það annars vegar væri mögulegt; en eg
held, að það se næsta torvelt að semja þær reglur, að affarabetri yrðu en sú skyldurækt og samvizkusemi, sem menn verða
að gjöra ráð fyrir hjá stiptsyfirvöldunum eptir þeirra háu. emhættisstöðu; mer finnst þess vegna heldur ekki eiga við að
setja nefnd í þessu máli.
Prófastur HALDóRJÓNSSON: þegar eg tek til orða til að
mæla á móti því, að nefnd verði sett til að hugleiða þetta mál,
vona eg, að-'~inginn álíti það sprottið af þeirri rót, að eg er einn
af þeim; sem leyst hafa af hendi lærdómspróf (í guðfræðí) við
háskólann.
Hafi eg tekið rétt eptir, virtist aðalaugnamið bænarskráarinnar vera það, að hnekkja þeim forgángsréttí,
sem
kandídatareptir löggjöfinni hafa fyrir ósigldum prestum; en
svo framarlega sem ekki er lítið í það varið, að öðlast sem
mesta mentun, þykir mer ísjárvert að hnekkja ~jög þessum
rétti,
þó lög~öfin ekki með berum orðum gjöri mun á kandídötum, eptir vitnisburði þeim, sem þeir við embættisprófið
hafa öðlazt, fylgir það þó af sjálfu ser, að svo verður gjört,
þegar dæma á milli kan <lídata, og dæmi eru til þess, að ósighlir prestar hafi verið teknir framyfir kandídata.
Stúdent GUTTORIIIURVIGFÚSSON: Betur ser auga en
auga. þess vegna var það, að eg, stóð upp, og gaf málefni því,
er síðast var um rædt, meðmæli mitt, að það væri tekið til
rannsóknar af nefnd, að eg hugsaði, að nefnd sú, er beðið var
um í hænarskránní , mundi fremur vera fær um að álykta um
verðugleika þeirra, er sækja um brauð, heldur en á meðan
vald til þess stendur í höndum svo að segja eins manns, eins
og nú er, og er það einkum meðan "Erkleringar" Prófasta
hafa ekki unnið meira traust en skeð er, eður eru áreiðanlegri en opt við ber, og enn fremur verð eg að leyfa mer að
láta í ljósi, að eg se í alla staði á því, að nefnd se valin til
þessa málefnis af þeim ástæðum, að eg held réttvíst, að prestar þeir, er með öllum sóma hafa um fleiri ár gegnt embættisverkum , og hafa með dagfari sínu verið fyrírmynd og aðstoð
sóknarfólks
síns, ættu, þótt þeir hefðu ekki notið æðri mentunar en í þessa lands lærða skóla hefir gefizt kostur á, ~ð
setjast við síðuna á kandídötum enda með besta karaktér eða
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lærdóms einkunn, því heldur hinum, þar eg álít það ekki kom.
ið undir einkunninni (karaktéren), heldur því, hvernig serhver
gegnir embættis skyldu sinni, og grunda eg þessa ályktan
mína á sannfæring, bygða á reynslu, því ekki mun með öllu
ókunnugt, að kandídatar, og það með bezta karaktér, hafa
staðið· ösigldum á baki í mörgum greinum, sem prestar.
Prófastur HALDÓRJÓNSSON: Egbereingan veginn til baka
orð hins beiðraða þíngmanns, er seinast mælti,að
margir ósigldir prestar séu mjög svo merkir og virðÍnga"'erði~, o~f"að
sumir kandídatar-standi
á baki þeirra í mörgu; en ekk.iget

a&-

b.7n~·

eg fundið í þessu næga ástæðu til
Þraun~
•... ,c•.
data; þvi þó þess megi finna dæmi, að minni ve ". 'gUr
af mentunar viðleitni einstakra manna, sem háskólansvitj~,
en óskandi væri og ætlandi. þá mun þetta' ekki vera alment,
og hvern þetta muni henda, veit maður ekki fyrirfram.,og því
væri ósanngjarnt og óráðlegt að taka í burtu þá h•• t." •••.
esraefni híngað til hafa' haft til að leita mentunar við háskólann í
von um aðgáng til embætta öðrum fremur. Af þessum ástæðum verð eg að ítreka mótmæli mín gegn bænarskránni.
ÁSGEIREINARSSON: Eg veit ekki, hvort eg hefi misskilið
umboðsmann Jón Guðmundsson, þegar hann seinast mælti, að
menn vildu gefa konúngl reglur fyrir brauðaveitíngum; mín
meiníng var, að biðja konúng um reglur fyrir brauðaveitingum her á landi, eti hvorki eg né aðrir bænður vita, hvort það
er regla að láta kandídata gánga fyrir doktori í puðfræði.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Fyrir þá skuld að menn hefir greint
nokkuð á um þetta mál og mer virðist nokkur efi leika á því,
hvort alþíng verði ásátt um, að setja skuli nefnd í þessu máli,
eður ekki, þá vil eg nú þegar fara . þar um fám orðum. Eg
verð þá fyrst og fremst að geta þess, að jafnvel þótt opið bref
frá 11. .Marts' 1633 virðist að veita Kandídötum í guðfræði
skýlausan forgangsrétt fyrir þeim, sem ekki hafa iðkað guAfræði í háskólanum, þá gæti þó svo verið, að í nokkru mætti
takmarka reglu þessa, eptir því sem ýmislega stendur á..högum manna. Í niðurlagi þessa opna bréfs er það sUnj&e·gjört
hlutaðeigendum að skyldu, að þegar brauðin séu veitt, "skuli
í alla staði, ems og vera eigi,farið eptir því, sem Ordínanzían
segir fyrir,. og að lærðir og siðprúðir menn seu teknir fram yfir
þá, sem ólærðir séu". Skyldi þvi svo bera til, að sá maður,
sem ekki hefði lært á háskólanum, en hefði þó ber i landi
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aflað ser svo mikillar þekkíngar , að hann mætti heita lærður
maður, þá virðist þó, ef til vill, vera nokkur ástæða til þess,
að taka bann fram yfir þann kandídat i guðfræði, sem með
einkunn þeirri, er hann hefði feiI;tgiðí embættisprófi, sýndi, að
hann hefði tekið að eins litlum framförum í lærdómsiðkan
sinni. En forgángsréttue
sá, sem kandidötum í guðfræði er
veittur, hefir án efa hingað til verið á gildum rökum hygður,
þar menn einúngis með því móti hafa getað gefið þeim, sem
útskrifazt hafa Út' skóla ber í landi, næga hvöt til þess, þegar því annars yrði við komið, að reyna til að ná meiri mentun við háskólann.
En eptir að nú er búið að setja her nýjan skóla handa andlegrar stéttar mönnum, þá virðast miklar
líkur til þess, að þessu málefni verði nokkuð breytt á annan
veg, en verið hefir, þannig að minnsta kosti, að kandídatar í
guðfræðl, hvaða vitnisburð sem þeir svo hafa, hafi ekki skýlausan forgángsrétt
fyrir þeim, sem útskrifast úr prestaskólanum hel' í landi. þannig má að líkindum við því búast, að
þesskyns breyting verði gjörð, enda þótt eingin bænarskrá
komi um það efni frá alþíngi; en það virðist og eðlilegast, að
ekki se nú þegar gjörð nokkur föst ákvörðun um það, fyrr
en búið el' að koma þessum 'prestaskóla fyrir í öllum greinum; því áður en það er gjört, geta menn ekki gefið þær reglur, sem vill eiga, um innbyrðis samjöfnuð og réttindi kandídatanna og þeirra, sem útskrifast úr prestaskólanum.
þess
vegna, að svo miklu leyti sem það skyldi vera ásetningur alþíngis að biðja um, að hinu opna bréfi frá ll. Marz 163.:~
yrði breytt með almennu lagaboði, þá þykir mer þó ekkert all
því, að nefnd se sett til að rannsaka málið, en þó ætla eg, að
brýn nauðsyn beri ekki til þess; en þar eð alþíngið, nú sem
stendur, ekki mun geta ákveðið fastar reglur fyrir því, hvernig hagað skuli breytíngu þessari, þá þykir mer það vera ofsnemt, ef menn færu nú að hreif a því, hvaða reglu skyldi setja
i staðinn fyrir þessa, sem nú hefir verið getið.
Kandídat JÓN SIG1JRÐSSON:
Viðvíkjandi þeirri þýðíngu,
sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi
leiddi út af seinni hluta
hins opna bréfs ll. 1\Iarts 1633, þá verð eg að gjöra þá athugasemd: að þessi hluti bréfsíns takmarkar ekki þann forgángsrett, sem kandídötum er veittur fram yfir þá, sem men taðir eru her á landi, heldur sker það einúngis úr, hversu fara
skuli með veitíngar hinna síðarnefndu.
A þeim tímum var
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lénsmaunavaldíð ekki orðið her svo ríkt, sem það síðan varð,
en þá gildti jus patronatus, bæði fyrir dómkirkjurnar eða
biskupana þeirra vegna, og fyrir leikmenn þá, sem frá fornöld höfðu haft umráð nokkurra af kirkjustöðunum, og sumir
af þessum kusu til presta ólærða menn, þvert á, móti boði
Ordínanzíu Kristjáns konúngs þriðja og Kristjáns fjórða.
Að öðru leyti er eg ekki fráhverfur því, sem hinn háttvirti
konúngsfulltrúi gat um, að til lítils muni koma, þó kosin væri
nefnd í málið, þar eð alþíng getur ekki að svo stöddu lagt nein.
viss ráð á málið, nema ef vera skyldi að afmá eða taka úr
IUgum hið opna .hréf frá 1633, en eg greiði atkvæði mitt fyrir
nefnd, einúngis af því eg álít málið íhugunarvert."
Forseti let þá gánga til atkvæða, og var bænarskránni
hrundið með 13 atkvæðum.
þar eptir var fundi slitið.

6ti Júlí -

fimti fundur.

Allir á fundi. 'þíngbók frá fyrra fundi lesin og samþykt.
Prófastur HALDóaJÓNSSON: Eg verð að leyfa mer að fara
fáeinum orðum um tvö atriði, sem fyrir komu á þínginu í gær,
þó það væri í máli, sem þá var útkljáð; en það eru þessi tvö
atriði, sem hinn heiðraði þingmaður fýrir Norðurmúlasýslu bar
fram: 1., að lítið væri farið eptir vitnisburðum prófasta við
brauðaveitíngar, og 2., að þessir vitnisburðir væru ekki áreiðanlegir. Hvað nú hinu fyrra viðvíkur, þá ber mer ekki um það
að dæma, hvað í því kann hæft að vera; þó get eg ekki annað en gjört ráð fyrir og treyst því, að allt mögulegt tillit se
haft til þeirra vitnisburða, sem prófastar gefa prestunum.
En hvað hið síðara snertir, held eg ðrétt og óviðurkvæmilegt
,að gjöra próföstum þær getsakir, að þeir gefi ekki prestunum vitnisburði eptir samvizku og sannfæringu.
Og hvorttveggja held eg hafi verið órett að frambera á þinginu, þar
það er bæði ósannað, og kannske ekki sennilegt.
Stúdent GUTToRMuaVIGFÚSSON:
Eg ætla það muni þó ekki
að öllu ókunnugt eða ósannandi, að vitnisburðir prófasta um
verðugleika presta tíl að fá brauð hafi ekki ætíð verið álitnir
áreiðanlegir, eða að stiptsyfirvöldin hafi allajafna álitið þá svo
óyggjandi, að þau gætu bygt á þeim úrskurð sinn.
FOKSUI:
Um þetta málefni verður í dag lögð fram bæn-
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arskrá fyrir þíugið, og er þvi ekki vert að ræða frekar um
það að sinni.
JÓN GUÐMUNDSSON:
.Teg vil einúngis leyfa mel' að vekja
máls á, hvort það kemur heim við góða þíngreglu, að fara að
ræða daginn eptir um þau málefni, sem útrædd eru daginn fyrir, eins og 2 hinir heiðruðu þíngmenn nú gjörðu; eg hreifi
þessu einúngis vegna eptirdæmisins framvegis, og leyfi mer að
bera það undir hinn háttvirta forseta, og eg held mer se það
heimilt eptir 60. grein alþíngislaganna.
pví næst lagði forseti fram
43 - 47, 5 bænarskrár
um breytíngu á alþingistilskipuninni frá Dalasýslu með 23, Ísafjarðar með 16, Árnes með
50 og 2 frá Barðastrandarsýslu
með 117 undirskrlptum,
og voru allar þessar bænarskrár afhentar nefndinni í því
máli.
48. bænarskrá frá Barðastrandarsýslu
með 47 undirskriptum um birtíngu konúnglegra frumvarpa fyrirfram; var hún
afhent nefndinni í því máli.
49- 51, 2 bænarskrár frá Strandasýslu með 79 og 1 frá Ísafjarðar með 12 undirskriptum, um skýrslur um fjárhag
landsins. pessar bænarskrár voru afhentar nefnd þeirri,
er kosin var í því máli.
ÁSGEIREINARSSON
:Eg
óska, að bænarskrá sú, er eg
hafði meðferðis, se lesin upp og prentuð í þíngtíðindunum,
því mer þykir nauðsynlegt, að hún komi fyrir almennings
augu.
pó hefi eg ekkert á móti, að hún se afhent nefnd
þeirri, sem kosin er til að rannsaka bænarskrárnar um fjárhag landsins, því fyrri hluti hennar ræðir einmitt um það efni,
en hinn síðari lýtur að skattalögunum.
FORSETI: pað hefir ekki verið regla hingað til, að lesa
upp bænarskrár, og er ekki heldur vert að gjöra það að reglu.
Forseti lagði þá fram
52 - 53, 2 samhljóða bænarskrár frá Barðastrandarsýslu með
119 undirskriptum, um bann gegn selaskoturn i og voru
þessar bænarskrár afhentar nefnd þeirri, er kosin hafði
verið til að athuga veiðilögin.
54 - 55, 2 bænarskrár
frá Norðurþíngeyjarsýslu
með 85,
og frá Norðurmúlasýslu með 11 undirskriptum, um að
fjölga pöstgaungum,
Umboðsm. JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg efa ekki, að hinir heiðruðu
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þingmenn verði allir á eitt sáttir um það, al) vilja kveðja nefnd
til að íhuga þetta mál, því það er mikils vert. :það er ómissandi, að algjörð endurskipan komist á um póstgaungur her á
landi; en eg verð að geta þess, og s'kýrskota um það til hins
háttvirta forseta, að eg hefi fyrir 2 dögum afhent honum bænarskrá, sem fer framá það tvennt, að póstgaungum
i landinu verði
fj lg að og reglulega
skipað,
og að amtmanna embættin
verði af tekin. 1\ler er afhent bænarskrá
þessi til flutnings, og svo sundurleit sem málefni þessi virðast, sem hún vill leggja fyrir þingið, þá eru þau þó, i bænararskránni, látin leiða hvort af öðru að nokkru leyti. J)ar sem
nú bænarskrá sú, sem að þessu sinni er umræðu efnið, fer
einúngis fram á fjölgun og reglulega niðurskipun póstgánganna, þá verð eg að stíngauppá,
að frestað
se að kveðja
nefnd í því máli til þess á morgun,
þá bænarskráin hin,
sem eg áður gat um, að mer væri feingin til flutnings, verður
lögð fram fyrir þingið. Eg ímynda mer þvi, að kosning nefndar þeirrar, sem eingaungu ætti að leggja á ráð um fjölgun og
reglulegri endurskipun póstferðanna.
mundi, ef til vildi, koma
niður á öðrum þíngmönnum en þeim, sem jafnframt þæktu
færir um að leggja álit sitt á um það, að hvað miklu leyti ætti
að leggja niður amtmanns embættin; en af því hin bænarskráin höndlar um bæði mál efnin, þykir mer óráð að kveðja tV 2
nefndirnar, sína i hvort.
Jakob Petursson og stúdent Guttormur Vigfússon voru
báðir á því máli, að skjóta mætti á frest nefndarkosníngu,
þángað til sú umrædda bænarskrá kæmi fram.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:Eg finn ekki, að neitt samband se milli þess, að fjölga póstgaungum og að taka af amtmanna embættin ; því þó meiningin ætti að vera sú, að launum
amtmanna væri varið til að fjölga póstferðum, þá finn eg ekki
í þessu neina ástæðu til að taka þessi tvö málefni saman.'
]?að er einnig auðvitað, að sumir kunna að fallast á annað af
þessum atriðum, en mótmæla öðru, og svo er um mig, að eg
vil öldúngis fallast á, og sem kröptuglegast mæla með, að
póstgaungum verði fjölgað, en hinu, að taka af amtmennina,
get eg ekki mælt með að svo komnu, og eg ætla sjálfsagt,
að þegar póstgaungum væri fjölgað, verði einhver önnur .ráð
fundin til að standa þann kostnað, sem þar afleiðir; eg gef því atkvæði mitt fyrir nefnd i máli þessu um póstgaungumar ser í lagi.
ö
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Kammerráð :l\bLSTEÐ:
Eg álít. að sönnu nauðsynlegt,
að
póstgaungum á íslandi se fjölgað, eu samt vil eg ekki, að
málunum se þannig saman blandað, að undir eins sé rædt um
að taka af amtmenn og fjölga póstgaungum.
Hið fyrrnefnda
mál er svo mikilvægt, að réttast er ab ræða þab ser í lagi, og
þess vegna verð eg að vera hinum virðulega alþingismanni , er
síðast talaði, öldúngis samdóma í því, ab málefnið um ab fjölga
póstgaungum se rædt út af fyrir "ig, og ræð eg því til að
nefnd se i því sett.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Eg veit þó ekki, hvort
tilhlýðilegt er ab setja 2 nefndir til að hugleiða sömu bænarskrá, þó hún höndli um nokkuð sundurleit málefni.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON: það eru þó dæmi til þess, því
þaunig fellust flestir þíngmenn á ab setja nefnd sér í lagi um
auglýsíngu hinna konúnglegu frumvarpa, þó þab efni 'væri eitt
atriði í sumum af bænarskránum um breyting á alþíngistilskipuninni. þÍllgið verður í þessum efnum að hafa vissa og
stöðuga þánkareglu fyrir augum, og venja alþýðu á, þegar
hún sendir bænarskrár, að fylgja henni og hafa bænarskrárnar reglulegar, á þann hátt, að blanda ekki saman ólíkum efnum í sömu bænarskrá.
Ef þetta væri ekki gjört að reglu,
heldur leyft að taka ólík efni saman, þá yrði svo seinast, að
menn gætu ritað eina bænarskrá um alþíngismállð,
um reiknínga landsins, og um tíu eða tólf önnur efni, sem nöfnum
tjáir að nefna, og svo kysi þíngib eina nefnd til að rannsaka
þetta alltsaman. það er einnig nauðsynlegt, að þíngið haldi
stránglega þá reglu, sem tilskipanin mælir fyrir, að serhver
bænarskrá beri upp skýlausa uppástúngu, efhenni skuli verða
gaumur gefinn. Eg vildi að öðru leyti óska, að bænarskrá
þessi eða uppástúnga verði lesin upp.
FORSETI:
það er þó hinum heiðraða þingmanni, er seinast talaði, kunnugt, og hinar framlögðu bænarskrár bera það
með ser, að sumar af þeim eru ekki með vissri uppástúngu.
Umboðsmaður JÓN GUÐMONDSSON: Eg fyrir mitt leyti læt mer
lynda, ab nefnd sé .kosin ser í þessu máli; eg er sannfærður um,
að sú regla se betri að aðgreina sundurleit málefni og blanda þeim
ekki saman í bænarskrám né nefndum, og þá reglu vil eg því
styðja; en eg vakti máls á að fresta nefndar kosníng í þessu
máli til morguns, af því að bænarskráin, er eg gat um að mer
væri feingin til flutnings, höndlaði um bæði málefnin, sem eru
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þar teingð saman, en var þó enn þá ekki lögð fram fyrir
þín gilt
EYJÓLFUREINARS80N:Eg hefi þó tekið fólki í Barðastrandarsýslu vara fyrir þvi, al'l blanda saman ósamkynja málefnum,
og held eg það se þar ekki skeð.
Stúdent GUTTORMURVIGFÚS80N: Eg mælti mef þvi, að
nefndarkosníngu yrði skotið á frest til morguns, afþví eg hugsaði, að fleiri þíngmanna væru á því; en fyrst það er ekki, er
eg líka með því, að nefnd verði kosin, og stíng eg upp á 5
manna nefnd , þar málið er mikils varðandi fyrir allt landið,
þVÍ póstgaungur eru því öllu nauðsynlegar.
Voru þá þessir menn kosnir í nefnd: Stúdent Guttormur Vigfússon
mel'l'12, kammerráð Melsteð,
kand, J Ó"
Sigurðsson,
prófastur H. Stephensen
og umboðsmaður
þorval(lur
Sivertsen,
hvor með 8 atkvæðum.
þessu næst lagði forseti fram
56 og 57, tvær bænarskrár
frá Skagafjarðarsýslu
með 196
undirskriptum, um kvörtun yfir uppboði konúngsjarða til
festugjalds og II árs uppsögn, og frá Strandasýslu um
festu og uppboð komingsjarða með 82 undirskríptum,
JÓN SAMSONSSON
: Eg verð að mæla með því, að nefnd
se sett í þessu máli, því það er neyðin ein, sem hefir þrýst
mönnum til að taka jarðir til leigu með þessum, afarkostum,
sem uppboðinu eru samfara.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg get ei annað en rál'lið þinginu
frá að setja nefnd í þessu máli, því það heyrir að mínu áliti
ekki undir þingsins al'lgjörðir, þar það ekki áhrærir löggjafar
. efni, heldur atferli stjórnarráðanna um meðferð á konúngs
gózi her á landi (eður áhrærir aðministrativt efni); þar al\
auki heyra umkvartanir einstakra manna, eptir alþíngistilskipunarinnar 77. §, ekki undir þingsins aðgjörðir, heldur á að
vísa þeim til hlutaðeigandi yfirvalda. Og se yfir óretti kvartað, þá þarf að sanna tilefni til þess með röksemdum, og þær
eru ekki framkomnar her á þessu þíngi.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Mer virðist þetta málefni
heyra undir endurskoðun Landsleigubálks, og er eg samþykkur
kammerráði Melsteð, og vona eg, að bráðum auglýsist al'lgjörðir nefndar þeirrar, sem þetta mál hafði til meðferðar.
JÓN SAMSON8S0N: Af því almenníngi er ekki kunnugt, að
þetta se samkvæmt landssögum, álít eg, að það heyri undir
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alþíulI;. Mer er kunnugt, að nmhoðsmennirnir fyrir norðan eru
á móti því.
Kammerráð .MELSTEÐ: þai\. er á móti alþingistilskipunarinnar § 77, að þingið skipti ser af umkvörtunum einstakra
manna, nema ef einhverjum er serlegur óréttur gjörður.
Umboðsra. JÓN GUÐMUNDSSON: Mer finnst það varða miklu,
hvort bænarskrámar. sem her ræðir um, eru að beiðast rettíngar
festugjaldi, sem þegar er goldið aflanðsetanum, því þará fæst víst
ein gin réttíng, ellegar þær beiðast breytíngar á aðferð þeirri
við byggingu konúngsjarðanna, sem nú tíðkast, nefnilega að
bjóða þær upp til afgjalds og festu. Se hinu síðara farið fram,
þá held eg öldúngis víst, að a1þíng eigi að gefa því gaum.
Að vísu er bygging konúngsjarðanna viðkomandi hinni "aðmínistratívu" stjórn, eins og hinn heiðraði þlngmaður, er síðast
mælti, kvað að orði, og fyri því mætti virðast, sem þíngið ætti
ekki að gefa því gaum; en af því margbúið er að rita stjórnarráðunum gegn þess~ri aðferð, en þau halda samt hinu sama
fram, þá hygg eg einmitt, að þíngið eigi að skerast i þetta
mál eptir 77. grein; því allir verða að játa, og játa það víst
hiklaust, að npphod á jörðunum til afgjalds og til festu er
sala á einhvetjum helstu lífsins nauðsynjum, þar sem jarðareklan eykst með fðlksfjölgunínni, og fyri því virdist þess vegna
ráð gjört, að maður neyðist til að kaupa þær til ábúðar með
hvað dýru verði sem er.
Assessor JÓNA!lSEN: Hvað bænarskránni frá Strandasýslu
snertir, leyfi eg mer að mæla fram með nefnd í því máli,
því mer virðist það vera þess eðlis, að aJþíng eigi að
taka það til greina.
Mer getur fyrir mitt leyti ekki skilizt,
að sú nefnd, sem höfð er nú á byggingu konúngsjarða her í
landi, nefnilega, al'!bjóða þær upp við auctión til afgjalds og
festu, se hagkvæm eða eigi við ber á landi, þó svo kunni að
vera i Danmörku.
það er að vísu svo, að afgjaldið verður
með þessum hætti, ef til vill, meira en' ef farið væri fram
eptir venjulegum hætti, þar sem hlutaðeigendur stundum bjóða
geip í festu og gángast undir leigumála að því skapi, svo að
t. a. m. 10 hundr, í jörðu voru boðin nýlega nyrðra í festu til
að fá 20 hunrlr. jörð þar til ábúðar; en það þykir mega full
yrða, að það sem her við er unnið á aðra hliðina, missist aptur á hinn bóginn, því af þessari aðferð leiðir tvent : að jarðirnar skemmast, af því þær eru íJla setuar, og hlutaðeigendur
á
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geta ekki staðið í skilum með afgjaldið, því það verður þeim
of þúngbært, og leitast þessvegna við, svo fljótt sem færi
gefst, að komast aptur frá jörðunni; og virðist það i augum
appi , að það hljóti að standa allri jarðabót mikið í vegi, að
svo fer fram.
það hefir ávallt þótt, að jarðeigandi væri vel
fhaldinn, þegar jörðin hefir bygzt fyrir forngildu, og af því
dreg eg aptur það, að uppboð á konúngsjörðum til ábúðar ætti
einúngis þá að fara fram, þegar þær ekki fengist bygðar
fyrir svo mikið, eins og forngildunni svarar, en að það að öðrum kosti se lagt í hlutaðeigandi umboðsmanna forsjá að byggja
jarðirnar, þar sem jafnan má gjöra ráð fyrir, að þeir láti ser
umhugað, að jarðirnar byggist eins og bezt má verða.
Af þessum ástæðum leyfi eg mer að mæla fram með máli
þessu hjá þinginu, og að nefnd verði kosin til að íhuga það.
JÓN SAMSONS80N: Bænarskráin afhíður ekki festu með
öllu, heldur biður um, að festurnar komi fram í endurbót jarðanna smátt og smátt, þar þetta eflir landsins gagn.
Assessor JOHN8EN: Eins og eg í alla staði verð að vera
á því, sem þeir assessor Jónassen og stúdent Jón Guðmundsson hafa mælt, hvað sjálft efni máls þessa snertir, svo get eg
h'us vegar eigi annað en samsinnt kammerráði l\lelsteð að
forminu til, og í því, að málinu beri að vísa frá, þannig útbúnu, sem það er borið upp; enda skil eg ekki, hvernig menn
eiga að fara að kvarta yfir því í hænarskrá, að þeir hafi inngeingið samning, sem þeim eptir á eigi geðjast að.
JÓN SAMSON8S0N: Amtið samþykkir ekki hyggíngarbrCfin, vilji ekki leiguliðar undirgángast þann í þeim tiltekna uppsagnarfrest, eins og hvern annan skilmála byggíngarbrefanna.
Kammerráð l\IEL8TEÐ: þó eg se í því samdóma þeim alþingismönnum, er nýlega hafa talað, að festu-uppboð eigi ekki
vel við her á landi, þá verð eg samt enn 'nú að vera á sama
máli, að ekki eigi nefnd að setja til að rannsaka þetta mál;
því eins og þær bænarskrár, sem nú er verið um að ræða, eru
lagaðar, er það ljóst, að þær innihalda umkvartanir, og það
jafnvel yfir órétti er konúngslandsetar verði fyrir. En til að
gefa þeim gaum, þarf, eptir alþíngistilskipunarlnnar áðurnefndu
grein, fullgildar sannanir fram að færa, hva~ her ekki er skeð.
þetta mélefni var og einnig tekið til aðgjörða af nefndinni í
Reykjavík í fyrra vetur, og gaf bún þá hlutaðeiganda stjórnarráði álit sitt um það.
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JÓN SAMSONSSON:Eg veit ekki, til hvers alþíng á að vera,
ef það skiptir ser ekki af eins mikilvægu málefni og þessu,
og vil eg biðja forseta að skjóta því til þingsins atkvæða,
hvort ekki skuli nefnd kjósa.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Gæti maður eigi gjiirt
ráð fyrir,að þetta lagfærist við landsleigubálk, sem lögum í því
tilliti, t. a. m. að festugjaldið afmáist, þá get eg ekki annað
en mælt hið öflugasta fram með, að málefni þetta se nú þegar tekið til greina her á þingi í dag, og nefnd í það valin,
því eg ætla, að mikil og gild rök séu leidd í ljós af hinum heiðruðu þingmönnum,
er rædt hafa um þetta mál, og svo
gild, að það se augljóst, hve illar afleiðingar þetta hefir og
getur framvegis haft, bæði fyrir þá, sem af neyð verða að láta
binda sig til að gjalda það (og þeir munu flestir vera, sem
svo er ástadt fyrir), og líka fyrir landið yfir höfuð, hvaða
tjóni það getur valdið í tilliti til framfara jarðaræktunarinnar,
ef festugjald viðhelzt framvegis; því ábúendur þeir, er festugjaMið eiga að greiða, geta þó hæglega verið öreigar, eða réttara sagt, mjög fátækir menn, sem verða að taka festugjaldið,
ef til vill, til láns, eru því þeim mun miður færir um að endurbæta jörð sína, sem þeir eru fátækari; en á það er, enn sem
komið er, ekkert litið af stjórninni eður umboðsmönnum hennar her yfir klaustra og konúngs gózi, heldur hver hæstbjóðandi verður að festugjaldinu, hver sem maðurinn annars er,
eða hvernig sem jörðin er setín á eptir. Eg verð því að mæla
fram með, að nefnd verði sett til að íhuga mál þetta.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Eg vil helzt svara því,
sem hinn heiðraði fulltrúi Árnesínga sagði fyrir skemstu,
að beinasti vegur til að fá leiðretting á þessu máli væri sá,
að snúa ser til stjórnarráðanna,
en hann s!lgði líka á hinu fyrra
þíngi, að búið væri að skrifa hlutaðeiganda stjórnarráði um
þetta efni, og að lagfæringar mundi mega vænta; fm bref, sem
síðar hafa komið frá sama stjórnarráði, sýna, að það el' enn þá
samshugar í þessu efni; þess vegna álít eg, að 77. grein alþíngistilskipunariunar
vísi hinn beinasta veg þessu til endurbotar.
STEPH'\N .JÓNSSON: Eg skýrskota til þess, sem assessor
Jónassen sagði UQ1 þetta efui; málið snertir fleiri en festugjaldendur eina, ef einhver verður öreigi fyrir ofmikið festugjald og getur ekki setið jörðina; því þá) verður hann öðrum
að byrði.
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Assessor .JoHNSEN: Með tilliti til orða þeirra, sem hinn
heiðraði þingmaðar Skaptfellínga nýskeð vek að mer, bæti eg
því við, að eg verð að hafa þá von enn, að hlutaðeigandi
stjórnarráð, ef það eigi er búið að því þegar, þá láti þó ekki
lángt um liða, áður en það tekur mál þetta undir ítarlega
rannsókn; og eg trúi ekki öðru, en að það sannfærist af þvi,
sem her fór fram á þinginu 1845, af því, sem þvi aptur og
aptur er ritað af embættismönnum her i landi, og af þvi, sem
fer fram i dag, að stjórnarráðið (segi eg) sannfærist um
það, að það er óhamingja fyrir landið og tjón sjálfum konúngssjóðnum, að svo fari leingur fram með byggingu konúngsjarðanna her í landi, eins og fram hefir farið nokkur undanfarin
ár og kvartað er yfir; en hvernig -hlutaðeigendur
eða þingið
þeirra vegna á að fara að kvarta yfir því við kouúng, að þeir
hafi sami ð ser til óheilla, er mer óskiljanlegt; að þeir hafi
neyðst til að semja á þann veg, sem komið er, verður þó eigi
borið fyrir, nema að því leyti sem það er samfara öllum samningum, að semjendur, sakir kringumstæðna sjálfra þeirra, láta
leiðast til að gánga að þeim kostunum, sem hver um sig setur,
og undir hverjum það er komið, að saman gángi með þeim.
Beri hlutaðeigendur sig þar á móti uI1P við yfirvaldið um kosti
þá, sem þeim eru settir af þeim, sem hafa byggíngarráð yfir
jörðunni, þá þyki mer öll von til \ að þessir styðji mál þeirra
kröptuglega, og að breyting fáist á þeim hjá stjórnarráðinu
fyrir þá, sem konúngsjarðir verða bygðar eptirleiðís.
JAKOB PETURSSON:
píngi~ mun ekki geta fært betri ástæður fyrir þessu máli, en umboðsmenn og sýslumenn hafa
gjört. Tel. eg því næsta óvíst, að tillögur þingsins hafi merkilegri áhrif.
Stúdent GUTTORMUR VIGFÚSSON :Eg get þó ekki fallist á
það, sem kammerráð ~Ielsteð og fleiri þingmenn mæltu fyrir
skemstu, og þar á meðal að málefni þetta heyrði ekki undir
alþíngisins aðgjörðir, þar eg veit ekki betur, en þing þetta se
gefið oss af Hans Hátign konúnginum, einmitt til að leggja
ráð á og biðja, að öll óregla og rángindi afmáist og upprætist, svo vel einstakra manna, sem þjóðarinnar yfir höfuð, og
þar undir ætla eg heyri landsetarnir á klausturjörðunum,
og
þvi held eg það se samkvæmt alþingistilskipunarinnar
77.
gr., að málefni þessu se gaumur gefinn og nefnd í því valin, og fylgi eg því enn fast fram, að svo se.
l>ar að auki tel
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eg það sem gilda ástæðu til þess enn fremur, að ef festugjald
verður- framvegis ekki af tekið af stjórnarinnar hálfu, þá muni
landsdrottnar á sjálfseignunum leyfa ser að feta i fótspor stjórnarinnar i þessu falli.
J,íN SAMSONSSON
: þai'> er ekki með góðum vilja, að bændur gángast undir festuna ; mer er kunnugt, að amtmaður hefir
samþykt 2 eða 3 bréf, sem ekki hafa innihaldið skuldbindingu
leiguliða um 1! árs uppsögn, og gefur þetta grun um, að
stjórnin hafi ekki boðið þessa aðferð.
STEPH~iNJ(íNSSON: Eg óttast ekki Þ ai'>, sem þingmaðurinn úr Norðurmúlasýslu
hreifði kvíða fyrir, að sjálfseignarbæmlur taki upp festugjald eptir stjórninni; en einmitt fyrir þetta
fá þeir betri ábúendur, sem hverjum hyggnum manni þykir
mikið i varið; duglegir ábúendur fá líka optast jarðir til áhýlis án afarkosta. Af þessu leiðir þá, að konúngsjarðirnar verða
út undan.
ÁSGEIREINARSSON: þingið mætti vist vænta, að eg væri
staðinn upp, til að taka til orða í þessu máli, þar eg er flutningsmaður bænarskráarinnar úr Strandasýslu ; en mer virðist, að
þeir heiðruðu þingmenn, er með nefnd 113fa mælt i máli þessu,
hafi tilfært þær ástæður, sem auðið var; en það, sem talað hefir verið um skaðsemi þess byggingarmáta , sem bænarskráin
vill hafa afmáð, er helzt að finna i bænarskránni, svo upplestur bænarskránna hefði gjört þá umræðu næstum óþarfa.
En
í tilliti til þess, sem kammerráð Melsteð hefir sagt, að drepið
haf verið á mál þetta í nefnd þeirri, er konúngsfulltrúi setti
í Reykjavik 1845 til að rannsaka skattalögin,
get eg þess, að
mer er ókunnugt, hvað i nefndinni hefir framfarið um þetta
mál, eins og það, hvort stjórnin eða nefndin hefir nokkuð stuðlað til, að aðgjörðir nefndarinnar yrðu alþýðu kunnar, hversu
sem það var nauðsynlegt.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Ef bænarskrár þær, sem her gremi r
um, væru þess efnis, að ákveðið skyldi með nýjum lögum
afgjaldjarða, el' ekki gæti haggast, svo að Iandsdrottni og leiguliða væri bannað að semja sín i milli um byggíngarskilmála,
annað hvort i tilliti til upphæðar eptirgjaldsins, eður þess frests,
sem þarf til að segja lausu ábýli, þá játa eg, að mál þetta
væri réttilega borið upp á þingi. En bænarskrárnar eru ekki
þess efnis. Ekki verða þær heldur kallaðar umkvartanir um
ójöfnuð, er gjörður hafi verið; þvi þegar það fyrst er játað, að
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lands drottinn og leiguliði hafi frjálsar hendur til að semja um
landskuldir o. s. frv. (og eg veit ekki betur, en að það se
alment játað), þá liggur í augum uppi, að stjórnarráð það,
sem hlut á að máli og hefir á hendi stjórn kouúngsjarðanna,
einnig eigi ráð á að. setja þær reglur, sem það álítur viðþurfa
til þess, að jarðirnar verði með sem mestum ábata bygðar.
þess vegna getur her ekki orðið umtalsefni um neinskonar ójöfnuð; því jafnvel þó leiguliði sá, sem feingið hefir eina jörð
til byggingar með einhverjum ókostum, sjái seinna, að ser sen
settir of þúngir kostir, þá getur hann þó eigi álitið, að ser se
óréttur gjör, þar eð hann ótilneyddur hafði geingið að þessum
kostum. þetta málefni getur þess vegna eigi heldur eptir alþingistilskipunarinnar 77. grein komið til umræðu á þíngi. það
er allt öðru máli að gegna, þegar um það er spurt, hvort aðferð sú, sem nú er viðhöfð um byggingu konúugsjarða , eigi
allskostar vel við. En af orðum þeirra þingmanna, sem mælt
hafa, virðist meiga ráða, að þingmenn yfir höfuð álíti, að þessi
aðferð se ekki sem hentugust, og eg ætla, að orð þau, sem nú
hafa verið töluð, muni vekja athygli hlutaðeigandi stjórnarráðs
á máli þessu, svo það, ef til vill, geti að nýju orðið umhugsunar efni. En mál þetta er að öllu leyti alþingi óviðkomandi:
það miðar ekki til þess að biðja um ný lög, það er ekki kvartað um ójöfnuð, sem einstöku menn hafi orðið fyrir; her er
einúngis talað um að breyta aðferd í því málefni, sem, eins
og kammerráð Melsteð réttilega komst að orði, er einúngis
umboðslegt (aðmínístratívt),
Auk þess sem eg af þessum ástæðum se, að málið á ekki að koma til aðgjörða þíngsins,
verð eg og að benda mönnum til þess, að ef þíngið skipaði
nefnd í máli þessu, þá mundi það breyta beint á móti því, sem
það gjörði í hitt ið fyrra í 2 málum, sem að öllu leyti voru samkynja þessu, og sem glöggar sest í þingtiðindunum frá 1845.
Annað af málum þessum var frá leiguliðum á umboðsjörðum
Skógarstrandar; en samkvæmt þvi, sem forseti hafði sagt, þótti
þínginu málið eiga heima hjá hlutaðeigandi yfirvöldum og
stjórnarráði, en ekki á alþingi (alþ. tíð. bls. 39-40). Hitt málið var úr Skaptafellssýslu (alþ. tíð. bl. 68-73), og fell það á
þínginu, fyrir þá sök að einúngis tvö atkvæði studdu það. Eg
held því, að þessu máli se á eingan hátt svo varið, að það eigi
að koma til nefndar-atgjörða, og að alþíng, verði nefnd sett í
málinu, muni lenda í mótsögn við það, er það fyr hefir álitið
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rétt að vera; þar á móti álít eg það" gagnlegt sjálfu málinu,
eins og eg sagði fyrir skömmu; að það hefir komið her til
umræðu, eins og nú er orðið, því við það snýr stjóMlarráð það,
er ber á hlut að, athygli sínu að því.
JÓN SAMSONSSON
: l\ler skilst ekki, að ei se leyfilegt, að
biðja konúng að lagfæra það í þessu málefni, sem íllt leiðir
af ser.
Kammerráð l\hLSTEÐ: Serhverri samkomu, er ræða á opinber málefni, og þá einnig þessu þingi, er það mjög svo áriðandi að gæta að réttu formi. En nú er það ljóst af ræðu
konúngsfulltrúa, að þingið, ef það tekur þessa umkvörtun til
greina, breytir. bæði á móti boðum alþingistilskipunarinnar, og mundi líka lenda í mótsögn við sjálft sig, ef það
setti nú nefnd i þessu máli, þar sem þó á fyrra þingi 2 málum, er VOnt öldúngis sama efnis, var her frávisað.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Með tilliti til þess, er
hinn háttvirti konúngsfulItrúi skýrskotaði til bænarskrár frá
Skaptafellssýslu um þetta efni, og las úr alþíngistíðindunum
innihald hennar, þá verð eg að geta þess, að í tíðindunum er
ekki þar getið nema innihalds annarar bænarskráarinnar
(en
þær voru 2), og þai'! þeirrar, sem undirskrifuð var af fáum,
eður réttara sagt af aungum; hin bænarskráin, sem getið er
um á næstu blaðsíðu og var undirskrifuð af flestum konúngslandsetum fyrir austan l\lýrdalssand, fór einmitt fram á, að
uppboð á kóngsjöl'ðunum væru aftekin; og eg hefi töluverða
vissu fyrir því, að orð þau, sem hinn heiðraði þíngmaður úr
Árnessýslu, sem hafði 113ft stiptamtmanns embættið á höndum
veturinn fyrir, þá mælti, "að hann hefði næstliðinn vetur skrifað
um þetta efni til hlutaðeiganda stjórnarráðs", að þessi orð hafi
gefið þingmönnum von um, að stjórnarráðið mundi láta af þess
ari aðferð, og að þeir fyrir þá sök vildu ekki að svo komnu taka
málið til greina. En svarið er komið frá rentukammerinu: bréf
kom í fyrra sumar, er gekk til úrlausnar allra umboðsmanna og
sýslumanna, og er þar enn haldið fast fram uppboðunum og
borin upp ný uppástúnga,
og aungu betri, um aðferð við
uppboðin. Eg held því se búið að fullreyna sig á að fara
hinn svo nefnda "aðministratíve" veg til að koma þessu af,
og fyrst það er fullreynt, þá er sá eini vegurinn eptir, að leita
réttingar fyrir milligaungu þingsins hjá sjálfum konúnginum,
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og þar, því fremur sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi játaði
sjálfur, að þessi aðferð stjórnarráðsins væri skaðleg.
KONÚl\"GSFULLTRÚI:
þar sem alþingismaður Skaptfellínga
hefir ætlað, að eg hafi játað, að aðferð sú ætti ílIa við, sem hið
kgJ. rentukammer hefir fyrirskípað um hyggingu á konúngsjörðum, þá verður það að vera bygt á nokkrum misskilningi,
þár eð eg verð að álíta það að öllu leyti eiga ílla við, ef eg
nú þegar hefði látið Í ljósi sjálfs míns álit um þetta mál; en
hins vegar varð eg einúngis að drepa á það, um leið og eg
gat þess, að flestum þingmanna þætti aðferðin eiga ílIa við, að
það gæti verið skoðunarmál, hvort áðurnefnd fyrirskipun ætti
vel við, en að þetta mál, sem væri umboðslegt, ætti ser ekki
stað meðal þingstarfa.
.
Umboðsmaður JÓN GumiUNDSSoN: það getur verii'i, að eg
hafi ofhermt það, að konúngsfulltrúi sjálfur álíti uppboð jarða
skaðlegt, heldur hafi hann einungis falið það þíngsins meiningu, þar sem bann brúkaði orðið "u~enfígU mæ"fígt
um aðferð stjórnarráðsins, en ef aðferðin væri ekki "u~enfígt"mu
••
fisu Í raun og veru, þá þyrfti stjórnarráðið ekki að fá neina
bendíngu af þessum umræðum, sem konúngsfulltrúinn sagði þó
að mundi nægja.
FORSETI: Bænarskrárnar sýnist megi skoða á tvo vegu,
að nokkru leyti sem umkvörtun yfir þúngbærum kjörum
konúngslandseta,
sem þeir þó að líkindum munu hafa undirgeingízt, en að sumu leyti og enn heldur, sem álit um, hve éhentug og skaðleg þessi aðferð se fyrir alda og ó~rna.
Bænarskráin úr Skagafjarðarsýslu er undirskrifuð af 196 mönnum, og Ímynda eg mer, þó eg se því ekki kunnugur, að ekki séu þessir allir klausturlandsetar.
Undir bænarskrána úr Strandasýslu
hefir kammerráð Jón Jónsson á l\lelum fyrstur skrifað, og bann
á mikla fasteign, og mun ekki búa á konúngsjörð.
Álít eg því,
að málefnið beri að taka fyrir á þinginu.
JÓN SAMSONS80N: Uppboð klausturjarða til festu hefir svo
skaðlegar afleiðingar með tilliti til meðferðar á jörðunum, að
svo má segja, sem önnur höndin láti úti, það sem hin tekur.
ÁSGEIREINARSSON: Eg held það ástæðulaust, sem Melsteð sagði, að þingið mætti ekki taka þessar bænarsk.rár nú,
þar sem samskonar bænar skrám hefði verið frávísað 1845, því
bæði hefir alþíngismaður Skaptafellssýslu getið þeirra orsaka,
U

47

sem þvi hömluðu, og svo væri það kátlegt, ef menn mættu ekki
sannfærast heil 2 ár um mál, sem þeim er ei ljóst í fyrstu.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON: Fyrir mitt leyti get eg ekki
greidt atkvæði til, að kosin verði nefnd í þessu máli, því mer
virðist það vera móti réttu formi, sem fyrir er lagt í 77. gl'.
tilskipunarinnar, eins og hinn háttvirti konúngsfuUtrúi hefir sýnt.
Her verður ekki sagt, að gjört se neitt eiginlegt lagabrot af
rentukammersins hálfu, þó því verði ekki neitað, að aðferð
sú, sem ;höfð hefir verið, hafi komið hart niður á mörgum
manni. Bænarskrárnar biðja um breyting á venju, en eigi á
lögum; fylgdi nú þingið þvi fram, lægi beinast við að biðja
um, að settir yrði fastir skilmálar um byggíngar jarðanna; en
móti slíku yrði eg fyrir mitt leyti fastlega að mæla, því þesskonar skilmálar verða að vera sjálfráðir á báðar hendur. Enn
er og eitt atriði í þessu máli, sem eg hefi ekki tekið eptir að
neinn hafi getið um, og það er, að tekjur landsins vaxa þó að
vísu við það sem afgjöldin af jörðunum vaxa, enda þó eg vilji
ekki þarmeð segja, að það se tilvinnanda að skemma jarðirnar eða ónýta, til þess að auka sem mest tekjurnar í bráð.
FORSETI skaut þvi þá til alþingsins, hvort nefnd skyldi
kjósa í málinu, og þá, hvað margir skyldu i henni vera.
Urðu flestir á 3 manna nefnd, og voru í hana kosnir: Jón
Samsonsson
með 14, umboðsmaður Jón Gu ð mun d s s o n
með 1;3, og assessor Jónassen
með 9 atkvæðum,
Forseti lagði þá fram
Nr. 5S, bænarskrá frá alþingismanni Ísfirðinga um bókasafn hamla
alþingi,
Kammerráð MELSTEÐ: Eg verð af alefli að styðja mál það,
er nú var upp borið, þVÍþað er mjög svo áríðan<li, að her séu
bækur, sem þíngmenn geti stuðzt við, þegar þeir eiga að ræða
þau málefni, sem fyrir þá eru lögð, en her vanta þær með
öllu, og her er hvorki tilskipana eða kéngsbréfa safnið, og
ei heldur stjórnarráðstíðindin
, svo menn ei einusinni géta
glöggvað sig á þeim lagaboðum, sem um er verið að ræða og
koma þurfa til skodunar, eins og í bænarskránuí
er getið
um, og þeir menn, er slík söfn eiga og lán gt búa frá þíngstaðnum, geta ómögulega flutt þau með ser híngað. Eg ræð
því til 3 manna nefndar í málinu,
Stúdent Guttormur Vigfússon og Jón bðndí Samsonsson
voru samþykkir því, er kammerráð Melsteð mælti.
Var þá
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geingið til .atkvæða, og þessir í nefnd kosnir til að íhuga málið: kammerráð Melsteð
með 18, kandídat .Jón Sigurðsson
með 16 og assessor Johnsen
með 8 atkvæðum.
Forseti lagði enn fram
59, bænarskrá frá Skaptafellssýslu með 15 undirskriptum, um
flutníng alþíngistíðindanna með póstum ókeypis.
,
Stúdent GUTTORMUR VIGFÚSSON:
Eg ætla, að það væri
framtekið sem serskilið atriði bænarskrár þeirrar, er eg hafði
meðferðis frá minni sýslu, að þeim mönnum, er beiddust, að
þíngtíðindin væru send með póstferðum yfir land, væri gjörður kostur á því mót sanngjörnu flutníngsendurgjaldi, og er það
mín meining, að meðan póstferMr eru ekki komnar betur á
gáng meðal vor, se ekki gjörlegt að taka þíngtiðindin fremur
en önnur bréf eða skjöl, sem eru prívat, undan flutningsgjaldi.
Ræð eg því frá, að nefnd se kosin i þetta mál.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
það þykir öllum án
efa mikils varðandi, að tíðindin komist sem fyrst út um landið.
Einnig er þetta mál svo skyldt þeirri bænarskrá, er biður um
að fjölga póstgaungum á íslandi, að eg verð að mæla fram
með því, að nefnd verði kosin til að íhuga það.
KONÚNGSFULLTRÚI:
það hlýtur eflaust að skipta hvern
þann miklu, sem nokkuð þykir alþíng umvarðandí, og þá einnig stjórnina, að það verði gjört svo auðveldt sem nnt er, að
senda alþíngistíðindin út um landið.
Samt sem áður virðist
mer, að þessari bænarskrá verði ekki vel komið saman við aðra
bænarskrá, sem áður í da&.hefir komið til umræðu her á þíngi
og nefnd var kjörin til að rannsaka, en það Var um að endurbæta póstgaungur.
það sem helzt ~erður þvi til fYrirstöðu, að
póstgaungum verði fjölgað her á landi, er án efa skortur á fe.
það er 'alkunnugt, að burðarpeníngar þeir, er af bréfum fást,
eru ónógir til að borga kostnað þann, sem póstgaungur útheimta.
Serhver ný byrði, sem póstunum er lögð á herðar, án þess
að auka pósttekjurnar, verður þess vegna allri þaraðlútandi
endurbót til fyrirstöðu; og eg ætla, að yrði það gjört að skyldu
að flytja alþíngistíðindin ókeypis', mundi það eigi verða alllítil
byrði.
þegar nú þar við bætist, að verðið á alþtngistíðindunum er svo lágt, þá virðist það ekki ósanngjarnt, að kaupendur þeir, sem vilja þau verði send ser með póstferðum, greiði
flutningskaup þeirra sjálfir; auk þess munu opt verða ferðir, sem
senda mætti þau með út um landið. En jafnvel þó eg af þess-
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um ástæðum ekki álíti það eiga allskostar vel við, að alþing
fari leingra fram á þetta mál, verð eg þó að taka það upp aptur, að eg játa það fyllilega, hversu áríðandi það er, að alþingistíðindin berist svo fljótt út um landið, sem orðið getur.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
það, er komingsfulltrúi nú síðast mælti, mun ekki standa í vegi fyrir flutningi tíð.
indanna með póstunum,
því svo að eins mun póstgaungum
verða fjölgað, að ráð finnist til að standa kostnað þann, er
þaraf flýtur, og skiptir þá minnstu, þó að tíðindin fái flutning
ókeypis.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON;:Mer virðist, sem þíngtíðindin séu með svo góðu verði, að kaupendum þeirra muni
ekki sýnast ósanngjarnt, þó þeir yrðu ab borga flatninglnn,
ef þeir æsktu þeirra með póstferðum; því þó þess væri óskanda, að tíðindin gætu borizt sem fljótast út um landið, skil
eg ekki, að þau geti alment komizt það, enn sem komið er,
með póstferðum, og allra sízt flutníngsfrítt, hvar til eg veit ekki
nein skjöl eiga heimtu, nema públík séu.
FORSETI: Eg held, að þá se fyrst tími til að beiðast þessa,
þegar póstgaungum er fjölgað, og að þá fyrst verði verulegt
gagn að flutuiugi tíðindanna með póstunum, þar eð þeir að eins
geta tekið mjög lítið af þeim til flutnings í hvert skipti.
ÁSGEIREINARSSON:Eg verð að fallast á það, sem sá háttvirti forseti og konúngsfulltrúi hafa sagt um þessa bænarskrá.
Mer virðist annað fljót útbreiðsla þingtiðindanna og annað
kostnaður til þess, sem eg held einmitt komi við alþíngiskostnaðinum; en þó þingið vísi nú þessu máli frá, og taki
það til greina síðar við nákvæmari umhugsun og breyttar kríngumstæður, held eg ekki ætti að vera því til brígzlis.
því næst var leitað atkvæða þingsíns um það, hvort nefnd
skyldi setja, og fell þá málið með 20 atkvæðum.
þá lagði forseti fram
60, bænarskrá frá Suðurmúlasýslum með 96 undirskriptum,
um takmörkun á giptingum öreiga.
Assessor JÓNASSEN: Eg verð að leyfa mer að mæla á
móti því, að nefnd verði sett í þessu máli, því uppástúnga sú,
er bænarskráin inniheldur, fer fram á það, sem er gagnstætt
því, sem nú er í lögum um þetta efni, en aðalreglan um öreiga giptíngar ætla eg muni vera sú, sem tilsk. um hjónab.
mál frá 30. Apr. 1824 § 3. Nr. 10. ákveður; uppástúngan er
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líka i sjálfu ser ósanngjörn, því hún miðar til ónáttúrlegraÍ'
takmörkunar i náttúrlegum réttindum manna, og er það ekki i
vorrar tíðar anda, að þraungva um þessi réttindi,
þykir mer
her eiga vel við, að geta um eitt atriði, sem mikið á skylt
við þetta mál, og tekið er þaðan, hval' í mörgu stendur líkt á
og hel' í landi, en það el' á Færeyjum; en á hinu síðasta þíngi
i Htóarskeldu Jet stjórnin bera upP ..frumvarp til lagaboðs Um
það, að breytt yrði og afmáð þalJilpn gegn öreigagiptíngum
þat, sem finnst i tílskip. fyrir FæreJ1ar frá 21 .. Maí 1777 áttundu grein, en hún sagði svo fYrir: að almúgamenn, sem vildu
gipta sig í Færeyjum, skyldu fyrir presti sínum færa sönnun
fyrir því, að þeir hefðu eiuhvern þann atvinnuveg , sein gæfi
vissu fyrir því, að þeir með skikkanlegu móti gætu haft ofan
af fyrir sér og sínum; og fellI1St þíngmenn (mig minnir 57)
allir í einu hljóði á frumvarpið; en þar af ræð eg það, að þó
þingið tæki undir þetta mál, og sendi stjórninni bænarskrá um
það efni, samkvæmt því sem hlutaðeigendur biðja um, mundi
það ekki fá áheyrslu hjá henni, eins og eg líka ekki gæti óskað
þess, að svo yrði. Eg hlýt því með tilliti til þess, sem her er
sagt, að mæla á móti því, að þessu máli verði gaumur gefirm
eða nefnd sett til að rannsaka það, en held það eigi að detta
niður við svo búið.
Stúdent GUTTORMVR VIGFÚSSON:
Mer þykir svo miklu
skipta um mál þetta, að eg hika ekki við að gefa atkvæði
mitt til, að valin se nefild í það. Öllum el' það kunnugt, hversu
löggjöfin í þessu falli el' ófullkomin.
Eg heti heyrt sveitastjórnendur bera sig upp um þetta' málefni, aðþeit hefði ekki
eptir nokkru föstu lagaboði að gánga í tilliti til öreigagiptínga; ef mig minnir rctt,hefi eg heyrt getið tilskipunar frá 3.
•Júní 1746, hval' fcvíti eru lögð við aldeilis vankunnandi persóna hjónaband, og að konúngsbréf
frá sama tímabili (3. Júní
1746) banni að gefa holdsveika í hjónaband, samt að löggjöf
seinni tíma í þessu falli (kgsbr. 21. Júlí 1808, tilsk, 30. Apr.
1824) tiltaki eíngar fastar lagareglur, eptir hverjum að geingið
verði; má því nærri geta, hvílík nauðsyn se til, að takmarkað
yrði með föstu lagaboði óregla sú, sem viðgemgst, áð p•.•.
e&tat
gefi í hjónaband hnt:jar persónur, sem beiðast þess, hvernig
sem þær annars vegar eru ásígkomnar.
það er kunnsgra eft
frá þurfi að segja, hvílík vandræði hafa áður og geta enH verið fyrir sveitirnar, ef í ári harðnar, ef hleypt er hverjum ein-
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um, hvernig sem ástatt er, í hjónaband, og einkum er það að
ætlan minni athuganda við sjáíarsiðuna, og álít eg mig hafa
ástæðu til að óska, ab nefnd se kosin í þessu máli.
SVEINNSVEINSSON: Eg ræð til, ab nefnd se sett í þessu
máli.
Prófastur HALDÓRJÓNSSON: Af sömu ástæðum, sem til
eru færðar af assessor Jónassen, verð eg líka ab mæla á móti
því, ab nefnd verði kosin til að hugleiða þetta mál; mer finnst
bænarskráin ekki einú~lgis vilja takmarka náttúrleg réttindi
manna, heldur tel eg með öllu óvíst og ólíklegt, ab með löggjöf mót öreigagiptíngum verði komið í veg fyrir óreglu eða
nokkur vandkvæði í félaginu.
því næst var leitað atkvæða, og urðu 16 atkvæði fyrir því,
ab nefnd skyldi ekki kjósa i þessu máli.
þvínæst lagði forseti fram
61, bænarskrá frá Dalasýslu með 134 undirskriptum, um bann
gegn aðflutningi áfeingra drykkja til Íslands.
Umboðsmaður þORVALDURSfvERTSEN: Eg hefi að sönnu
framlagt þessa hænarskrá, en finn þó einga serlega ástæðu til
að mæla með henni, því að eg veð þar um í villu, hvort stjórnin vill, eða hæglega getur hamlað aðflutníngi vinfánga, einkum ef þjóðin eignast verzlunarfrelsi; mer virðist bannið mót
aðflutningum áfeingra drykkja þar ab auki án þarfa, því vilji
þj óðin hafna nautn þeirra, þá getur hún það sjálf, og það ætla
eg bíndlndisfelögin votti nógsamlega.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg verð ab vera samþykkur þeim
virðulega alþingismanni, er síðast talaði, að ekki eigi nefnd
að setja í þessu máli.
Eg neita því að sönnu ekki, að ofdrykkja se skaðleg, og að mart íIlt af henni leiði, og líka
vil eg viðurkenna, ab beiðendum hafi geingið gott til, að semja
og senda bænarskrá þessa.
En þess ber að gæta, ab hún
mótsegir beiðni þingsins um frjálsa verzlun; og ef, og þegar
hún fæst, og tollur kann ab verða á lagður, þá er brennivín sú
vörutegund, er bezt getur borið slíkan toll og gefið mest af
honum í konúngssjóð , og þá gætu því heldur allar nauðsynjavörur fluzt híngað tollfríar.
þjóðin þarf heldur ekki þess
forboðs við, sem bænarskrá þessi biður um, því se því sinnt,
væri það ab fara með hana eins og börn, sem ekki vita fótum
sínum forráð, frá hverjum taka verbur voðann, svo þau skaði
sig ekki á honum.
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ÁSGBIREINARSSON: 'það mundu margir ætla, að eg mundi
mæla með nefnd í þessu máli, en það er þvert á móti; eg
fellst á það, sem 2 hinir heiðruðu þín gm enn hafa um það mælt,
og bæti því við, að mer þætti alþíng fara að gjöra þjóðinni
vanvirðu með bænarskrá til konúngs um þetta efni.
Íslendingar eru frjálsar verur, eins og hverjar aðrar manneskjur, og
má því ætla, að þeir geti neytt svo mikils og svo lítils af áfeingum drykkjum, sem þeir sjálfir vilja, og sýna bindindisfélögin það; væri það því kátlegt, ef þíngið færi að biðja konúng að taka af ser frelsi til að afstýra því, er þeir sjálfir geta
afstýrt.
. Var síðan bænarskránni frá vísað i einu hljóði.
Forseti lagði þá fram
62, bænarskrá frá Árnessýslu með 15 undirskriptum, um nefnd
til að veita prestaköllín.
Assessor JOHNSEN:Eg gaf atkvæði mitt i gær fyrir nefnd
í máli því, sem þá var borið upp um veitingu brauða, en þareð það fell með atkvæða fjölda, get eg eigi ætlazt til, að uppá.stúnga sú, sem nú er borin upp, þó eg sé flutningsmaður
hennar, nú fái betri útreið i dag, þar eð hún er um sama mál,
og öldúngis samkynja þeim, sem vísað var frá i gær.
Umboðsmaður þORvALDURStVERTSEN: Eg og fleiri þíngmenn gáfum atkvæði fyrir því í gær, og margir mæltu með
því, að samslags bænarskrá og þessi yrði falin nefnd manna,
en fleiri atkvæði hrundu því. Eg býst nú að sönnu ekki við
því, að þeir, sem mæltu móti nefndígæ
•., ·'hafi síðan tekið
sinnaskipti og snúizt, eingu að síður hika eg mer' ekki við enn
nú að mæla fram með því, að nefnd verði kosin i máli þessu.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg verð að mæla með
nefnd i málinu.
Kammerráð MELSTEÐ:· Að taka þetta mál, sem hrundið
var í gær með atkvæðafjölda, nú aptur fyrir í dag, væri gagnstætt öllu réttu formi, er öldúngis væri sett til síðu, og mundi
trubla alla rétta mála meðferð, ef minni hluti þíngmanna ei
vildi leggja sig undir atkvæði meira hlutans.
KONÚNGSFULLTRÚI:þar eð uppástúnga þessi einmitt er
sama efu is sem önnur, er alþíng í gærdag áleit að ekki skyldi
koma til nefndar, þá get eg ekki seð,að það sé samkvæmt
63. grein i alþíngistilsk., að þessi uppástúnga verði rædd fram.ar á þessu þíngi.
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ÁSGEIREINARSSON: Eg kana, að bænarskrá þessi Sl! á
þessu þingi uppborin , og það því ekki þurfa að standa í vegi
fyrir atkvæða greiðslu um hana.
Forseti kvað það vera sjálfsagt, bænarskránni yrði frávisað , og var svo gjört.
því næst var fundi slitilt

7. Júlí Allir á fundi.

sjötti fundur,

þingbók frá fimta fundi lesin og samþykt.

Forseti lagði fram
63, bænarskrá frá Ísafjarðarsýslu, um að borga vætt hverja
afgjaldi konúngsjarða með 90 skildíngum.
FORSETI: Mer virðist bænarskráin ekki vera þess eðlis,
að þingið geti tekið hana ser í lagi til yfirvegunar.
Kandid. JÓN SIGURÐSSON: Bænarskrá þessi er öldúngis
sama efnis eins og sú, sem lögð var fram á hinu fyrra þíngi
frá konúngslandsetum á Skógarstrandar umboðsjörðum, og var
frávísað; eg hefði þess vegna ekki vogazt til að bera fram
bænarskrá þessa nú, ef ekki hefði verið sett nefnd Í líkt mál
á fyrra fundi] en þegar sú nefnd er sett, vilda eg óska, að
bænarskráin verði afhent þessari nefnd til meðferðar. Eg get
þess, að hvorki beiðendur né eg ætlast til eða vænta þess, að
þeim verði veitt önnur eða betri kjör, en alment viðgeingst her
á landi, en þeir vænta þess, og þess vænti eg líka, að þeir
verði látnir njóta sömu réttinda og aðrir, þar sem líkt stendur á.
FORSETI: Bænarskrá þessi er beiðni um létti í afgjöldum
konúngsjarðanna, en léttir þessi er náð, sem ekki verður heimtuð.
Hefir rentukammerið híngað til veitt hann að tilhlutun amtmanna,
og á þessi bænarskrá að fara þann veg, þar hún er undirskrifuð af konúngslandsetum eingaungu.
Kandid, JÓN SIGURÐSSON: það er að vísu satt, sem hinn
hattvirti forseti sagði, að bænarskrá þessi er einúngis undirskrifuð af konúngslandsetum,
en ekki öðrum; en eg óska
heldur ekki, að nefnd verði kosin í mál þetta ser í lagi, heldur einúngis að bænarskráin verði afhent hinni fyrri nefnd.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg get þó ekki fyrir
mitt leyti fallizt á, að bænarskrá þessi se afhent nefndinni
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sem sett hefir verið til a1'lathuga bænarskrárnar um festur og
uppbob á konúngsjörðum, því þessi bænarskrá er annars eðlis;
aðalinnihald hennar er nefnilega endurbót á gjaldsmáta þeim,
er tíðkast hefir, en þessum gjaldsmáta á rentukammerið rétt
á að breyta, eins og það hefir stundum gjört að undanförnu,
en þó ætíð með þeim orðatiltækjum : "ínbtil \)ihre".
FORSETI: Eg er á sömu meiningu og hinn virðulegi þíngmaður, er síðast mælti, en skýt því þó til þíngsins, hvað það
vill gjöra við þessa bænarskrá.
Kammerráð MELSTEÐ: =þar sem talað hefir verið um, að
vísa bænarskrá þessari til nefndar þeirrar, sem í gær var sett,
áhrærandi festugjald af konúngsjörðum, þá get eg þess, að ef
svoleiðis ætti að visa bænarskrá þessari til nefndarinnar, að
hún væri skyldug til að hafa nokkurt tillit til hennar eða taka
hana til yfirvegunar, þá verð eg að vera því mótfallinn, þar eð
innihald hennar ekki heyrir undir þingsins aðgjörðir; en se
þar á móti meiningin, að fá nefndinni bænarskrána í hendur,
án nokkurrar skyldu - til að yfirvega hana, þá hefi eg ekki
neitt á móti þvi.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON: Eg beiddi einmitt þess með
berum orðum, að bænarskráin yrði afhent nefndinni, sjálfsagt
til þeirrar meðferðar, sem henni sýndist henta, en fór aldrei
fram á meira.
ÁSGEIREINARSSON: Eg verð að fallast á það, sem kammerráð l\lelste1'l sagði um bænarskrána.
Eg veit ekki, hvernig
nefndin gæti komið saman innihaldinu í bænarskránni frá
Strandasýslu og innihaldinu í þessari bænarskrá.
Fyrir það þykir mer ekkert. á móti því, að bænarskráin sé afhent nefndinni,
þó án þeirrar skuldbindingar, að nefndin bindi sig við efni
hennar, en aðferð þessi mundi verða vinsælli hjá beiðendum.
Forseti óskaði aptur þingsins ákvörðunar um, hvað af
skyldi gjöra bænarskránni, og urðu þau málalok, að hún var
feingin nefnd þeirri, sem kosin hafði verið í málið um festu
og uppboð konúngsjarða, þó án þeirrar skuldbindíngar,
að
nefndin taki hana til yfirvegunar ser í lagi.
Forseti lagði fram
64, bænarskrá frá Borgarfjarðarsýslu
með 30 undirskriptum,
um aftöku mannslána, eður um leyfi til að borga þau
20 áln,
Prófastur HUNES STEPHENSEN: Af· því bænarskrá þessi
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er mjög áríðandi, og þó óliks eðlis öðrum bænarskrám,
óska
eg hún verði upplesin.
FORSETI: Eg get ei betur séð, en að þessi bænarskrá
eingaungu áhræri það málefni, sem eptir eðli sínu hlýtur að
vera komið undir fríviJjugum samningum hlutaðeigenda, og eg
ætla, að löggjafinn í þessu sem öðru muni ófús á, að svipta
þegna sína frjálsum samningsrétti um verk þeirra og laun fyrir þau. Kvöð þessa ætla eg í fyrstunni þannig til komna, að
biskuparnir í Skálholti skyld uðu leiguliða staðarins til að róa
á staðarins skipum, og seinna, þegar konúngur tók margar
stólsins útvegsjarðir til sín, gjörðu umboðsmenn konúngs her í
landi slíkt hið sama.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: því fremur, sem margir
munu verða á móti þessari bænarskrá, vil eg að hún se lesin
upp, enda mælir hún bezt með ser sjálf.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Eg verð líka að leyfa
mer að styðja að því, að bænarskrá þessi verði lesin upp og
tekin til yfirvegunar; eg játa að sönnu, að mannslánin virðast
að vera eitt af' því, sem næst má kalla að bygt se á innbyrðis samningum húsbónda og leiguliða, og eigi því ekki við að
fara framm á að breyta slíku; en eg veit hins vegar, að mannslán tíðkast víða, og víðast þar eru þau óvinsæl, sem von er.
Stjórnin hefir líka fyri lauugu látið í ljósi, að hún vilji ekki
styðja að viðhaldi slíkra kvaða sem mannslánin eru, því með
skilmálunum við stólsjarða söluna voru þau framvegis öldúngís
aftekin á stólsjörðunum.
Kammerráð l\IELsTEÐ: Eg verð að mæla fram með því,
að nefnd se sett, til að rannsaka málefni þetta. Mannslán er
nokkurskonar
ánauðunar- ok, líkt því að nokkru leyti sem Í
Danmörku kallast ".\)ol.leríe"j það hefir því ætíð verið ögeðfelt
þeim, er undir því búa, og tálmað vellíðan þeirra, og væri þVÍ
betur aftekið. þó er það ekki mín meining, að grípa skuli
inn í eða ónýta gjörða samninga manna á millum, eða aftaka
mannslánið án sanugjarnlegs endurgjalds fyrir þá, sem nú eiga
rétt á því.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: þó eg se ekki öllum
atriðum bænarskráarinuar samþykkur, verð eg þó að mæla fram
með nefild í málinu, og held 3 manna nefnd nægja.'
Biskup H. G. TH()RDERSF;N:Eg verð að játa, að mannslán er ánauð sú, sem eg feginn vildi að yrði afmáð, en hins
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vegar er mer kunnugt, að þessi byrði um undanfarin ár hefir
mjög svo verið aftekin eins og af sjálfs dáðum, og tíðarandinn ber það með ser, að hún alla jafna muni fara mínkandi,
og þykist eg sjá fram á það, að um ein 30 eða 40 ar her frá
liðin muni allt mannslán aftekið her í landi, og þykir mer það
betur svo aftekið, en með lögum; þegar það líka kemur til,
að slík lög tálma frelsi manna í innbyrðis samkomulagi og
samníngum; verð eg þess vegna að mæla móti því, að þörf se
að kveðja nefnd í þessu málefni.
ÁSGEIREINARSSON:Eg verð að mæla fram með nefnd í
málinu eins og kammerráð Melsteð, því mer virðist það skylda
alþíngis,. að stuðla til að bjargræðis útvegum landsmanna verði
ekki í nokkurn máta hnekt; erí mer 'tirðist það se gjört, ef
þeim bónda er fyrirmunað að eiga bát til fiskiróðra, er þess
er megnugur. Líka yrði það ðvinsælt, ef þíngið vísaði bænarskránni frá ser.
Hreppstjóri SVEINNSVEINSSON:þar eð að eins einstakir
menn bera kvöð þessa, og hún er vottur ágeingni þeirra, sem
krefja, þá verð eg að mæla fram með nefnd í málinu, þvi mer
virðist kvöðin vera bæði ónáttúrleg og ókristileg.
Hreppstjórar Eyjólfur Einarsson og Helgi Helgason voru
samþykkir þeim þingmanni, er síðast mælti, og réðu til, að nefnd
yrði kosin.
FORSETI:Eg get ekki annað en fallizt á það, sem hinn
háæruverðugí
konúngkjörní
þingmaður nýlega mælti. Reynslan hefir líka sýnt, að þó slíkar kvaðir séu afteknar með lagaboðum, lendir þó allt í sama stað, því það er öllum kunnugt,
að mannslánakvððin sú, sem her er um kvartað, var aftekin
við sölu stðlsjarðanna, en hitt mun líka jafnvíst, að á mörgum þeim stólsjörðum, sem við sjó liggja, mun leiguliði enn þá
svara sömu kvöð eptir frjálsum samníngi við Iandsdrottinn.
ÁSGEIREINARSSON:1 tilliti til þess, er nú var mælt, að
mannslán þessi mundu hverfa bráðum, og að mannslánið mundi
ekki lagaskylda, heldur einúngis samningur milli leiguliða og
Iandsdrottna, þá verð eg að geta þess, að eg held alþíng viti
ekki, hverja stefnu mál þetta tekur framvegis, og væri þá ábyrgðarhluti fyrir það að ráða frá bænarskránni. Hvað hinu
viðvíkur, þá munu beiðendur hafa haldið aðferð þessa löglega,
því annars mundu þeir ekki hafa borið málið undir álit alþíngis, í þvi skyni að fá um það breytíngu fyrir þess tilhlutan;
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en ef vafi er á um þetta atriði, getur verið hann hverfi við
umræðu þá, er her á þínginu væri um það haldin, og einkum
ef tími )Tði til að semja um það nefndarálit, sem gæti komið
fyrir allra hlutaðeiganda augu. Af framangreindum orsökum
verð eg að óska, að nefnd se kosin í málinu.
Forseti skaut því þá til þingsins, hvort nefnd skyldi kjósa,
og urðu 20 atkvæði fyrir nefnd, og voru í hana kosnir prófastur Hannes
Stephensen
með 13, kammerráð Melsteð
með 9 og Ásgeir Einarsson
með 7 atkvæðum.
Kammerráð M~;LsTlm: Eg hefi nú verið kjörinn í 11 nefndir, og þar á meðal í sumum þeim málefnum, sem yfirgripsmest
og vandasömust eru af þeim sem komin eru fyrir þingið i ár.
Eigi eg því að geta unnið það, sem mer ber, í nefndum þessum, þá mundi það vera til lítils að kjósa mig í fleiri nefndir,
því að vinna nokkurt gagn í þeim, mundi yfirstíga þol mitt
og krapta, og þetta óska eg þíngmenn taki til yfirvegunar.
ÁSGEIREINARSSON:Kammerráð Melsteð má að mínu áliti
ekki missast úr þessari nefnd, þar efnið er vafasamt.
Kammerráð l\IELSTEÐ: það var ekki heldur meiníug min
eða ásetningur, að skora mig und~lI1því að gánga í þá nefnd,
er eg nú seinast var kjörinn i.
Forseti lagði enn fram
65, bænarskrá frá l\fýrasýslu með 14 undirskriptum , um reglu
fyrir ábúð jarða, meðferð og úttektum þeirra.
FORSETI: þessi bænarskrá virðist mer vera ofsnemma uppborin, þar Iandsleígubálkur,
sem nú er í smíðum, gjörir skil
á þessu og mörgu öðru, er að þessu efni hnígur; ætla eg, að
flest þau atriði, sem snerta þetta efni, muni þar vera fram
tekin.
Kammeráð MELSTEÐ: Eg verð aðvera þeim hefðraða forseta öldúngis samþykkur; efni það, sem bænarskrá þessi
höndlar um, er yfirvegað af nefnd þeirri, er sett var her í
Reykjavík til að endurskoða Iandsleígubálkinn,
Uppástúnga
hennar her að lútandi er nú IUá stjórnarráðunum, og mun varla
lángt að bíða, áður málefni þetta kemur fyrir alþing. Eg álít
því einnig óþarfa að setja nefnd í þessu máli.
ÁSGEIREINARSSON:Eg er samþykkur þvi, sem hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður nýlega mælti.
Hreppstjóri STEPH,i.N JÓNSSON: þar eg vona að landsleigubálkur innibindi í ser það, sem bænarskrárnar biðja um,
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og að hann, eins og bann er endurbættur, muni bráðum
koma fyrir á alþingi, sem uppástúnga frá stjórninni, eins og
kammerráð Melsteð nýlega sagði, þá virðist mer ekki þörf á,
að nefnd verði nú sett í þessu máli.
HELGI HELGASONmælti á sömu leið.
Bænarskráin fell því með atkvæða fjölda.
Forseti lagði fram
66, bænarskrá frá 13 prestum i pórnessþingi,
um löggjöf við
víkjandi jarðabótum.
Umboðsmaður pon ALDua SIVERTSEN
: Eg verð fastlega
að mæla með því, að efni þessarar bænarskrár verði tekið -til
greina af þinginu og nefild kosin, því heldur sem jarðarræktin
er fyrir Íslendinga mest áríðandi, en landsdrottnar nú láta ser
um það mest hugað, að því er mer virðist, að fá afgjald jarða
sinna sem hæst og mest aukið, sem nokkur er vorkunn, þegar þeir hafa fyrir ser aðferð þá, sem nú er höfð við byggingu
konungsjarða.
FORSETI: l\[er þykir næsta ólíklegt, að löggjafinn nú fari
að gjöra jarðabæturnar að ,lagaskyldu,
eptir að hann fyrir
skemstu hefir upphafið tilskipunina um túngarðahleðslu og
þúfuasléttun,
og þá ásamt þá skyldukvöð, sem á leiguliðum
hvíldi að hennar boðum. Mer þætti líklegast, að allt í því efni
ætti að vera komið undir umsjónarsemi landsdrottins , samningi hans við leiguliða, og áhrifum þeim, sem jarðabóta felög
gætu haft á leiguliðana til að efla sinn eiginn hag.
Assessor JOIlNSEN:Eg skil ekki, hvað útafþví getur kom
ið að gagni, að nefnd se sett um þetta mál, eða að stjórnin geti
skyld að menn til jarðabóta, nema að því leyti sem hún gefur lög fyrir innbyrðis rétti og skyldum í því tilliti lÍ milli landsdrottins og leiguliða, og eiga þau lög heima í húnaðarbalki,
:Mönnum voru að vísu, af stiémarinnar
hálfu, heitin laun fyrir 'ii
ól
túngarðahleðslu og þúfuasléttanir eptir tilskipan þeirri, sem nÚ
er tekin af um það, en að skylda menn eða þvínga til þeirra
verka var að fara oflángt fyrir stjórnina.
'
Kammerráð l\[ELSTEÐ: pessi bænarskrá , er nú var lögð
fram, vitnar eins og fleiri aðrar, sem sendar hafa verið til þíngsins í ár, um vaknaðan og vakinn anda hjá þjóðinni og viðleitni að efla allt það, er styrkir jarðarrækt og aðra atvinnuvegi; samt held eg ekki nefnd eigi að setja í málinu. lJppástúngur þær, er bænarskráin iuniheldur, væru i mörgum grein-
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um vel til fallnar,sem
viðteknar reglur fyrir jarðabóta felög,
en óhæfar eru þær með öllu til að leggjast til grundvallar fyrir lagaboð, og því er eg, sem mælt, á móti nefnd í málinu.
Umboðsmaður pORVALDlJR StvERTSEN:
Ef'mér heyrðist rett,
mælti sá heiðraði fulltrúi Árnessýslu á þá leið, að konúngur
eður stjórnin aldrei hefði boðið [arðabætur , en mig minnir nú
þvert á móti, bæði hvað áhrærir þúfhasléttun
og garðlög, m,
fl. En þó því konúngs boði hafi verið laklega fylgt, er það
einginn vottur þess, að lagaboðið ekki hefði getað haft æskileg áhrif á jarðarræktina,
og lángt meiri en varð, hefði því
dyggile!J;a verið aðdugað.
BIskup THORDERSEN : l\fer datt þetta sama áðan í hug,
og þykir mer því skipta miklu, hvernig bænarskráin kemst að
otð~~Se
farið fram á jarðarrækt yfir höfuð, þá tel eg víst,
að all"ngið geti ekki skipt ser af því. En se til hins ætlazt,
að ,*ðja um ný lög, er ákveði hvort landsetar , sem landsetar, séu ekki skyldir til að gjöra ábýlisjörð sinni eitthvað til
góða, þá finnst mer þó, að svo mikið se í þetta varið, að það
sé þess vel vert að verða tekið til greina af þínginu.
Stúdent GUTTORMUR VIGFÚSSON:
Eg get að vísu ekki
skilið, að gefin verði nokkur föst regla um þetta efni, þar
jarðir eru svo ólíkar, að sína endurbót þarf hver þeirra; mundi
því bezt eiga við í því efni, að landsdrottinn og leiguliði semdu
um þetta sín á milli; en hvað því viðvíkur, el' hinn mikilsvirti
konúngkjörni þingmaður ennar andlegu stéttar síðast mælti,
þá er eg á því sama og hann, og því er eg fremur á því, að
nefnd se sett til að -rannsaka málið.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
Eg verð þó að minnast
þess, er Mun virðulegi þingmaður Árnesínga áður sagði, að
löggjöfin hefði aldrei skipað jarðabætur, heldur einasta með
verðlaunum hvatt til þeirra; því tilskipanir um túngarðahleðslu
9& sléttun mun þó leggja sektir við, ef forsómað væri að
viJllía þar áskilin verk, þó aldrei hafi slíkar sektir verið tekn.ar; er það gleðilegt að sjá þann anda lifna í landi voru, að
menn vilja leggja alúð við að bæta býli sín', þó teð tilskipau
se úr lögum tekin.
Er eg því samþykkur í máli þessu enum
virðulega þíngmanni úr Dalasýslu, þó án þess að gefa því atkvæði, að nefnd verði kosin í þetta mál.
FORSETI:
Ef bænarskráin hnígur að skyldum landseta til
jarðabéta, þá er hún sama eðlis og Sú, er næst var á undan, og
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verð eg þá að geta þess, að um þetta málefni er rædt í álitsskjali nefndarinnar í fyrra um landsleígubálk,
Að öðru leyti
er þetta efni eiginlega komið undir samkomulagi milli landsdrottills og leiguliða.
ÁSGEIREINARSSON: Eg verð að fallast á meiníngu ens
háttvirta forseta í þessu máli, að eg held, að bænarskrárnar
séu ekki bornar upp á réttum eða hentugum tima; enda virðast mer þær svo vafasamar í ýmsum greinum, að eg held það
yrði mjög erfitt fyrir þingmenn, sem nú hafa mörgum störfum
að gegna, að taka nokkra vissa stefnu eptir bænarskránum;
en sjái þingið í þessu betri ráð en eg, mun eg veita &líku
atkvæði, þvi eg vildi vera hinn seinasti til að mæla Ei ~óti
nokkru því, er horfði verulega til jarðabóta, þar eg álít þær
hinn vissasta atvinnuveg þessa lands.
.i;"':~~
. As~essor JOHN8.'~N: Eg. hafði ekki þá um~æddu'tI~skW~~"
fyrIr mer, er eg stoð upp aðan, en svo mikið mundi e~'~uf .
henni utanbókar, að hún het launum fyrir túngirðíngar og sléttanir, og á þá, eptir eðli hlutarins, næsta illa við, i öðru orðinu
að hóta þeim bótum, sem ekki vinna til launanna eða ekki
slétta eða girða, en fyrst það nú ryfjast upp fyrir mer, að hún
eigi að síður Kiörði það, má mer að vísu hafa yfirsézt, þó enn
se eg á því, að eg í aðalefninu eigi fari mjög villt.
því næst var skotið til atkvæða um, hvort kjósa ætti nefnd
í málinu, urðu 20 atkvæði í gegn því, og fell svo málið.
Forseti lagði þá fram
67, bænarskrá frá Barðastrandarsýslu með 48 nöfnum, um byggíngarrétt leiguliða, og að sá réttur geingi til afkomenda
þeirra; tók hann í stuttu máli fram innihald þessarar bænarskrár, og skoraði á flutníngsmann hennar, að láta ítarlegar i ljósi, hver meiníng hennar væri um það, að hve
miklu leyti ábúðarrétturínn ætti að gánga í erfðir.
EYJÓLFUREINARSSON: Mer þykir það líklegast, að ~JIle~:,
ur sé í bænarskránni næsti afkomandi.
Hreppstjóri GUÐMUNDURÁRNLJÓTSSON:Mer finnst e:ijrt~
eiga við, að þessháttar málefni séu tekin ber til yfirvegunar í
þetta sinn, þar sem nú er verið að semja eður endurbæta landbúnaðar lögin yfir höfuð, og munu þvi að líkindum bráðlega
verða lögð fyrir alþíng, og verð eg þvi að ráða frá, að nefnd
verði kosin í þetta málefni.
EYJÓLFUREINARSSON: Bænarskrá þessi er annars efnis,
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og hnigur eiginlega að því að hvetja til jarðabóta , og get eg
fyrir mitt leyti ekki annað en mælt fram með því, að málið
verði tékið undir nefndar álit og rannsókn, og það því heldur, sem landsleigubálkur á að líkindum lángt Í land.
Forseti kvaðst verða að skjóta þvi til þíngsins, hvort nefnd
ætti að kjósa í málinu eða ekki, og urðu einúngis 2 ~tkvæði
fyrir nefnd , en 21 á móti.
Forseti lagði þá fram
68, bænarskrá um aðra amtaskipun og fjölgun á póstgaungum.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSOJl : þar eð eg er flutningsmaður þessarar bænarskrár, verð eg að biðja um, að hún se lesin upp.
Forseti leyfði það.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg gjöri ráð fyrir, að umræða sú,
er þingið átti í gær um auknar póstgaungur, hafi að fu1lu og
ö1lu aðski1ið málefnin um fjölgun póstanna frá fækkun amtmannanna hvort frá öðru, svo að her se nú einúngis að ræða um,
hvort amtmanns embættin í vesturamtínu,
og í norður og austuramtinu eigi að aftakast ellegar ekki, og verð eg þó að viðurkenna, að eg í þessu atriði verð að vera bænarskránni öldúngis mótfaI1inn. það bæði voru og þóktu vera miklar framfarir í stjórnarskipun landsins, þegar amtmönnum
var fjölgað,
og eg er viss um, að þetta var ei um skör fram; þvi eptir
það var mörgu miklu betur skipað í landinu en áður var. það
má gjöra ráð fyrir því, að stiptamtmenn þeir, er híngað eru
settir, muni verða danskir, og eg held fyrir mitt leyti, að þetta
eigi svo að vera, og að margar ástæður séu fyrir því; en þar
af leiddi nú, að ef amtmanna embættin væru af tekin, kæmi öll
yfirstjórn landsins i eins manns hendur, og það útlends manns,
og þetta get eg ei álitið vel til fallið, og sízt nú á vorum tímum. En eins og nú er til háttað, og leingi hefir verið, hafa 2
aflandsins amtmönnum verið Íslendingar, og þannig hefir nokkur partur af yfirstjórn landsins verið i þeirra höndum, og þeir
þVÍ getað beinlínis borið landsins málefni upp ryrir stjóruarráðunum, og þetta þykir mer vera tiJMjðilegt. Hefði nú þar
á móti uppástúngan verið yfirgripsmeiri, hefði eg máske gefið henni atkvæði mitt, og þar eg minntist þessa, skal eg stuttlega skýra þínginu frá, hver meining mín se um það, hvernig
stjórn landsins æðri og lægri eigi löguð að vera, svo vel fari.
Eg held þá fyrst eigi að vera sveitarstjórn,
i hverri að væri
skipaður prestur og hreppstjóri og þar að auki nokkrir, eptir
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ýmislegri stærð hreppanna , fleiri eða færri af hreppsbúum
kosnir menn. l>arnæst ætti að koma sýslustjórn,
er yfirskipuð væri sveitarstjómimar og dæma ætti um aðgjörðir þeirra;
í þessa stjórn ættu að verá skipaðir: sýslumaður, prófastur og
nokkrir, og það ei allfáir, af sýslunnar beztu og vitrustu mönnum, er kjörnir væru af sýslubúum.
Væru uú þessar stjórnir
fyrst tilskipaðar , mundi það eptir vorrar tíðar þeinkíngarhætti ei -þykja hlýða, að gjörðum þeirra væri raskað af einum einstökum embættismanni, nefnilega amtmanninum.
Til
að fyrirbyggja þetta eru nú í Danmörku stiptuð amtsráð, en
her í landi mun .slíkum amtsráðum trauðlega verða á komið
vegna þeirra óumflýjanlegu örðugleika og vandkvæða, er sam- _
einuð munu verða kosningu þeirra; hvar á móti sýsluráðuAl
her má vel við koma, þó heiaðaráðum ekki yrði Tið komið-i
Danmörku. Væri nú her stiptuð landstj órn,
i hverri að
væru 3 menn, einn danskur forseti, í staðinn fyrir stiptamtmanninn, og í staðinn fyrir amtmennina 2 íslenskír með.
limir (því sem Íslendingur óskaði eg, að þeir væm íslenzkir ætíð, þegar hæfilega menn er að fá til þeirra embætta
her í landi), þá væri hæfilegt, að slík landstjórn væri yfirskipuð sýslustjórnímar, þó ekki verði menn kosnir til amtsráða. Vildi nú einhver alþíngismaður stinga upp á, að aftaka
amtmanna embættin með s Ii k u mót i, mundi eg máske gefa því
atkvæði mitt. Eu nú get eg þab ekki.
Eg vil ekki fara' dýpra
inn i málefni þetta að svo komnu, því eg álít það ekki æskilegt,
yfir höfuð, að það se gjört við inngángs-umræðu malefnanna.
Prófastur HANNES STEPHBNSBN: Nefndin, sem í gær var
kosin til að íhuga péstgaungu málið, getur ekki, að mer skilst,
tekið við þessari hænarskrá, því innihald hennar í fyrra hlutanum á ekki skylt við það mál, og þó nefndin finni (og það
finn eg), að síðari partur bænarskráarinnar
innihaldi mörg
merkileg atriði um pðstganngurnar , og hvernig þeim verði
bezt skipað, er hún samt, í því formi sem hún er nú, ekki samkynja hinni bænarskránni um sama efni; mer virðist hún líkjast
lest, sem saman er trossuð af hinum ólíkustu dýrum, og mundi
póstgaungunefndinni því verða örðugt að teyrna hana eptir ser.
Assessor JOHNSRN: l>að má að vísu virðast nokkuð viðurhlutamikíð, að eg, sem nú fyrst er gefið tækifæri til að
kynna mer uppástúngu þessa, er hún var lesin upp, eigi að
siður tekst í fáng að mæla á móti henni; þó skal það vera
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fátt eitt. l\ler virðist, að í mörg horn verði að líta, þegar um
það skal ræða, að taka amtmannsembættin, eða amtmenn her
í landi, af. Eg held, að menn verði að setja ser fyrir sjónir
ástæðurnar fyrir því, að gjörð voru áður fyrri þrjú amtmannsembætti úr einu, og eg ímynda mer, að þá komi til íhugunar
hagnaður sá, sem landsmenn hafa af að hafa amtmann svo
nærri ser sem unt er; að öll lögreglustjórn fari að því skapi
fljótar fram, með minna kostnaði og meiri hægð í landinu, að
sama máli se að gegna um sveitarstjórn alla, sem undir amtmenn ber, og er það kunnugt, að margir ekki að eins þurfa
að skrifa amtmönnum til, heldur líka að eiga tal við þá í mörgum þeim tilfellum, sem eiga skylt við þessar stjórnargreinir.
Að nú það meðal annars er borið fyrir, með tilliti ber til, í bænarskránni,
að t. a. m. amtmaður í vesturamtinu búi á óhentugum stað fyrir amtsbúa, þykir mer lítið vega, sem ástæða fyrir því, að embættið se tekið af; því eins og eigi er bústaður
ákveðinn fyrir amtmann í amti þessu, svo mun það hafa verið, eins og það líka verður að vera, undir kringumstæðunum
í hvert skipti komið, hvar amtmaðurinn á kost á að setjast að
í amtinu, og er eigi ólíklegt, að þar á verði breyting við amtmannaskipti í vesturamtinu.
FORSETI:
Eg skil ekki betur, en ber se einúngis spursmál um það, hvort nefnd eigi að setja í málinu eða ekki, og
ef svo er, þykir mer ekki eiga við að fara að ræða ítarlegar
efni þess (!Relllítet), áður en búið er að ákveða, hvort nefnd
skuli setja.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Allir munu verða að fallast á þau atriði, sem kammerráð Melsteð tók fram um sveitarstjórn og sýslustjórn, en sú stjórnarlögun getur eingan veginn
stridt á móti því, að leggja niður amtmanna emhættín ; því
fyrst ekki verður her komið við þeim svo kölluðu amtsráðum,
þá sjá allir, að það væri hrein mótsögn, að hafa einn amtmann, með þeirri stjórnarlögun í sýslunum og sveitunum, sem áður er getið um. Eg efa eingau veginn, að stjórninni hefir geingið gott til, að setja á stofn amtmanna embættin, en reynslan
er til hlítar búin að sanna, að ekki stendur nærri eins mikið
gagn af þeim og til var ætlazt, eða eptir því sem til þeirra er
kostað. Hver þeirra brúkar sína aðferð, og hver þeirra hefir
sinn skoðunarmáta í stjómar- aðferð sinni og tillögum sínum
til stjórnarráðanna, en þau eru i villu um, hverju fylgja skal,
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þegar 3 bréfin koma um sama merkismálefnið og sitt er lagt
til í hverju. Menn kunna nú að bera fyrir, að alþíng sameini
alla stjórn betur en áður, þar sem öll helztu atriði eru lögð fyrir það til úrlausnar,
en ekki er lángt á að minnast, að á
fundi í gær voru flestir þingmenn á því, að hið svonefnda "aðministrative" vald væri þínginu með öllu óviðkomandi; en það
er þetta vald, sem nú er á sundrúngu, en sem eg álít nauðsynlegt að sameinist, svo það se framkvæmt eptir sömu reglu
og í sömu stefnu yfir allt land, og þessu verður ekki við komið, nema einn maður hafi aðalstjórn her á landi.
Forseti bað þingmenn skera úr því, hvort nefild ætti að
setja eður ekki.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON: Þegar nefndir eru 'kosnar til
að rannsaka eitthvert. mál, sem upp er borið á þíuginu, virðist mer það verða að vera regla hvers eins, sem greiðir atkvæði sitt með nefnd, að hann geti fallizt á aðalstefnu uppástúngunnar, og vilji, að nefndin og þíngið haldi sömu stefnu
fram. Þegar eg gæti þessarar reglu, verð eg að játa, að eg
get ekki fallizt á aðalstefnu þessarar uppástúngu, að taka af
amtmaunaembættin (því atriðið um póstgaungurnar álít eg fráskilið).
Eg get að vísu ekki neitað, að landstjórnin er her
býsna mikið á víð og dreif, og yfir því kvarta margir, en eg
kýs ekki, að nefndin eða þíngið taki þá stefnu, að biðja um að
niður verði lögð amtmannaembættin til þess, að fela öll þau völd
á hendur einum manni, og það útlendum, ef til vill. Eg verð
yfir höfuð að tala að mæla fastlega móti þvi, sem hinn virðulegi
konúngkjörni þingmaður áðan mælti, að það væri vel fallið, að
Mr væri útlendur landstjóri; eg hefi aldrei getað séð , hvaða
gagn það hafi leidt með ser her á landi, þó her hafi optast verið
danskir stiptamtmenn; þeir hafa að vísu stundum innleidt her
ýmsar útlendar nýjúngar, og sumar góðar, en eg ætla, að þau
gæði hafi staðist ber um bil á endum við ýmsa aðra annmarka,
og eg er fullviss um,· að ef Íslendíngar hefði verið i þessari
stétt, mundi stjóru landsins hafa orðið þjóðlegri, og breytingarnar notasælli, þó þær hefði kannske stundum ekki orðið
eins bráðar. Eptir þessu get eg ekki, sem sagt, mælt fram
með, að nefnd verði kosin í þessu máli, en uppástúngan hefir að öðru leyti svo margar góðar bendíngar, hvernigIbaga
skuli um að fjölga póstgaungum, að eg gef atkvæði mitt fyrir,að hún verði feingiu í hendur nefndinni í því máli.
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Prófastur HANNESSTFPHENiilBN:Mer þykir bezt, að bænarskránni væri skipt þannig, að nefnd yrði sett um hennar
fyrri hluta, 'en hinn feinginn nefndinni í póstgaungu - málinu.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg verð að láta í ljósi
meiningu mina i stuttu máli um þetta málefni, svoleiðis, að eg
verð að óska, að nefndinni, er valin var í gær til að rannsaka
péstgaungumálið, verði afhentur seinni hluti bænarskrárinnar
til Ieíðbeiníngar, en að öðru leyti, hvað hinn fyrra hluta hennal' áhrærir, er eg fremur á máli og meining þingmannsins úr
Skaptafellssýslu,
heldur en hinna mikilsvirtu konúngkjörnu
þingmanna, er síðast mæltu, og því ræð eg til, að nefnd sé
valin í málið.
JÓN SAMSONSSON
: Eg verð að biðja hinn heíðraða forseta
al') leita þingsíns atkvæða um það, hvort ekki eigi að kjósa
nefnd í svo mikilsvert málefni, sem her er um að gjöra. Líka
'Verð eg að geta þess, að þetta hefir nokkrum sinnum til umræðu komið heima í héraðí, og að það hefir enn ekki leingra á
leið komizt, en nú er, er einasta því að kenna, að einginn
hefir gefið sig fram sem hvatamaður þar til.
Assessor JOHNSEN: Eg leyfi mer að standa upp aptur, án
þess eg þó ætli mer að bregða út af því, sem hinn hátt virti
forseti lagði fyrir, um að eg ekki mætti, sem stendur, ræða um
málefnið sjálft, heldur einúngis þar um, hvort setja ætti nefnd í
málinu, og þótti mer því fremur sæma að hætta umræðu minni
um málið, sem eg er her staddur á þann veg, að eigi sizt eg
ætti að láta mer lynda ákvarðanir hins háttvirta forseta; en
þar eð það er nokkurs varðanda fyrir þingið að vita að hve
miklu leyti eigi má ræða um málefnið sjálft, sem ekki ætíð
er hægt að komast hjá við ínngángs - umræðuna, svo hefði
mer þótt það óskanda, að hinn háttvirtikonúngsfulltrúi
vildi
Játa meiningu sína þaraðlútandi í ljósi, einsog líka, að mer
mætti leyfa st að halda áfram ræðu minni, ef það væri ekki
fjærri, og ef ekki eínúngis þeim kafla uppástúngunnar, sem er
um póstgaungur, yrði skotið undir nefnd.
Kammerráð MELSTEÐ: það var ekki meining mín, að maður við inngángs -umræðu málanna ekki mætti fara nok k u ð
inn í efnið; því þettakann opt að vera nauðsynlegt, til að sýna
ástæðurnar, hvar fyrir einn þingmaður er með eða mót nefnd í
málinu.
Meiníng mín var þar á móti, að vara við óþarflega
laungum ræðum, á meðan sökin ekki hefir til nefndarálits komið.
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Seinni partur uppástúngu þeirrar, sem nú er ræðan um, inni
heldur margar góðar hendingar, og því er eg á sama máli sem
hioo virðulegi alþingismaður frá fsafjarðarsýslu,
að bænarskrá þessi eigi að seljast í hendur nefild þeirri, sem sett hefir verið í málefninu um auknar póstgaungur.
KONÚNGSFULLTRÚI:Jafnvel þó eg hefði í huga, að taka
ekki til orða í þessari umræðu, meðan málinu var ekki leingra
komið, þá vil eg samt ekki skora mig undan, að svara spurningu þeirri, sem hinn virðulegi varaforseti sneri til mín. Eptir hlutarins eðli verður það að vera löggjafanum mjög svo ervitt, að setja fastar skorður fyrir því, hversu lángt inn í. efni
málsins umræða sú má fara, sem hnígur að þeirri spurningu,.
hvort setja skuli nefnd eða ekki til að rannsaka eitthvert mál,
sem upp hefir verið borið. Nú eru i alþingis - tílskipaninni
eingar þvílíkar skorður settar, og fyrir því' hygg eg, að það
se að öllu leyti á forseta valdi, að skera úr því, hvenær menn
fari yfir rétt takmörk í þesskyns umræðu, svo og hitt, að hver
og einn þingmaður se til skyldur, eptir alþ. tilsk. 60. gr., að
gefa sig undir úrskurð forseta i því efni.
Assessor JOHNSEN: Eg vona, að þíngið ekki ha6 skilið
mig svo, að eg á nokkurn hátt hafi ætlað mer að kvarta yfir
ákvörðun hins háttvirta forseta, um að eg ekki færi leingra
fram í efni málsins, enda er skylt, að eg nú hlýði þvi; og skal
eg þá láta mer nægja að gefa það atkvæði í máli þessu fyrst
um sinn, að ekki verði sett nefnd til að rannsaka það, að því
leyti sem stúngið er uppá að taka amtmanns - embættín af.
FORSET1: Eg vil bera það undir úrskurð þíngsins, hvort
nefnd á að setja í málinu ser í lagi, eða þvi skal vísa til póstgaungu-nefndarinnar,
og hvort hún, ef svo yrði, ætti að taka
til rannsóknar bæði málefnín, sem um er rædt í bænarskránni.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg held bezt, að þingið
segi álit sitt um það, hvort ekki á að setja serstaka nefnd
um amtaskipunina eptir bænarskránni.
Forseti bar þetta spursmál undir þingið, og urðu þá 14
fyrir sérstakri n efnd, og voru í hana kosnir: prófastur St e p h ensen og Jón Guðmundsson,
hvor með 13, assessor Jónassen með 10, jústizráð Thorsteinsen
og stúdent GuttOrDlur Vigfússon,
hvor með 8 atkvæðum.
Forseti framlagði enn
69, bænarskrá fríí Barðastrandarsýslu
um almennar landa-
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merkja-skrár; gat hann þess um leið, að það væri í þeim endurskoðaða nýja landsleigubálki gjört seljanda að skyldu, að tilgreina í kaupbréfinu
landamerki jarðarinnar,' og mundi -þvi
bænarskrá þessi ekki þurfa að takast her til greina.
Kand .• TÓN'SIGURÐSSON: Eg fellst á með hinum háttvirta
forseta, að málið biði hins nýja landsleigubálks.
Jústizráð THORSTFJINSEN:
það er óvinnanda verk að koma
þvi öllu við, sem bænarskráin fer fram á, og ræð eg þessvegna frá að henni verði gaumur gefinn.
Umboðsmaður þORvALDURSiVERTSEN
: Eg verð að öllu
leyti að fallast á það, sem hinn heiðraði þingmaður Ísfirðinga
mælti um málefni þetta.
EYJÓLFUREINARSSON
kvað réttast að afhenda bænarskrána
jarðamatsnefndinni.
Forseti bað þingið skera úr, hvort nefnd skyldi setja Í
þessu máli, og mælti einginn með því, nema flutningsmaður, og
datt svo málið niður.
Forseti lagði fram
70, bænarskrá frá Austurskaptafellssýslu,
um betrun á kjör-.
ulli presta.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg er að vísu flutningsmaður þessarar bænarskrár, og verð eg að álíta nauðsynlegt,
það sem hún fer fram á, nefnilega, að bæta kjör prestanna;
en mer þykir ekki tími til að fara fram á það nú, meðan bæði
staðir og mensaljarðir eru ómetnar, og endurbót skattalaganna
er fyrir dyrum; þVÍ á meðan ekki er komið í kring um
það, að hvað miklu leyti þurfi að bæta kjör prestanna, ne
hvaðan það eigi að taka, þá verð eg að álíta, að ekki se
kominn til þess hentugur tími.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: Eg get ekki mælt fram
með nefnd í þessu máli, og fellst á það, sem flutníngsmaður
bænarskrárinnar nú mælti; en komi málið síðar fyrir á þessu
þingi, er eg á þvi, að taka eigi til greina þessa bænarskrá.
þar einginn af þingmönnum varð til þess að mæla fram
með bænarskranni, fell hún við svobúið.
Forseti lagði fram
71, bænarskrá frá báðum l\Iúlasýslunum, um matníngu prestakalla og í hvaða skileyri prests og kirkjutíund eigi að borga.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg verð að mæla fram
með þessari bænarskrá, þvi mer er gagnkunnugt, að mikill efi
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á ser stað í mínu kjördæmi um það, í hvaða skil eyri prestar
geti heimtað tíundargjald , og rís af því opt og tíðum ágreiningur og óánægja milli hlutaðeigenda, en það varðar miklu,
að hjá þessu yrði komizt. Sama er og um það, hvað mat á
prestaköllum snertir, því þar þykir glöggva skýrslu um hlynnindí þeirra vanta, og þá um leið þekkingu á því, hvernig þau
séu að gæðum.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:Reglugjörðill frá 1782, stiptsyfirvalda úrskurður 1816 og hin nýja löggjöf um tekjur presta
og kirkna er nægilega ljós i þessu efni, og því get eg ekki
fallizt á, að málið se feingið nefnd til rannsóknar.
Biskup H. G. THORDERSEN
: Mer er að vísu kunnugt; að
austur í Múlasýslu hefir ágreint um, í hverjum skileyri borga
eigi presta og kirkna tíundir, og hefir þaðan komið fyrirspúrn
um það efni til stiptsyfirvaldanna, en þau hafa sent hana hinu
konúnglega danska kansellíi til úrlausnar, hvaðan enn þá ekki
er komið svar. Bæði af þessu, sem og hinu, að þetta málefni virðist heyra undir það, sem ber hefir fyrri verið kallað
"aðministrativt", verð eg að halda, að ei se nauðsyn til að setja
nefnd i því.
Stúdent GUTTORMlTR
VJGFÚSSON: það. getur verið, að
löggjöfin se í þessu efni nógu ljós; en hvað um það, um þetta
er mikill ágreiningur í minni sveit, og svo mun vera viðar;
því er nauðsyn á ljósum úrskurði.
ÁSGEIREINARSSON:Eg álít, að það spursmál, sem her ræðir
um, beri að réttu lagi undir sýslumann og yfirvöld, og er eg
því mótfallinn nefnd í þessu máli.
Var þá leitað atkvæða, og mælti einginn með, nema flutnIngsmaður.

Forseti lagði fram
72, bænarskrá úr l\'lúlasýslum með 48undirskriptum, um tilsjón
með prestum, kirkjum og prestaköllum.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg ætla, að bænarskrá
þessi beri ljósast með ser sjálf, hvílík nauðsyn se til, að
nákvæmari tilsjón verði framvegis höfð með próföstum. i tilliti
til hveru ig prestar i allan máta gegni skyldu sinni, bæði sem
prestar í andlegum störfum, sem leiguliðar í ræktun og
viðhaldi prestsetranna , og sem umsjónar og umboðsmenn
kirkna og þeirra peninga.
Eg ætla, segi eg, að bænarskrá
þessi sýni ljósast nauðsynina til þessa sjálf, þar sem prestar
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eru einmitt bvötuðar að henni og höfundar, og hafa sjálfir
fundið orsök til að segja í 'bællarskránni, að þetta væri í gólln
horfi. það má nærri geta, hvað þetta er alþýðu tilfinnanlegt,
ef vanrækt í þessu falli á ser stað, sem ekki er fyrir að taka
að sumstaðar kunni að hittast á landi voru.
þa~ má nærri
geta, hvað .skaðlegar afleiðingar þetta getur haft fyrir allar
framfarir þjóðarinnar, ef skyldunnar er ekki vel gætt her í, og
enn fremur kemur skaðinn þar af eðlilegast í ljós á prestunum,
prestasetrunum og kirkjunum.
Eg leyfi mer að biðja enn ágæta forseta, að mega lesa þessa bænarskrá upp, og er fastlega á því, að kosin se nefnd til að yfirvega hana.
Kand. JÓN SIGURÐSSON:
Eg óska, að bænarskráin sé lesin upp, og þarf hún ekki fyrir það að koma i þíngtíðindin,
nema ef ritstjórum sýnist svo.
Stúdent GUTTORMUR VIGFÚSSON:
Eg læt mer lynda, þó
hún ekki komi í þíngtíðindin, einasta að þíngið fái að heyra
inníhald hennar.
Biskup H. G. 'fHORDERS~:N:
Hvað það snertir, sem stóð í
hænarskránní,
að biskup fái mann til að vísitera í sinn stað,
þá minnir mig það kæmi fyrir í embættismanna nefndinni, sem
sett var um árið her í Reykjavík, og fann þá nefndin næga
ástæðu til að hrinda því, svo eg efast um, að alþing nú geti
fundið ástæðu til að halda því fram. En hvað hitt snertir,
sem viðvek préföstnm, þá ætla eg, að flest af því se í lögum
tiltekið, og veit ei betur, en að prófastar breyti eptir því,
eins og skylda þeirra býður. Að öðru leyti var svo mart í
þessari bænarskrá, að eg treysti mer ekki til að muna það allt,
því þegar eg var búinn að heyra eitt, gleymdi eg hinu á meðan
Annars Iizt mer málefnið svo vaxið, að eðlilegast og
náttúrlegast væri að halda ser um það til biskupsins, sem Iiklegt er að megi liggja á hjarta, að bin andlega stjórnin í landinu fari sem bezt fram. Af þessu verð eg að mæla á móti,
að nefnd verði sett í þessu máli.
Kammerráð :MELSTEÐ:
það hefir gengið mer sem hinum
háæruverðuga
alþingismanni, er síðast mælti, um bænarskrá
þessa, að eg hafði gleymt þvi fyrsta, þegar eg heyrði það
seinasta. Annars held eg, að bænarskrá þessi felli sig svo algjörlega sjálf, að eingum þíngmanna muni koma til hugar, að
setja nefnd í henni.
Hún blandar fleirum öldimgis ólíkum
málefnum saman: hún biður um sumt, sem þegar er greini-
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lega ákvarðað með nú gildandi lögum, sumt aptur, sem heyr.ir undir yfirvaldanna, en ekki þingsins, aðgjörðir, og loksins
biður hún um sumt, sem aldrei hæfilega getur orðið tilskipað
með Iagaboðum,
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON:Eg hefði ekki hikað við
að standa upp og gefa málefni þessu atkvæði mitt, ef hinir
mikilsvirtu konúngkjörnu þingmenn, er síðast mæltu, hefðu
viljað gefa því betri gaum, og fleiri af þíngmönnum meðmæli
sitt; en vegna þess, al' það er nú ekki svo, verð eg að falla
frá því, þó mer þyki málið mikils um vert, en fyrir mína eigin
persónu stendur mer það á minnstu, hvernig með það er farið, og sezt eg því niður og mæli ekki fleira með því.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Eg læt mer að sönnu:
lynda það, sem hinn háæruverðugi
konúngkjömi
þingmaður andlegu stéttarinnar
mælti um skyldur prófastanna,
að
hafa eptirlit með, hvernig staðirnir eru setnir, og að ~á um,
að þeir séu ekki niðurníddir,- en eg .þekki til i sýslu, þar sem
prófastamir hafa ekkert eptirlit ..eptir slíku, og staðirnir eru
níddir eins og hverjum bezt líkar, og því hefði eg kannske
lagt til, að nefnd væri kosin í þessu máli; en nú gjöri eg það
ekki, því mer fullnægir það, að biskupinn yfir íslandi hefir
sagt, að þetta væri skylda prófastanna, og eg er þess fullviss,
að hann muni halda þeim til að gegna skyldu sinni i þessu
efni eptirleiðis, þó þeir sumir hverjir hafi ekki gjört það hingað til.
Stúdent GUTTORMUIl
VIGFÚSSON:par eð þingið getur ekki
feingið af ser að gefa þessu málefni meiri athygli, þá verð
eg að láta mer lynda það, þó eg fyrir mitt leyti álíti það mikilsvert, að þvi hefði verið betur sint.
Var þá leitað atkvæða þíngsins um þetta mál, og voru allir þingmenn í einu hljóði móti nefnd í því.
Forseti gjörði þinginu uppskátt, að fundur ekki yrði haldinn næsta dag, en hann ætlaðist til og óskaði, að nefndarmenn
hagnýttu ser daginn til að ræða nefndamuilefnl, og að þeir að
öðru leyti flýttu fyrir þeim, sem unt væri, og málin leyfðu,
og þó einkum, að frumvörpum stjórnarinnar yrði hraðað, eins og
mest mætti verða.
pví næst var fundi slitið.
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9. Júlí -Allir á fundi. þingbók

sjöundi fundur.

frá siðasta fundi lesin og samþykt,

þá var tekið til undirbúningsumræðu nefndarálit um konúngl egt frumvarp til opins bréfs, um k 0 s t n a ð þann, sem
leiðir af kjöri a IÞ in g is m an n a; las framsögumaður það upp,
og er það þannig látandi :
NEFNDARÁLIT
um frumvarp til opins hrefs um kostnað þann, sem leiðir af kjöri alþingismanna framvegls , o, fl.

þar eð ver, sem valdir erum i nefnd, til að gefa álit um
frumvarp til opins brefs um kostnað þann, sem leiðir af kjöri
alþingismanna framvegis, o, fl., sjáum, að það af stjórnarinnar hálfu í öllu er orðið samkvæmt áliti alþingis, er það gaf
1845 um þetta mál, þykir oss nægja, að þingið allraþegnsamlegast ráði til, að frumvarpið fái' lagagildi, og þó að nefndar
menn reyndar se á því máli, að kjörstjórar hefðu átt að fá
borgun fyrir að láta skrifa kjörskrárnar, þykir þeim samt eigi
atriði þetta svo áriðanda , að þeir fyrir þá sök vilji ráða til,
að 5. grein frumvarpsins sé breytt á þá leið, gegn ák vörðun þeirri, sem þegar er tekin eptir 2 atkvæða mun þingsins,
og að þvi leyti, sem 2. grein frumvarpsins ser i lagi tekur fram
um ferðakostnað til stefnu þeirrar, er kjörstjórnarmenn i Skaptafellasýslu eiga með ser, eptir 35. grein í alþíngistilskipuninni,
þá finnst oss það eitt þar við athugavert,
að grein þessi að
líkindum mundi falla burt, ef málinu um breyting í tilskipun
þessari, sem nú er borið upp á þinginu, af stjórnarinnar hálfu
yrði ráðið til lykta á þann veg, að þingmenn Skaptfellínga
yrðu tveir eptirleiðis, er við álitum það sjálfsagt, að kjörstjórnir þá líka yrðu tvennar í sýslunum, önnur í Vestur - og
önnur í Austur- Skaptafellssýslu.
Að öðru leyti er sú villa
orðin í 1. grein frumvarpsins, að orðinu "ekki" í upphafi annars kafla hennar er ofaukið, og gefur gagnstæða meiningu
þeirri, sem vera á.
Með þessum athugasemdum mælum ver í einu hljóði með
þvi, að þingið allraundirgefnast aðhyllist frumvarpið.
Reykjavík

P. Melsteð

þ.6. Júlí 1847.

. .T. Guðmundsson.
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J. Johuscll.

FaAMSðGUMAÐUa
assessor JOHNS'EN: Mál þetta og nefndarálit er bæði stutt og einfalt, en þó ætlast nefndin til, að álitsskjal þingsins verði enn styttra, og að athugasemdum þeim,
sem færðar eru til i nefndarálitinu, megi sleppa i álitsskjalinu, eins og þeim er varið hverri um sig.
Prófastur HALDÓa JÓNSSON: Eg skal ekki neita því, að
mer gat ekki allskostar geðjazt meðferð þingsins á þessu máli
ihitt eð fyrra, þó eg þá, af ónógum ástæðum, leiddi mig hjá að
taka nokkurn þátt í meðferð þess. Eg hefði ekki verið svo
mikið á móti því, þó á kveðið hefði verið, að eingan kjörkostnað skyldi mega reikna; en fyrst nokkuð er reiknað, finnst
mer einnig annað megi reikna, sem sama, ef ekki meiri, sanngirni mælir með. Og skal eg þá í fám orðum leyfa mer að
að láta Í ljósi, hvað mer hefði þótt mega taka til greina og
betur fara: það er að skilja i 1. grein, seinast Í fyrra kafla
hennar, að kjðrstjðrar og þeir menn aðrir, sem fyrir kosningum eru, fái ekki fæðispeninga eins fyrir það, þó þeir séu að
starfa sinum minna en eina mílu vegar frá heimilum sínum;
þessari reglu er ekki heldur fylgt fyrst i greininni (um kjörstefnuna); en það þykir mer sanngjarnt, þó ferðakostnaður se
ekki borgaður fyrir minna en 1 mílu vegar. það þykir mer
i 3. grein ósanngjarnt, að aðstoðarmenn ~jörstjóra megi ekki
reikna Sel' fylgdarmanns kaup (ef þeir annars þurfa hans við).
það er ekki nema tvent til: annaðhvort tekst, eptir 4. grein
frumvarpsins, að velja þá svoleiðis, að fylgdarmanns ekki
þurfi við, eða hæfir menn fást ekki i grendinni, og þá held
eg ekki ætti að gjöra mun á þeim og kjörstjóranum. þá þykir mer það, i 5. grein, vera ósanngjarnt, sem í álitsskjalinu
líka el' tekið fram, að gjöra sýslumönnum það að skyldu, að
hafa ókeypis á hendi eptirrit kjörskránna.
Og loksins er eitt,
sem hvergi hefir verið viðkomið, og það er þetta: mer þykir
sanngjarnt, að þeir menn, sem kjörþingið er haldið bjá, fái
þóknun fyrir það, sem þeir við þessháttar tækifæri upp á einhvern handa máta verða að leggja í sölurnar, og tel eg, auk
þess sem bugað kann að vera að þingmönnum, ser Í lagi þann
jarðusla, sem margir bestar gjöra, og, ef til vill, skemdir á
túni og eingi, ef kjörstefnan er haldin um sumartímann, en
se hún haldin um vetrartímann, þurfa ferðamannabestar hey;
þetta getur bæzt ofan á þá ósanngirni, sem eg i 1. grein hefi
bendt á, .viðvíkjandi borgun fyrir störf kjörstjórnarinnar, ef
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nefull. kjörþingið er haldið hjá einhverjum meðlimi hennar.
Eptir áðursögðu mundi varla mega álíta ósanngjarnt, þó Irbdl.
væri ákveðinn fyrir hverja 12 menn, sem til kjörþingsins
kæmu.
Eg vildi að eins vekja athygli þingmanna á þessum atriðum,
en geymi mer að eins undir því skilyrði rétt til breytíngaratkvæðis, að nokkrir af þingmönnum láti i ljósi meiningu sína
á þá leið, að þeir finni tilefui til að styðja þetta mál.
JÓN SAMSONSSON:
Eg er að öllu leyti her í samþykkur þeim
heiðraða þingmanni, er nú síðast mælti.
FRAXSÖGUMAÐUR:
Með tilliti tiJ breytingaratkvæða þeirra,
sem hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður, er nýskeð mælti,
hefir farið fram á, verð eg fyrst að geta þess, að atriði það,
sem hann vill hafa breytt i 1. grein frumvarpsins, um fæðispeninga og ferðakostnað fyrir kjörstjóra og þá, sem fyrir
kosníngum eru, er komið fram í frumvarpinu á þann veg, sem
flestir þingmenn kusu i hitt eð fyrra, og virðist það þá svo
mega vera enn; en eptir fyrri hluta greinarinnar fá þessir
sömu kjörstjórar þó fæðispeninga, að eins er þeim neitað um
ferðakostnað, þegar þeir fara skemra en eina mílu.
Hitt
annað atriðið, að allir kjörstjórnarmenn
ættu að eiga jafna
heimting á sanngjarnlegu endurgjaldi fyrir fylgdarmanns kaup
á kjörstefnuferðunum,
hefir enn meiri atkvæðafjölda þingsins
á móti ser, og ætla eg það þvi enn síður eiga við, að breyta
3. greininni á þann veg. En hvað enu þriðja atriði viðvíkur,
þá er að visu nefndin á sama máli og hinn heiðraði þingmaður um það, að kjörstjórar að réttu lagi ættu að hafa horgun
fyrir að skrifa kjörskrárnar, þar sem því ekki verður komið
við að prenta þær, en þar eð það má þykja á litlu standa,
hvort svo er eða eigi, og þar eð nefndarmönnum þess vegna
ekki þótti hlýða, að mæla á móti ákvörðun enn ar 5. greinar
um þetta efni, þar sem hún þó er tekin eptir nokkrum atkvæða mun þingsíns í hitt eð fyrra, urðu þeir líka á þvi, að bezt
færi á að láta hana standa óumbreytta, og það þess heldur,
sem ekki er að gjöra ráð fyrir, að kjörstjórar skjóti ser undan þvi litla ómaki, sem er við að taka eptirrit af þeim, þegar
prentunin þó eigi er fáanleg nema með töluverðum kostnaðarauka fyrir almenning. Eg ætla það yfir höfuð mjög varúðarvert, að beiðast breytíngar á þvi aptur, sem þingið einusinni
er búið að ráða af, og stjórnin fellst á, og það þess heldur
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sem menn sjá, að tillögur þingsins mega ser meira hjá stjórninni, einkum vegna þess, að óttast má fyrir, að trausti stjórnarinnar á þinginu fari aptur að því skapi, sem það verður
hvikulla i meiníngum. Viðvíkjandi loksins ákvörðun þeirri, sem
hinn sami þíngmaður saknar, um það, að þeim, sem kjörfundirnir em haldnir hjá, greiðist borgun fyrir átroðning af kj örstjórninni og kjósendum, þá ætla eg, bæði að það mundi verða
næsta óvinsælt, að demba þvílíkri borgun á almenning eða
bændurna, og eins hitt, að þeim einum beri að borga greiðann,
sem þig~a hann, og að þessi átroðníngur að réttu lagi se almenningi óviðkomandi.
Að öðru leyti ætla eg, að kjósendur þó líkast til hafi
meiri mætur á þeim rétti, sem þeim er veittur með alþingistilskipuninni, en svo, al'l þeim geti þótt mikið fyrir, að leggja
út nokkra skildinga fyrir þann greiða, sem þeir þiggja á kjörstefnustððunum, er þeir mæta þar til að færa ser rétt þenna í
nyt, og að eg yfir höfuð álit það fjarstætt, að leggja borgun
fyrir þvílikan greiða og átroðníng á aðra, en sjálfa þá, sem
hann þiggja og gjöra, og það þvi heldur iskyggilegt, sem
reikningar yfir hana frá þeim, sem greiðann láta úti og verða
fyrir átroðníngnum, stundum kynnu að verða hærri en fyrir verður séð, þegar á að taka hana úr opinberum sjóði.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Eg verð að vera samþykkur framsögumanni máls þessa, og ætla, að kjörstjórum
og hjálparmönnum þeirra se næg borgun ákveðin með 1 ríkisbankadal-um daginn, þá er þeir sitja á kjörstefnu, i fæðispeninga og ferðahorgun, ef leingra þurfa að fara en fimtúng
þingmannaleiðar ; skemra veg fer maður að morgni, og tefur
lítið dagsstörfin. En þar sem hinri heiðraði konímgkjörni
þingmaður ennar andlegu stéttar fór fram á endurgjald fyrir
beina þann, er kjósendum kynni gjörður vera af þeim, sem
býr á kjörstaðnum, ætla eg þvílikt óviðurkvæmilegt og hvergi
eiga ser dæmi, nema við moldarstörf að kirkjum, hvar öreigar
eiga heimtu á einni máltíð á degi hverjum, sem þeir vinna að
því verki. Borgun þessi er svo smágjörð, að eg ætla, að kjósendur geti og vilji greiða hana sjálfir, ef þurfa þykir; enda
munu flestir þeir fara svo nestaðir að heiman, að ekki þurfi
greiðans við; eg hygg líka, að fæstir þeir, sem aðkomumönnum veita greiða, muni seUa vilja göfuglyndi sitt. Eg hefi
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sjálfur verið
einga borgun

staddur á einu slíku kjörþíngi,
og þurfti þar
að taka, því einginn var þar beini veittur.
STEPH,\N
.JÓNSSON:
Eg er að öllu leyti samdóma
þeim
tveimur heiðruðu þingmönnum,
sem seinast mæltu,
og þar að
auki sýnist mer, að íllt geti Ilotíð af því, ef farið er að borga
staðarhaldara,
þar sem kjörþíngið er haldið; eg held, að af því
gæti leidt, að farið yrði að óska eptir borgun þar sem manntalsþíngin
haldast,
en það verður að vera undir hvers eins
frjálsum vilja, hverjar
góðgjörðir
hann veitir gestum sínum,
og er náttúrlegt,
að það borgl hver fyrir sig, en ekki það
opinbera, og mótmæli eg því öldúngis þeirri uppástúngu,
sem
þar að hnígur.
Umboðsm . .JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg held að sönnu, að það
se til hlítar búið að hrinda þeim breytíngum,
sem hinn heiðraði þingmaður andlegu stéttariunar
bar upp gegn áliti nefndarinnar, þó vil eg einkum vekja máls á tveimur
atriðum, er
hann taldi því til stuðnings, að þeim, sem kosningarþingið
væri
haldið hjá, bæri þóknun fyri þann átroðning,
nefnilega "að það
lendi opt á kjörstjóra
eða öðrumhvorum
aðstoðarmanna
hans",
og að þar i se eins átroðningurinn
fólginn, með fleiru, þar
sem kjörþíng se haldið, "að opt þurfi að gefa hey hestum
kosningarmanna",
Hvað nú hinu fyrra við víkur, þá mun það
sjaldnar að, bera, að kjörþingið
se haldið hjá öðrumhvorum
aðstoðarmannanna,
því lög gera ráð fyrir, að kjörþíng séu haldin á sem haganlegustum
stað, og sem næst miðri sýslu, en
ekki er víst, að aðstoðarmenn kjörstjóra
búi svo; um hitt atriðið er það að segja, að 24. gr. alþingislaganna
leggur fyrir,
að kosningum
skuli yfir höfuð vera lokið i septembers
mánaði, og f á er þó ekki farið að gefa hestum; enda munu kjörþing hvergi verða haldin um vetur, þegar ófærð bagar kjósendum ft'á að sækja þingið,
.
Kammerráð
.MELsTEÐ:
:l\Ier virðist frumvarpið vera fullkomlega réttlætt af þeim þíngmönnum,
sem nú hafa talað, og
má það því vera ljóst, að mótbárur ens heíðraða konúngkjörna
þingmanns
andlegu
stéttarinnar
móti því megi ser ekkert;
hans athugasemdir
virðast mer, yfir höfuð að tala, vera ærið smásmuglegar og draga hlutaðeigendur
lítið; en þegar reikningar
fyrir þesskonar
kröfur koma allir til samans, gjöra þeir töluverða summu, sem varpa verður uppá almenning,
Her að
auki er þess að gæta, að kjörþíng
munu optast vera haldin
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á þingstöðum, og getur þá farið, eins og fulltrúi Eyjafjarðarsýslu gat til, að farið verði að heimta borgun fyrir átroðning
þann, sem þar af leiðir.
STEPH.iNJÓNSSON: þá athuga sema vildi eg gjöra við
það, sem hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður, er seinast
mælti, sa~ði: að út af því getur borið, að kjörþing verði haldið á þíngstaðnum; þannig var það haldið seinast í Eyjafjarðarsýslu á amtmanns-garðinum, og kom þar til eingrar borgunar,
og það mun ekki heldur hafa verið .vonazt eptir henni.
Prófastur HALDÓRJÓNSSON: þar eð að eins einn af þíngmönnum þeim, sem nú hafa mælt, .fellst á bendíngar þær um
þetta málefni, sem eg állan bar fram, sleppi eg (eins og eg
~jörði ráð fyrir) að geyma mer rétt til breytingaratkvæðis.
Samt verð eg að minnast lítið eitt á það, sem móti hefir verið
mælt: það hefir helzt verið gripið í það, og því helzt svarað,
sem eg ~örði minnst úr, að einhverju kynni verða bugað að
mönnum á kjörþí,!ginu; þetta vek eg að eins lauslega á, en
gjörði, sem vert var, meira úr þeim jarðspjöllum eða kostnaði, sem hestar þingmanna kynnu orsaka. En se það smásmuglegt að stinga upp á, að sá, sem kjörþing er haldið hjá,
fái þóknun fyrir átroðning, þá er þó það, að minni hyggju,
enn smásmuglegrí og undir eins ésanngjarnari sparnaður fyrir landið, að vilja hlífa félaginu til samans við því, sem smásmuglegt þykir að fá ser til orða, þó einn maður beri. Og
þetta er eins ósanngjarnt fyrir það, þó eg þykist vita, að einginn fyrir þá sök mundi færast undan, að kjörþing mætti hjá
honum halda. Hvað skilningi 1. greinar snertir, þá verð eg að
henda þeim beið raða þingmanni Árnesínga til þess, að iseinna
parti hennar er talað um ferðakostnaðinn, en i hinum fyrri um
fæðispeninga meðan á störfum stendur, og held eg víst, að sú
ósamkvæmni, sem eg nefndi, eigi ser þar stað.
Kandid .• TÓNSIGURÐSSON:það eru þó tvö af atriðum þeim,
sem í frumvarpinu standa, sem mer virðast íhugunarverð; og
eg verð að geyma mer rétt til breytingaratkvæða um þau, ef
hinn virðulegi þingmaður hinnar andlegu stéttar lætur það niður falla. Hið fyrra atriði er um ferðakostnað aðstoðarmanna
~jörstjóra til kosníngarfunda, þegar þeir eiga kosníngarretr,
Eg var meðal þeirra, sem greiddu atkvæði fyrir því á hinu
fyrra þíngi, að þessir menn ætti borgun fyrir ferðir sínar til
kjörfundarins, og eg get ekki enn slept þeirri sannfæringu.
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Mer virðist það auðsætt, að öðruvísi stendur á fyrir þeim en
öðrum kosníngarmönnum: kosningarmenn hafa einúngis r ett
á að fara til þings, og þurfa ekki að nota þann rétt framar
en þeir vilja, en aðstoðarmönnum er það skylda,
því þeir
eiga störfum að gegna á fundinum. pessi munur er, að ætlun minni, fullgild ástæða til þess, að ætla aðstoðarmönnum
borgun, þar sem hinir, eptir eðli hlutarins, eiga einga.
Annað atriði, sem mer virðist íhugunarvert, er sú ákvörðun í 5. grein, að sýslumenn skuli "ókeypis" láta rita eptirrit
kjörskranna.
Eg veit, að þíngið hefir með þessari ákvörðun
ætlað að létta kostnaði af landinu, en eg óttast, að svo gæti farið, að kostnaðurinn yrði meiri einmitt fyrir þetta. Eg gæti
vel ímyndað mer, að mörgum sýslumanni, þó hann væri í
fjarlægð við Reykjavík, kynni að þykja vel kljúfanda að láta
prenta kjörskrárnar, og sendi þær þess vegna suður til Reykjavíkur til prentunar. En með þessu móti gæti kostnaðurinn
aukizt meira, en þó borguð væri eptirrit. kjörskránna.
Um
þessi atriði verð eg þess vegna, eins og eg þegar sagði, að
geyma mer rétt til hreytíngaratkvæða,
ef hinn virðulegi konúngkjörni þingmaður lætur þau niður falla.
FRAMSÖGUlI!AÐUR:
Eg verð að svara því, sem hinn heiðraði þingmaður Ísfirðinga nú mælti, á þá leið, að mer ekki getur skilizt, að sýslumenn ekki hafi meiri sómatiltinníng en svo,
að fyrir því se að óttast, að þeir vilji spara ser lítið ómak,
þegar þeir sjá, að þeir einúngis komast hjá því með því að
velta töluverðum .kostnaði uppá sýslubúa sína eða almenníng,
enda þekki eg marga sýslumenn að öllu öðru. :Mer getur
ekki dottið í hug, að þeir fari að gjöra út mann, t. a. m,
norðan úr landi, með kjörskrána til Reykjavíkur, til prentunar
þar, en held yfir höfuð, að þess se öllu framar von, að einginn
sendi mann á stað í því erindi eingaungu, enda ekki þeir, sem
næstir búa Reykjavík, heldur a~ þeir að eins láti prenta kjörskrárnar, þegar þeir geta sent þær til þess með ferð að kostnaðarlausu.
En hvað snertir umtalið, sem varð um fyrstu grein,
getur verið, að eg hafi mistalað mig um fæðispeníngana, en með
tilliti til hins annars atriðisins, sem nú á að hrekja með sömu
ástæðum, sem færðar eru fram af stjórninni, þyki mer nægja
að vísa til þess, sem aptur er talið þar frumvarpinu til gildis
í því efni.
ÁSGR1R
EINARSSON: Eg verð að fallast á breytíngarat-
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kvæði alþingismannsins frá Ísafjarðarsýslll, og hafði einmitt
hugsar, mer að bera það upp, ef einginn yrði til þess. Hvað
5. grein viðvíkur, þá hafa sýslumenn einmitt sagt mer það
sjálfir, að þeir hefðu sterkustu hvöt til að láta prenta kjörskrárnar, ef þeim væri gjört að skyldu að skrifa eptirrit þeirra
ókeypis, en þó ekki tekinn af þeim sá réttur, sem þeim er
veittur til þessa í alþingistilskipnninni, og er auðséð, hvað þetta
yrði landinu kostnaðarsamara, en þó kjörstjéranum væri veitt
sanngjörn þóknun fyrir að rita kjörskrárnar.
Breytíngaratkvæðið við 1. grein verð eg að álíta sanngjarnt, og má sjá
það bæði af ástæðunum, er frumvarpinu fylgja, og svo af þvi,
er konúngsfulltrúí og forseti sögðu her á þingi !845 um þetta
(Alþt. 276-7).
En hvað því viðvíkur, er nefndarálitið að
nokkru leyti styðst við, og einkum sá heiðraði framsögumaður,
gegn því að breyta frumvarpinu, þá -virðist mer það mjög varlega gjörandi, að innræta þingmönnum þá reglu, að þeir eigi
að binda meiningar sínar rígfastar við það á hinu síðara þingi,
sem þeir hafa verið sannfærðir um á hinu fyrra þingi; því auk
þess að það getur ekki heitið vanvirða að sannfærast við skynsamlegar bendingar, og að það erfjærskylt
öllu mannlegu
eðli, að sjá alltíð það réttasta í upphafi, þá er það hverjum
manni auðskilið, að það væri ekki til neins, að leggja frumvörp þau undir þingið, sem eru sprottin af málum þeim, er
þingið hefir höndlað· með áður, ef það jafnan vildi rígbinda
sig við þá fyrri meiningu, hversu skýrar bendingar sem það
fær í ástæðunum, sem fylgja frumvörpunum; mer ,finnst þinginu ekki siður skylt, að-breyta undangeingnu áliti sínu eptir
skynsamlegum bendíngum frá stjórninni, heldur en stjórninni að breyta meiníngum sinum fyrir tillögur þingsins, og ætti
það að vera hin sterkasta hvöt fyrir þingið að vanda verk sín
sem bezt í hvert skipti, að tillögum þess hefir verið fylgt í
þetta sinn svo nákvæmlega, sem nokkur maður gat vonað eptir.
Hvað hreytingaratkvæði prófasts H. Jónssonar snertir,
viðvíkjandi borgun til þeirra, sem kjörþingin eru haldin hjá,
þá virðist mer, að margir þingmenn hafi fært mót þessu gildar
ástæður; eg held það megi vera gleðiefni hverjum þeim, sem
einlæglega vildi gagn þjóðarinnar, að slíkar samkomur væri
haldnar sem optast á heimili hans, sem horfa þjóðinni til jafnmikilla hagsælda sem kjörþíngin.
FJl,UI8ÖGUMAÐUJl:
'það er að vísu mart satt í því, sem
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hinn virðulegi þingmaður mælti, og einkum gladdi það mig að
heyra, eins og eg líka átti von á því þaðan, að það ekki er
að hans skapi, að menn te1ji eptir hvert skildingsvirðið, sem
varið er til ferðanna, þegar farin er ferð til að kjósa alþingismann, eða sem úti er látið við kosningarnar.
Eg er að
vísu ekki fjærri því, að sýslumenn, eins og nefndin hefir viðurkent, eigi náttúrlegan rétt á því, að hJiðra ser hjá ómakinu við að skrifa kjörskrárnar kauplaust, þegar þeir komast
hjá þvi; en þar við er aptur athugavert, að menn líka, eins og
við er að búast, stundum gefa eptir rétt sinn, og að enda einskonar sómatilfinníng knýr þá til þess á stundum, en fyrir svo
mikilli sómatilfinníngu má hiklaust gjöra ráð hjá kjörstjðrum,
að þeir kyn oki ser við að olla almenningi töluverðs kostnaðar,
sem þeir með lítilli fyrirhöfn geta feíað hann við, og það einkum þegar það verður kunnugt af þíngtíðindunum, til hvers alþíng ætlast af þeim i þessu efni.
Kammerráð :MELSTEÐ: Mer virðast ástæðurnar fyrir breytingaratkvæði því, sem hinn virðulegi þingmaður frá Ísafjarðarsýslu kvaðst mundi halda fram, vera ónógar; þar á móti
sýnist mer, að l. grein frumvarpsins þræði þann rétta meðalveg í þessu efni, þar sem hún ákveður, að kjörstjórnarmenn
skuli hafa 1 rbd. í fæðispeninga, meðan þeir eru á kjörstefnunni. Á kjörfundinn fara þeir, eins og aðrir kosningarmenn,
til að kjósa, þegar þeir annars eiga rétt á því; þeir fara þá
öldúngis sama erindis og hinir, og njóta þannig þess réttar,
er þeim mun þykja einna mestu varða.
það er því rétt, að
þeir, eins og aðrir kosníngamenn , fari ókeypis á kjörfundinn,
en fái hæfilega borgun fyrir starfa þann, er þeir hafa fram
yfir aðra kosningarmenn á kjörfundinum, og þetta er einmitt
það, sem 1. grein frumvarpsins ákveður. Hvað áhrærir þá skyldu
kjörstjóra, sem til er tekin í 5. grein frumvarpsins, nefniI. að
láta skrifa kjörskrárnar ókeypis, þá vil eg ekki ræða mart
um það efni, en skýrskota til þess, er framsögumaður IIefir
þar um rædt.
i tilliti til þess sem hinn virðulegi alþingismaður frá
Strandasýslu let í ljósi áðan, verð eg að geta þess, að það er
að sönnu fullkomlega rétt, er hann sagði, að þíngið ekki er
bundið við mein ingu þá, er það í einhverju efni áður kann að
hafa aðhyl1zt. En það er þessu þíngi, eins og öl1um slíkum
samkomum, mjög umvarðandí, að það ekki án gildustu orsaka
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viki {rá fyrri meiníngu sinni eða atkvæði, þvi það skerðir virð.
ingu þess og álit, og að það aldrei breyti neinu, er það áður
hefir fallizt á, nema þvi að eins að það se ljóst, að breytingin se til hins betra.
Umboðsmaður þORVALDURSfVERTSEN:Eg get eingan veginn fallizt á það, að kjörstjórum ætlist borgun fyrir eptirrit
kjörskránna; ekki heldur, að aðstoðarmönnum kjörstjóra, sem
eiga kosningarrétt, ákveðist ferðaborgun til kjörþillgsins, . því
eg óttast fyrir, að yrði þessháttar kröfum gegnt, munði þjóðin, sem nokkrir hafa borið smámunasemi, leyfa ser að nefna
þetta saltarskap.
Prófastur HALDÓRJÓNSSON: það er mer innileg gleði, að
eg hefi her heyrt hreift svo mikilli gestrisni, eða að minnsta
kosti borið svo mikið traqst til gestelsni þjóðarinnar, og þess,
að smámuna-andi eigi ekki heima hjá henni. Af þessu hefir
mer líka dottið í hug, hvort ekki mundi mega sleppa öllum
kjörkostnaði; vilji nokkur áskilja ser þar um breytíngaratkvæðí,
skal eg greiða atkvæði mitt fyrir því.
STEPHÁNJÓNSSON:Eg er að öllu samþykkur því, er kammerráð Melsteð sagði; en með' tilliti til breytingaratkvæðis tveggja
þingmanna finn eg ástæðu til að áskilja mer breytíugaratkvæði
við 5. grein frumvarpsins, á þá leið, að bætt se inn] á eptir
orðunum, "komið við": án s r leg s kostnaðar
til sendiferða; þvi ef það kemur inn í, fyrirbyggir það sendiferðir til
prentverksins.
"
ÁSGEIREINARSSON: Aðgætandi er það, að efmeðhjálparar
kjörstjóra fá einga borgun fyrir ferð sína á kjörþÍJlgið,þá getur svo farið, að þeir fái litla borgun fyrir starf sitt við kjörstjórnina; því þegar kjörstjóri er til að mynda á öðrum sýsluendanum, en velur meðhjálparana nálægt ser, verður þeim
erviðust ferðin á kjörþlngið;
EYJÓLFUREINARSSON: Eg get ekki ímyndað mer það um
sýslumenn, að nokkur þeirra nefni borgun fyrir eptirrit kjörskránna, og má eg ekki ætla þeim minna en hreppstjórum,
sem ár hvert hafa töluverðar skriptir, sem alls ekki eru borgaðar.
JÓN SAMSONSSON:
Mer þykir það næsta kynlegt, að ákveðin se borgun fyrir hvað eina stórt og smátt, sem her. að lýtur,
en sá skuli þó ekki sanngjamt endurgjald fá, sem fyrir átroðnínginum verður. Eg ætla, ef svo skal vera, að réttast
é
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væri, að einginn feingi neitt fyrir þann kostnað, sem her af
leiðir.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:Eg er þó þeirrar meiningar, að ekki hæfi að borga kjörstjórnar bjálparmönnum ferð
þeirra til kjörþínganna, ef þeir eiga kosningarrett;
og að því
leytinu, sem hinn virðulegi þingmaður Strandasýslu gjörði ráð
, :fYrir, að ske mætti, að bjálparmenn kjörstjóra, þeir el' kosningarrétt eiga, færi á mis við alla borgun, ef þeir ásamt kjörstjóra byggi á sýslnenda, en nær heimili hans en fimtúngi
þíngmannaleiðar nemi, en yrðu þó að fara lánga leið til kjörþingsins kauplaust, verður það svarið: að jafnlánga leið eiga
fleiri kjósendur að fara, og verða ekki af öðrum reiddir, fremur en hjálparmenn þessir kjörstjóranna.
EYJÓLFURE.INARSSO~:það er ekki nema sjálfsögð skylda,
al'l borga þann greiða, sem manni er gjörður, eins á kjörfundumog annarstaðar.
Stúdent GUTTORMURVIGFÚSSON:Eg vil geta þess i máli
þessu, sem svo mikið og merkilegt er búið um að ræða, að
mer þykja smásmuglegir reikningar miður sæmandi og þjóðinni ógeðfeldir, og er eg helzt á því að samþykkja frumvarpið.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg get ekki annað álitið, en að, til hlítar hafi verið rædt um þetta mál á hinu fyrra
þingi, og mer getur ekki annað en þókt það eptirtektavert, að
þingmaður Ísfirðinga, og það jafnmerkilegur þingmaður, skuli
nú leggja til, að þingið skuli nú breyta þvi, sem með mesta atkvæðafjölda (l6 gegn 8) var samþykt af þinginu í hitt eð fyrra, og
þai'l i því efni, sem á jafnlitlu stendur; því eg held, að aðstoðarmönnum kjörstjóranna, þeim er ekki hafa kosningarrétt, standi
i rauninni á sama, hvort þeir fá þenna litla ferðakostnað eður ekki.
Líkt er að segja um laun sýslumannanua fyrir að skrifa kjörskrárnar, að eg get ekki gjört ráð fyrir þeim svo smásmuglegum, að þeir fari að olla almenningi kostnaðar með laungum
sendiferðum til prentsmiðjunnar,
til þess að komast hjá ab
skrifa fáeinar arkir.
HELGI HELGASON:Eg er öldúngis samþykkur þvi, er þíngmaður Skaptfellínga síðast mælti.
ÁSGEIREINARSSON:Hvað því viðvíkur, að sýslumenn munu
ekki nota leyfi það, er þeir hafa með réttu til að láta prenta
kjörskrárnar,
þá skyldi eg ekki fylgja breytingunni á 6mtu
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grein fast fram iþessu tilliti, ef einhver getur ábyrgzt, ahýslumenn notuðu ser ekki áminnzt leyfi.
FIlU:SÖGUMAÐua:
það væri kannske ofmíkíð fyrir mig
að gángast undir ábyrgð þá, sem hinn virðulegi þingmaður nú
ræddi um; en eg held, að þíngið hafi ábyrglHna bezt hjá sjálfu
ser í umræðu þeirri, sem orðin er um þetta málsatriði.
Við.
~kjandi viðbæti þeim, sem hinn virðulegi þingmaður Eyfirðinga stakk upp á við 5. grein, þá get eg að vísu ekki haldið,»
að nefndarmenn mundu verða honum mjög mðthverfir; en eg
held þó naumast, að þörf se á viðbæti þessum, og að sýslumenn þvert á móti hafi nóga hvöt til að haga ser í þessu, sem
bezt gegnir, í umræðum þeim, sem orðnar eru her á þínginu
um málið.
STEPHÁN JÓNSSON: Meining mín var með hreytíngaratkvæði mínu, að taka burt allan efa og ótta, fyrir sendiferðum,
sem búið var að hreifa, með kjörskrárnar til prentunar; en ef
mer svo sýnist, gel eg látið það niður falla við seinni ulidæ3n
málsins, þó eg hvorugt afráði í þetta sinn.
Prófastur H. STEPHENSEN: 'þar sem hinn virðulegi þfhgmaður Strandasýslu fór fram á, að einhver tæki i ábyrgð kr-öfur sýslumanna fyrir eptirrit kosníngarskrénna,
en framsögumaður vildi að líkindum velta þeim vanda af ser á þingið, þá
mundi eg, ef einhver kysi ser viðauka-atkvæði um það efni,
að vísu gefa því atkvæði mitt, ef eg ekki óttaðist; al'!það líktist ölmusum, og yrði því sýslumönnum ögeðfelt viðtöku.
FRAMSÖGUMAÐUll:
það var reyndar ekki ~inípg mín, að
þingið i vanalegum skilningi undirgeingist J1ok~~ábyrgð, eða
setti mönnum vef} fyrir, að kjörstjórar. hlifðu almenníngi við
óþarfa- kostnaði út af birtingu kjörskránna, .heldur að það, ef
eg má svo að orði komast, hafi svo sterkt nmoralskt" band á
kjörstjórunum í þessu efni, sem seinna bilar en öll önnur
ábyrgð.
Kammerráð MEL8TEJJ': það er ekki svo vel til fallið, að'
tala her um ábyrgð. 'Eptir 'alþínglstílskípuaínní
er ei heimtað
annað af neinum þíngmanna, en að hann tali eptir beztu sanafæríngu, og það á hann að gjöra; þar á móti getur hann ekki
tekið ábyrgð á afleiðÍ1lgum þeim, sem ~rða kunna af tillögum
hans, þó 'þær yrða gjörðaf að lagaboð um ; enda nmriU þær og'
líka því að eins Verða teknar til greina við samníngll lagaboða, að þ~r hafi gó~ar ástæður fyrir ser.
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J?ar einginn tók fremur til orða, kvað forseti þetta mál
mundi nægilega rædt til undirbúníngs.
Forseti lagði þá fram
73, uppástúngu frá gullsmið þorgrími Thomsen, viðvíkjandi
nefnd til ab sjá um betri verkun á saltfiski o. s, frv.
Uppástúngan er svo látandi :
þab er alkunnugt, hversu mjög íslenskur saltfiskur er
fal1in~ í verði á seinni tímum í útlöndum, einkum á Spáni,
hvar þó mest af honum ætíð hefir verið selt híngað til, og framvegis mun selt verða, .svo leingi hann annars er útgeingileg
vara. það er einnig alkunnugt, einkum af auglýsíngu þeirri,
sem út er geingin frá verzlunarfélaginu í Barsellóna, og sem
birt hefir verið her á landi bæði að tilhlutun yfirvalda og eins
í Reykjavikurpóstinum, að lækkun á verði saltfisksins einkanlega hefir orsakazt af illri verkun hel' í landi. þetta hefir ei
einúngis þá verkun, að landsmenn fyrir eintóma vanhirðu
mi~a' ærins fjár árlega, heldur mun, ef her á verður ekki
góð, bráð og varanleg bót ráðin, þar að reka, að á íslenzkan
~alt6sk, kemst slíkt óorð í útlöndum, að eingin framandi þjóð
Ieíngur vill kaupa hann, og að þannig einn af landsins beztu
atvinnuvegum spillist, og að ein af þess helztu vörutegundum geingut öldúngis úr gildi sem verzlunar vara, og sama er
að segja um ull og tólg vora, sem og þarf umbótar við. þetta
er því óskipulegar og verr farið, sem íslenzkur saltfiskur,
að sögn Spánverja, sjálfra, hefir áður, meðan hann var vel
verkaður, verið í hærra verði en saltfiskur Noregsmanna ,
ná þar á móti er miklu betur borgaður en íslenzkur fiskur,
af því Norðmenn hafa vandað betur verkun hans en islendíngar,
Eigi þetta því ekki að verða landinu að mesta tjóni, þarf
her rammar skorður við að reisa; og serhver sá, sem nokkuð
þekkir, hvernig, ,til hefir geingið með verzlunina her á landi, síðan hún varð að nokkru frjáls, mun viðurkenna, að óprís sá,
er í fyrra komst á íslenzkan saltfisk erlendis, og sem nú
"i ár, eptir eðli verzlunarinnar, aptur kemur niður á Íslendingum, ekki er nóg aðvörun fyrir þá, þegar nokkuð frá líður,
heldur mun, þegar ver~ fiskjarins aptur dálítið hækkar, af því
verkan á honum batnar um sinn, alt sækja í sama horfið aptur, svo að þá verði kaupmenn aptur bráðum óvöruvandari, og
landsmenn eins óvandari við sjálfa sig um fiskiverkunina.

~s~~

84

Eg fæ því ei betur séð, en að stjórnin megi skerast í leikinn, ef varanlega bót á að ráða á vandkvæðum þeim, sem nú.
hefi eg talið.
.
það er eptir minni hyggju ser í lagi með tvennu móti, sem
stjórnin getur verkað til varanlegra bóta á meðhöndlun fisksins: fyrst með því, að hvetja menn til að bindast í félög til
að vanda verkun fisksins; því upphvatningarorð frá stjórninni
mundu strax koma mörgum þeim, er annars mundu halda
kyrru fyrir, bæði til að bindast í slík félög, og líka til að
gerast oddvitar þeirra; og þarnæst
með því að fyrirskipa,
að sett væri nefnd manna í hverjum verslunarstað, til að gera
úrkast úr fiskinum, áður eða þegar kaupmenn færa hann út í
skip sín, svo að allur góður og vel verkaðar fiskur yrði ser,;
en hinum lakara úr kastað, svo að hann annaðhvort öldúngis
ekki yrði út fluttur, eða þá sem lakari vara s~i lagi. Af þessu
mundi bráðum leiða, að kaupmenn annaðhvort ei veittu móttöku illa verkuðum fiski, eða þá einúngis fyrir mik.l.,~;
verð, en gefið væri fyrir hinn vel verkaða fisk, og þannig
mundi það verða fyrirbygt, að hin vonda vara spilti fyr~ JU.~~
góðu, öllu landinu til skaða.
. .
"
Eg leyfi mer því að skora á hið beiðraða alþíng, að Iia·
rannsaka þetta áríðandi málefni, og biðja Hans Hátign konúnginn um, að láta yfirvega, hvort ekki ætti
'
1) Að láta útgánga upphvatníngu til Íslendinga, að bindast
felög til að vanda verkun á saltfiski; 0& ••.
2) Að láta í öllum verzlunarstöðum
tilskfpa '~fndir manila
til að gjöra úrkast úr saltfiskinum, áður eð~' þegarbUp~"
menn færa hann út í skip, sin.
'

t

Reykjavík þann 5. d. Júlímánallar 1847.

e,',

þ. Tómásson.
FORSETI:
Efni þessarar bænarskrár er reytWJfr mikilvægt,
en það er þess eðlis, að Itamkvæmdin verður að likiiumm
torveld.
Kammerráð MELSTEÐ: það sem þessi bænarskrá fer fram
á, er mjög áríðandi og mikilvægt; eg vil því ráða þínginu til
að gefa henni góðan gaum, og velja nefnd til að íhuga hana;
held eg 3 manna nefnd sé nóg.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Eg er sannfærður um, að
full nauðsyn beri til að hamla útflutnln{1;i illa ferkaðrar vöru
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fi'á landi þessu, og mæli þVÍ með, að nefnd verði kosin í mál
þetta; en þar eð í bænarskránni mest el' talað um illa verkun
saltfisksins, en þó, að mig minnir, drepið á aðrar vörur, þá hygg
eg, að vond verkun fisksins í fyrra og lágt verð hans í haust
og vetur hafi mest komið af óþurkum í fyrra vor og sjúkleika
manna um þær mundir, þar sem landvaran, ull og tólg, hefir
i meir en 20 ár verið of illa vönduð; ætla eg því, að nefnd
sú, sem kosin kann verða í þetta mál, taki þær vörur eingu
síður til greina.
Prófastur HALDóa JÓNSSON: Eg er samþykkur því, sem
þín gmaður Borgfirðínga nú mælti; en vil þó geta þess, að upp
eru farin að koma fyrir norðan samtök um það milli innbúanna, að vörur þeirra verði sem bezt verkaðar.
Stúdent GVTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg get ekki annað en
álitið það nokkurskonar
vanvirðu fyrir þjóð vora, ef menn
fellust á, að 'nefnd væri sett til að rannsaka vörur manna, ept
ir að fEr eru komnar á verslunarstaðina ; mer þykir líklegt, að
þjóðarandinn,og
sómatilfinningin se svo vöknuð hjá mönnum Jiif,h~fuð;':<á~ flestir finni ser skylt að vanda vörur sínar
allt betur'" og' betur, en verið hefir áður, og eg get af eigin sannfæríf@41'og vitnisburði verzlunarmanna sjálfra borið vitni um,
að 'ullar og tólgarverkun hefir tekið miklum framförum í Múlasýslu nú undanfarin 3 ár, og svo ætla eg það muni víðar vera
á landi her; sýnist mer því ekki þörf á, að mál þetta se tekið fremur her til greina, þar þjóðin mun gæta sóma síns í því
falli, og bera umhyggju fyrir þVÍ' sjálf.
SVEINN SVEINSSON: Eg er samdóma þingmanninum úr
Norðurmúlasýslu í því, er hann nú síðast mælti. VöruverkuBm hefir á seinni tíð tekið miklum framförum austanlands; en
það er næstum eins og það hafi ekkert að þýða, þó menn vandi
vörur betur einir en aðrir; því reynslan sýnir, að þeir fá ekki
betur vörur sínar borgaðar, nema lakar, þar sem leitazt er við
að vanda þær, en hinir sem minna, skeyta um það; og því get
eg ekki séð, að til gagns se að setja nefud til að rannsaka vörur manna, og það hindrar mig frá að ráða til, að bænarskrá
þessi se fremur tekin til greina.
STEPHÁNJÓNSSON: Fyrst her er um saltfisk að ræða, 'þá
mæli eg ekki móti nefnd, því mer er verkun þeirrar vörutegundar öldúngis ókunnug.
. Prófastur HANNES STEPHENSEN:þegar hinn virðulegi þing-
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maður Norðurmúlasýslu ætlar það löndum vorum vanvirðu, að
nefnd verði í kauptúnum kjörin til að meta vörur og kasta
þeim úr, er illa. þykja verkaðar, verð eg að vera annarar meiningar, og ætla eg, að allra siðaðra þjóða venja beri her um
vitni, sem slíkar nefndir eiga ser, og þykja ekki gánga heiðri
sínum of nærri.
Gullsmiður J)oaaatMua TÓIIIÁ8S0N: Allir vita, hvað mikið
er varið í góða vöruverkun, en um lángan tíma hefir hið gagnstæða her viðgeingizt; verð eg því innilega að óska, að nefnd
verði kosin í málinu.
JÓN SAMSON880N: Mer virðast góðar og gildar ástæður
fyrir því, að fiskurinn og aðrar vörur séu aðgættar ; því allir
þeir landsmenn vorir, sem vanda vörur sínar, eiga sök á hinum, sem það ekki gjöra, þegar verðið á vörunni er jafnað á
einum með öðrum.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUND880N:Mer þyki, vænt um, að
einhver varð til að bera þetta málefni upp her "á:'þínginu; því
vel væri það, ef komið yrði betri reglu á vörd"\1:erkun~r, og
einkum fiskverkun, sem sagt er að einnig s.~~öluvert ábótavant á saltfiskstöku-búðum
kaupmanna sjiaf~:.,l.~i,
~
þetta se vel; en mer þætti það líka vel fara, að::-,~~nhver,;rá{)
væru lögð til þess, og einhver bæri það uPP. her á1Af.,
að
litið væri eptir, hvernig kaupmenn vanda vörur' þær, er~~eir
selja okkur; eg vil eínúngís taka til lítið atriði af mörgum,
sem vekja mætti máls á í þessu efni, og það el' brennívíníð,
sem þeir færa okkur. og fá þóknun fyrir að flytja hingað hjá
stjórninni; það er nú farið að komast í há mæli, úr hverjum óþverra farið er að brenna það; og það væri líkle@lf,)lðfarið ~æri>!l
að ~já við, að kaupmenn mættu ekki hafa slíkt á boðstólum,
sem er lífi og heilsu jafnskaðlegt og kaup á því ere1itdragsöm.
~
Jústizráð JÓN THOUTBI1URN: -Eg óska, að nefnd verði
sett til að íhuga bænarskrána, sem mikil rök munu vera fyrir;
og væri það góð byrjun, ef skoðunarmenn feingist til að álíta
saltfisk í fyrstu her um pláz, og mætti seinna bæta við um
skoðun á ull og tólg og fleiri vörum, þegar þess verður beðizt: þVÍ þó þess máske ei þurfi með fyrir norðan og austan,
hvar vörur eru sagðar betri, þá þarf þess með her á suðurlandi.
Stúdent GUTToBMua VHUÚI80N: Eptir áliti mínu á máli
t.
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þessu og innvortis tilflnning sjálfs míns, á það miklu betur
við, að heima í sveitum kæmi menn ser saman um að velja
ser nefnd þar, hverjir í sinni sveit, til að rannsaka vörur
manna; því væri nefnd sett fyrst til þess, eptir að vörurnar
eru komnar á verzlunarstaðinn, flyti þar af, að annaðhvort má
sá, sem hefir illa vandaðar vörur, láta þær af hendi með niðurfeldu verði, eða flytja þær heim aptur með kostnaði, og baka
ser þar með skömm og skaða, sem fyrirbygt væri, ef rannsóknin færi fram heima í sveitum; mer þykir því sem fyrri,
að það ekki eiga vel við, ef nefnd verður valin til að rannsaka þessa bænarskrá. að hún taki undir álit sitt nokkuð um
landvöruna, ull eða tólg; en í tilliti til fisksins, sem eg þekki
svo lítið til, hvernig meðhöndlaður er eða verkaður, fellst eg
á það, sem þingmenn álíta bezt eigi við.
KONÚNGSFULLTRÚI:
þar eð ýms orð af þeim, sem nú hafa
verið töluð, geta gefið tilefni til að óttast það, að ekki verði
kosin nefnd til að rannsaka þetta mál, þá virðist mer,
að eg eigi, að svo miklu leyti sem eg get, að styðja
að því, að mál þetta, sem mer þykir svo miklu skipta,
verði nákvæmar athugað. Eg -vil því nú þegar leiða athygli
þingsins að því, að árið sem leið fékk sala á íslenzkum fiski
svo ill afdrif á Spáni, þar sem hann hefir verið mest og bezt
seldur að undanförnu, að bæði stjórnin og kaupmennirnir máttu
bera kvíðboga fyrir, að yrði fiskverkun ekki betri eptir en
áður, mundi atvinnuvegur þessi, sem Ísland munar svo mikið
um, gánga til þurðar, Svo stóð á, að þegar nokkrir skipsfarmar af íslenzkum fiski voru komnir til Barsellóna, let fiskikaupafélagið þar í borginni halda skoðunargjörð á fiskinum, og
varð niðurstaðan sú, að kaupverð það, sem um hafði verið
samið að greiða fyrir fiskinn, var talsvert sett niður, og auk
þess let félagið prenta þá auglýsíngu í ýmsum fréttahlððum, að
ef stjórnin gerði ekki einhverja ráðstöfun fyrir því, að fiskur
yrði betur "verkaðar, svo mundi hann ekki verða keyptur á
Spáni. Hvort að nú hin illa reynd, sem á fiski varð í fyrra,
hefir komið einúngis af misjafnri verkun, eður einnig af öðrum 'atvikum, læt eg ósagt; en hitt er þó víst, að hinn íslenzki
fiskur er nú á tímum alment haldinn miklu lakari en sá
fiskur, sem kemur fl'á öðrum löndum, t. a. m. frá Noregi, og
að fiskverkun her á landi hefir farið aptur, eður að minnsta
kosti ekki fram, þar sem hún hefir tekið stórum framförum
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í öðrum löndum. þegar nú svo var ástadt,hlaut stjórninni a~
vera það mjög svo áríðandi, að menn þeir, sem færir væru
um að dæma, og sem hefðu nákvæma þekkíngu á allri
tilhögun her á landi, létu álit sitt í ljósi um það, hvort þeir
sæu nokkurn veg til þess að ráða 'bót á fiskverkuninni.
Hið
konunglega rentukammer hefir og þess vegna tilkynnt mer,
hvað fyrst um sinn hafi verið aðhafst í þessu efni, og þar
hjá haft í ummælum við mig, að eg kæmi þessu máli, ef'tækifæri hyðist, til umræðu á alþíngi, til þess stjórninni gæti orðið
kunnugt álit alþíngis um þetta málefni. Fyrir því var mer þaií
einkar geðfelt, að á þínginu var borin upp bænarskrá, sem
gefur því einmitt tækifæri ti] að láta í ljósi álit sitt um það,
hvað líklegast þyki til að koma góðri verkun að staðaldri á
hinn íslenzka fisk, og með því eg þannig vona, að nefnd verði
sett til að rannsaka mál þetta, svo geymi eg mer að svo
stöddu að gefa þar um frekari skýrslur, er eg á kost á að
veita.
Hreppstjóri EYJÓLFUREINARSSON: Eg verð að leyfa m.er
að geta þess, að saltfiskurinn í Ólafsvík er ekki verkaður af
landsmönnum,
heldur af kaupmanninum sjálfum, S~ þó
mun hafa borið sil] upp um, að hann hafi selt fiskinn
með skaða sínum. I Flatey er þar á móti fiskurinn hinn bezti,
og jafnast enda við Bíldudals, er þó þessi fiskur líka verkallur af kaupmönnum.
En hvernig á að fara að setja nefnd
til að meta fiskinn hjá kaupmönnum?
Jústizráð THORSTEINSEN: Í Noregi þykir kaupmönnum
sjálfum mesti hagnaður að hafa skoðunarmenn (Pragere),
því 'þegar einn farmur er fluttur úr landi, sem hefir þar skoðunarvitnisburð um, að fiskurinn se af beztu tegund, þykjast
þeir ætíð mega gjöra ser von um, að fá hið mesta verð fyrir
hann í þeim kaupstað, er skipið fer til, í hið minnsta betra en
fyrir allan þann, er lakari er fundinn; og því sama óska eg
að yrði við komið í hið minnsta her sunnanlands, einkum í
kaupstöðunum við Faxafjörð.
Prófastur H:"NNESSTEPHENSEN: Ekki virðist mel' það. því
til hindrunar, að nefndir yrðu settar í kauptúnum, þó verzlunarmenn verki sjálfir meira eða minna vörur sínar, því eins ætla
eg þær eig~ að leggjast undir álit nefndarmanna og þær aðkeyptu.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:Atriði það, sem hinn virðulegi
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þingmaður frá Barðastrandarsýslu
hreííðí við, verður maður
að skoða frá landsins sj~narmiði. það er auðsætt, að sá fiskur, sem kaupmenn verka, er eins fiskur landsins, eins og sá,
sem landsmenn verka sjálfir, og ríður jafnt á, að verkunar á
hvorutveggja fiskinum se gætt. En það er samt sem áður orðin einskonar dagleg venja, að telja ekki landinu verkun á
þeim fiski, sem kaupmenn verka, og eg hefi komizt að því, að
kaupmönnum sjálfum hættir við að bera alla sökina um illa
vöruverkun upp á landsmenn, og stjórnin sjálf hefir stundum
látið ser telja trú um þetta.
það er þess vegna nauðsynlegt,
að nefnd sú, sem eg ætla sjálfsagt að sett verði í máli þessu,
taki til greina, hvort kaupmenn sé ekki eins sekir í þessu
máli eins og landsmenn, svo stjórnin fái sem ljósasta skýrslu
um málsins sanna ásigkomulag.
Kammerráð MELSTEÐ: það hlýtur að vera orðið serhverjum
þingmanna Ij óst, bæði af ræðu hins hæstvirta konúngsfulltrúa,
og margra annara þingmanna, að ekki er annað tilhlýðilegt,
.en að nefnd se sett í þessu máli. En þar sem talað .hefir verið um, að uppáleggja nefndinni að taka fleira til yfirvegunar,
en til er greint í uppástúngunni, þá er þetta miður hentugt nú
i inngangs-umræðunni.
það má 'ætla nefndinni, þegar hún fer
að rannsaka málið, að hún muni taka til yfirvegunar þau atriði,
sem nauðsynlegt er, og í sambandi eru við efnið í uppástúngunni.
En þyki þá einhverjum þingmanna nokkuð áskorta i
nefndarálitinu, þá er fyrst tími til fyrir bann, þegar undirbúnings-umræða um málefnið fer fram, að koma fram með breytingaratkvæði sitt þessu viðvíkjandi.
Her er nú einúngis verið
að tala um, að se~ja nefnd í málinu, og að því ætti þingið að
gefa gætur, að velja i hana hyggna og reynda menn, og þá
má ætla þeim, að þeir taki til greina þau atriði, sem nauðsynleg eru.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Af þvi eg man ekki betur, -en bænarskráin nefni líka aðrar vörur en fiskinn, ætla eg
það~yldu
nefndarinnar, að taka þær eingu síður undir umdæmi vörunefndarinnar
Kammerráð MELSTEÐ:
það er þó, að ætlun minni, á
'móti góðu formi, að tala um það nú, eður að ætla ser fyrirfram að binda nefndina við vissar skorður; þeim', sem ekki
þykir nefndin í áliti sínu hafa tekið nægilega til greina eitthvert það atriði, sem honum þykir miklu varða, gefst ætíð
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tækifæri til að ráða bót á því Í undirbúníngs - umræðu málsins,
með því að koma þá fram með breytíngaratkvæði.
Forsetl skaut því þá til úrlausnar þíngsins, hvort nefild
~yldi kjósa, og var það viðtekið afþíngmönnum í einu hljóði:
'}>á var til atkvæða geingið og þessir í nefnd kosnir: gullsmiður
Tó másson með 15, og prófastur Hannes
Stephensen og jústizráð Thorsteinsen,
hvor með 14 atkvæðum.
FORSETI
óskaði, að þeir, sem hefðu áskilið ser breytíngaratkvæði, vildu færa ser þau i dag, því málið um frumvarp til
opins brefs um kjörkostnað til alþíngis yrði á morgun rædt
til lykta.
:Því næst var fundi slitið.

:þ.

iOdi Júlí -

áttundi fundur.

Allir á fundi. :Þíngbók frá seinasta fundi lesin og samþykt.
Álitsskjal um konúnglegt frumvarp um borgun til kjörstjóra var tekið fyrir til síðustu umræðu og afhent varaforseta, sem var framsögumaður nefndarinnar í því máli.
Við þetta frumvarp hafði 1. Kandídat Jón Sigurðsson
áskilið ser þau breytíngaratkvæði,
að úr 1. grein skyld~rfalla
burtu þessi orð: »en á kjörstefnufundum þeir einir, sem ekki
eiga kosníngarrétt",
og úr 5. grein orðið »ókeypis"; og 2.
St eph n Jónsson,
að i 5. grein væri bætt inn i.eptir »komið við" þeim orðum: »án sérlegs flutningskostnaðar",
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Áður mál þetta er tekið
til ályktunar-umræðu, sem er fyrsta ,n\álið, sem tekið verður
fyrir til síðustu umræðu á þessu þingl, vel'ð eg .að leyfa mer
að venda máli mínu til ens háttvirta forseta og beiðast úrlausnar á einu atriði, til þess að útlista og einskorða nauðsynlega
þingreglu í því efni framvegis; en.þai'l er, bvort sá, sem hefir borið upp breytingaratkvæði í undirbúníngs - umræðu einhvers máls, á ekki frjálst, ef einhver annar þingmaður' mælir
gegn lögun eður formi breytingar - atkvæðisins og villl~i
þá
sök hrinda því, - hvort sá, .sem beeytíngaratkvæðlð bar upp,
eigi þá ekki frjálst
að mega taka til orða til þess að forsvara það og form þess,
þó hann sé búinn áður að tala
um efni aðalmálsins og megi því ekki ræða um það mál optar eptir 71. grein alþingístilsk.; því það er nú skýlaust; hitt
álít eg efasamara, og þó jafnvel að se leyfilegt; og eg veit,
á
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að það hefir verið leyft á þínginu i Hróarskeldu,
en á hinu
fyrra þingi her var það þó ekki leyft; eg átti sjálfur í eitt
skipti hlut að máli, þegar svo stóð á; þykir mer því áríðanda
að vita vissa reglu i þessu efni framvegis.
FORSETI:
Eg óska þess, að í því efni, er fulltrúi Skaptfellinga vek á, verði á þessu þíngi, sem er það fyrsta, og að
líkindum einnig hið seinasta, er eg á að stýra, (VIgt þeim sömu
þíngsköpum, sem árið 1845 voru viðhöfð, það því heldur, sem
eg ætla það augljóslega hygt á alþíngistiIskipunarinnar
71.
grein. Eg neita ekki, að sá, sem her upp breytingaratkvæði
við undirhúníngsumræðu einhvers málefnis, getur að nokk ru
leyti
álitizt sem framsögumaður
þess breytíngaratkvæðis,
er hann aðhyllist, en þó er ei annar munurinn á hans og
annara mótmælum eða breytingum á nefndarálitinu,
en sá,
að bann gjörir ser meira far en hinir að því, að meiníng hans
komi undir úrskurð þíngsins.
Víst hefir löggjafinn seð fyrir,
að slík hreytíngaratkvæði mundu fyrirkoma á þíngum, og þó
'8es,i1 hann: "E ing inn meðlimur má" - o. s, frv.
'.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
það var, eins og eg
mælti áðan, að eg vakti ekki máls á þessari umræðu með
tiJ1iti til þessa máls einúngis, heldur með tilliti til hins
yfi r hö fuð, hvaða reglu ætti að fylgja i hverju máli sem er,
þegar svo ber að, að einhver vill vefeingjaform breytíngaratkvæðisins og hrinda því fyri þá sök; þykir mer þá hart, ef
breytingaratkvæðíð verður að falla fyrir það, að sá, er kvað
~að upp, má ekki forsvara það; þetta getur nú að borið, eins
•og allir sjá, bæði í hinum merkilegustu og mest univarðandi
"málll~, eins og í hinum minni háttar.
~~,~ 'lFORSETI
rEg vil láta lendavið það, ereg síðast mælti, en breytíngaratkvæði þau, er ,.til Fín. koma í lok undirbúníngs - umræðu málefnis hvers,
per eptir verða strax þíngmönnum
kunn, hæði á
og með úthlutuðum eptirritum,
þar'"Pt-niunar
sem ástadt er, einginn kostur.
FRAMSÖGUMAÐUR
JOHNSEN:
Eg ætlaði mer einmitt, þegar nú mál er komið til ályktunar-umræðu í fyrsta sinn
á þessu þíngi, að hreif a atriði nokkru, sem stendur í sambandi
við þá spurningu , er hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga nú
gjörði, þar að lútandi nefnilega, hvort hinn háttvirti forseti
ekki álíti það vel fara og varða nokkru fyrir þingmenn, að
listi væri saminn yfir breytingaratkvæði þau, sem stúngið er
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, upp í mali hverju, og listinn festur upp í lestrarsalnum, undireb,ls og kunngjört er, hvenær málið geingur til ályktunarumræðu. petta er siður við umdæmaþíng i Danmörku, hvar
þesskonar listar þar að auki eru prentaðir, svo að hver fulltrúi geti haft hann til eptirsjónar, og þannig búið sig undir
bæði ályktunarumræðuna,
þó að honum um stund kunni að
gleymast, hvað farið er fram við undirbúníngsumræðuna, er hann
þá um leið á betri kost á að ryfja það upp fyrir ser, og líka
látið meiningu sína í ljósi, ef honum kynni að sýnast breytingaratkvæðin annaðhvort betur koma við í annari röð, eða
betur sett fram á annan hátt, hvort um sig, en eptir listanum;
og er eg að vísu, þegar umræða verður um þesskonar á þinginu, fremur á því, að þíngmenn ættu að eiga kost á að tala
optar en einu sinni við ályktunarumræðuna,
en þó sjálfsagt
einúngis viðvíkjandi spurningunum um þetta skipulag út af fyrir sig. Annars er eg fyrir mitt leyti ánægður með, að í þessu
efni se farið að á þessu þingi, eins og forseti hefir ákveðið,
en.mér hefir þókt ákvörðun vanta eða reglu um það hín~~
til; en þegar hún er tekin, virðist líka sem það verði síður'
áríðandi, er þingmaður Skaptfellínga fór fram á.
;,..,.
pegar eg nú vík máli mínu að frumvarpi því, sem her í
dag er til ályktunarumræðu, þá gjöri eg ráð fyrir, að umræða
þessi geti orðið því styttri í dag, sem mer þókti undirhúningsumræðan í gær verða vonum fremur laung; enda er nú það,
sem í gær fór fram, þingmönnum í svo fersku minni, að eg
ekki þarf að ryfja það upp fyrir þeim eða fara mörgum orð-'
um. um það. pað sem i dag er umtalsefni, eru þau þrjú breytíngaratkvæði, er hinir heiðruðu þingmenn ísfirðinga og EyfitfJ.:
ínga hafa mælt fram með við 1. og, 5. grein frumvarpsins;' eJ"l
áður en eg sný mer að þeim, leyfi.. 'fg-Mr.~ð geta þess, að
eg fyrst í dag, er þingbókin var ~p,
"er orðinn þess
áskynja, að eg í gær hefi misskilið"~eiðraða
kjörna þingmann hinnar andlegu sfettfi,
sem 'fðtó'ntril á
breytingaratkvæði víð 1. greinina, er eg nú heyrða, a'ð" ~eh~íng hans var sú, að breyta ætti fyrr a kaflanum ~' þá leið, aIr
kjörstjórar ættu að fá fæðispeninga, eins á fundum þeim sem
þeir halda eptir 18. og 22. grein alþingistilskipunarinnar,
og
þá er þeir eru á kjörstefnunni sjálfri, hvort heldur þeir hafa
lángan veg eða skamman til hinna fundanna; og er það til
merkis um, að fleiri en eg hafa misskilið þingmanninn, að þing-
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maður ísfirðinga kvaðst ætla að fylgja þessu breytingaratkvæði
fram, er uppástúngumaður yfirgaf það aptur, en er nú þó
kominn fram með einmitt það breytingaratkvæði
við ann an
kafla greinarinnar, sem líka mer skildist að hinn konúngkjörni þingmaður hinnar andlegu stéttar færi fram á; en þar eð
þingmaður þessi, eins og áður er sagt, nú er búinn afl yfirgefa sitt breytíngaratkvæði, er það án allra verkana , að þessi
misskilningur er orðinn. Hvað nú viðvíkur breytíngaratkæðum
þingmanns Ísfirðinga, þá held eg það megi álítast vera orðið
nokkurn veginn ljóst af umræðunni í gær, að þau sé nægilega
hrakin, og ef eg svo má að orði kveða, smásmuglegri en svo,
að þingið að rettu lagi ætti að fallast á þau, gegn ákvörðunum þeim, sem stjórnin nú er búin að aðhyllast, samkvæmt
sjálfs þingsins tilmælum i hitt eð fyrra, og er ástæða stjórnarinnar, eins og líka þingsins, til þess, bæði að láta þá eina
kjörstjórnarmenn,
sem ekki eiga kosningarrétt, njóta fæðispeninga og endurgjalds f:Vrir ferðakostnað á kjörstefnuna (1.
grein), og líka til hins að kjörstjórar skyldu semja kjörskrárnar ókeypis (5. grein), sú, að komast hjá nokkrum, jafnvel
óþörfum kostnaði. ~Ieð tilliti til breytingaratkvæðis
þess við
hina 5. grein, að á eptir orðunum "komið við" mætti bæta inni:
"án flutningskostnaðar", sem hinn virðulegi þingmaður Eyfirðinga mælir fram með, þá hafa nefndarmenn síðan í gær borið sig saman um þetta atriði, og eru þeir nú allir orðnir á það
sáttir, að breytingaratkvæði þetta sð vel til fallið, hvers vegna
eg, nefndarinnar vegna, verð að mæla fram með því.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Eins og það yfir höfuð var ætlan mín,
þegar mál þetta yrði rædt til lykta á fundi í dag, að gefa
hinum heiðruðu þingmönnum uppskatt álit mitt um spurningar
þær, sem mál þetta hefir gefið tilefni til, svo finn eg hvöt
til að láta í ~jósi 'þessar mínar athugasemdir nú þegar, áður
en umræðan þokast Ieíngra'áfeam, einkum með tilliti til þess,
hversu mikið gildi hinn virðulegi varaforseti, sem framsögumaður nefndarinnar, vildi i ræðu þeirri, er hann nú flutti, láta
veita þvi atriði, að alþíng með miklum atkvæðafjölda árið 1845
reði til þess, sem stjórnin hefir nú sett í lagafrumvarpið.
Eg vil þá fyrst drepa á e fn i (Realiteten) breytíngar-atkvæða þeirra, sem upp hafa verið borin. Breytingar - atkvæði
það, sem alþingismaður Ísfirðinga hefir gjört við hina 1. grein,
miðar til þess, að aðstoðar menn kjörstjóra, hvort sem þeir
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eiga knsníngarrétt eða ekki, fái jafna heimtíng á fæMspeníngum
endurgjaldi ferðakostnaðar, sem leiðir af kjörfundom.
Af ástæðum frumvarpsins hefir alþing komizt að raun um, að
kansellíið hefir fundið talsverða annmarka á þvi að biðja um
lagaboð samkvæmt uppástángu alþíngis. það er nefnilega
eingin sönn rettar- ástæða til þess að gjöra slíkan greinarmun
sem þann, er alþíng hafði mælt fram með, millum þeirra af
kjörstjórnarmönnum, sem ættu kosningarrétt, og þeirra, sem
ekki ættu þann rétt, þeir, sem kosningarréttinn eiga, eru
ekki skyldir að mæta á kjörfundum ; margir kosningafærir .
menn neyta opt ekki þessa réttar, sem þeir eiga. þá fyrst
eru menn skyldir að sækja kjörfundi, þegar þeir eru kvaddir
til kjörstjórnar embættis, og það er þá eingin . rettar - ástæða
til þess, að kosningarréttur sá, sem þeir eiga, og sem þeim
er innan handar að hagnýta ser ekki, skuli svipta þá endurgjaldi
fyrir kostnað þann, sem ferð sú leggur þeim á herðar, er þeir
hljóta að fara, af því þeir eru kjörstjórnarmenn.
S.í eina ástæða, sem réttilega virðist mega færa fyrir þessari at\greiningu, er eptir ætlun minni sú, að löggjafinn á ekki að gjöra
ráð fyrir, að þeir, sem kosníngarretteíga,
komi ekki á kjörstefnu; en þessi ástæða veikist þó talsvert, þegar þess er gætt,
að reynslan sýnir allstaðar, að margir, sem kosningarrétt .eíga,
koma ekki til fundar, og þessi reynsla hlýtur að vera kunn
orðin löggjafaranum.
þegar þess vegna kanselliið samt sem
áður hefir stúngið upp á, og konúngur þókzt geta fallizt á,
að ákvörðun sú væn sett i lagafrumvarpið, sem alþíngið hefði
ráðið til, svo kemur það án efa einkum af því. að málið snertir útgjöld, sem jafnast skal á landið, og að stjórnin í þesskyns málefimm vissulega vill ógjarna breyta á móti tillögum
alþingis, þegar vandkvædin m6tiþeim eru ekki öldúngis yfirgnæfandi. Samt se eg ekki, að rrirstjól'tlarinnar hálfu geti verið nokkuð þvi til fyrirstöðu, að 'abgi'eining sú, sem af alþingi
var gjörð í hitt eð fyrra og síðan sett i frumvarpið, á millum
þeirra, sem ættu, og þeirra, sem ekki ættu kosningarrétt, verði
nú látin niðurfalla, þegar tilskipun verður samin til fulls og
alls um þetta mál, ef að alþíng , þegar málið er skoðað að nýju,
finnur ástæðu til að breyta uppástúngu þeirri, er það áður hefir fallizt á.
Hvað þar næst viðvikur breytíngaratkvæði því, sem sá hinn
MM þingmaður hefir áskilið sér· við 5. grein, um það að kjör-

og

95

stjórar skyldu hafa borgun fyrir eptirrit kjörskránna, þá er í
umræðu þeirri, sem nú er orðin um þetta mál, nýtt atriði þess
komið í ljós, sem eg ekki man til að aðgætt væri, þegar mál
þetta var rædt ber á þingi árið 1845. það hefir nefnilega verið sagt, að kostnaðurinn viðvíkjandi kjörskránum,
ef til vildi,
gæti orðið meiri, feingi kjörsljórar einga borgun fyrir eptirritin, af því þeir mundu fíá optar neyta þessa réttar, sem alþíngistilsk. veitti þeim, þann, að láta prenta skrárnar.
þótt
menn nú geti hins bezta til um réttsýni
sýslumanna, mundi
það þó þykja mjög að líkindum fara, ef einhver þeirra, sem
þækti eptirritan kjörskránna helzt til þrautamíkil, vildi grípa
til réttar síns, jafnvel þó sá hinn sami mundi heldur hafa kosið að gjöra eptirrit kjörskránna, ef hann hefði átt von á sanngjarnri borgun fyrir það starf. þess vegna gæti svo farið, að
þetta atriði í lagafrumvarpinu yrði þjóðgjöldullum til aukningar, í stað þess það átti að vera þeim til sparnaðar. En skyldi
svo fara, að hinn meiri hluti þingmanna fellist ekki á breytíngaratkvæði þetta, þá virðist mart vera með þvi, að fylgt væri
breytíngaratkvæði þingmannsins úr Eyjafjarðarsýslu um það,
að ekki mætti auka kostnað með sendingum kjörskránna
til
prentsmiðjunnar og frá henni aptur, þar eð með því móti væru
skorður settar kostnaði þeim, sem leiða kynni af prentun kjörskránna.
Eptir að eg þannig hefi drepið á hin einstöku breytingaratkvæði, sem borin hafa verið upp í máli þessu, ætla eg að
láta í ljósi álit mitt um hið for m I e g a í málinu, eður um hina
yfirgripsmeiri spurninguna, að hvað miklu leyti alþíng, þegar
það einusinni hefir beðið konúng um eitthvert lagaboð, og
lagafrumvarp þar næst er lagt fyrir þingið, samið að því skapi
sem um hefir verið beðið, eigi að halda fast við þá uppástúngu,
sem það eitt sinn hefir gjört, jafnvel þó meiri hluti þingmanna
kæmist að raun um, þegar málið væri rannsakað að nflu, að
breyta mætti til hins betra. Og virðist þá, þegar um slíkt er að
ræða, það vera æskilegast, að þingmenn, ef eitthvert mál kemur optar en einu sinni til alþingis, breyti ekki of opt áliti sínu
á málunum, þvi það gæti dregið til þess, að stjórninni yfir höfuð
yrði ervitt að styðjast við tillögur þingains. En það er eingan veginn þann veg að skilja, að ekki megi út af þessari reglu
breyta; því væri svo, yrði hún að vera bygð á þeirri ástæðu,
að alþíngi þækti Ser i eingu mistakast, og getur það að vísu
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ekki átt ser stað, þar eð einginn maður og eingin mannaverk eru algjörð eður óbrigðul.
Alþíng getur því vissulega
ekki skert virðingu sína, hvorki hjá þjóðinni eða hjá stjórninni, þó það, þegar það rannsakar eitt mál að nýju, og aðgætir
og prófar þær efasemdir, sem gjörðar hafa verið við hið fyrra
álit þess á því máli, komist að raun um, að efasemdirnar eru
á nægum rökum bygðar, og þá viðurkennir hreint og beint,
að það se nú komið að betri raun en áður. Auk þess er það
aðgætandi, að þegar lagafrumvörp þau ásamt með ástæðum,
sem alþíng hefir gefið tilefni til, eru aptor borin upp á þingi,
þá er einmitt tilgángurinn sá, að betur se. prófaðar þær efasemdir, sem hafa kunn að að rísa gegn frumvarpinu. það hefir og alþingismaðurinn úr Strandasýslu í hinni fyrri umræðu
um þetta mál glögglega útlistað. Stundum kann nú að sönnu
stjórnin, eins og t, a. m, i þessu máli, að hafa séð annmarka
á uppástúngum alþíngis, en samt sem áður ekki þókt þeir vera
svo stórvægir , að þörf væri á í lagafrumvarpinu að breyta út
af uppástúngunum;
en þá er drepið á annmarkana í ástæðum
frumvarpsins, til þess þeir geti orðið að nákvæmara umtalsefni. Ef nú alþíng, þegar slík mál bæri að höndum, að sönnu
kæmist að raun um við endurskoðun málanna, að annmarkarnir væru meiri en áður hefði sýnzt, en reM þó af að láta sitja
við sama, og það hefði áður sagt, einúngis til þess að vera
sjálfu ser samkvæmt: þá gæti svo farið, að út yrði gefið það
lagaboð, sem bæði stjórninni og þínginu þækti ekki allskostar
æskilegt eður tilgánginum samsvarandi.
Hins vegar getur og það borið til, að stjórnin finni svo
stóran efa á uppástúngum þingsins, að ekki hafi orðið komizt
hjá því að sleppa þeim uppástúngum.
Einmitt þetta hefir borið við i öðru máli, sem er þessu skylt, og sem nú er lagt
fyrir alþíng, en það er málið um endurgjald þinghaldskostnaðarins. þa~ liggur nú í augum uppi, hversu skaðlegt það væri,
ef alþíng í þesskyns málum, einúngís : til að vera sjálfu ser
samkvæmt, áliti sig bundið við það, sem það áður hefði ráðið
til, þannig, að það stæði fast á hinu. fyrra, jafnvel þó meiri
þorri þíngmanna væri kominn að raun um, að hinar fyrri tilIUgur þíngsins væru á ekki sem beztum ástæðum bygðar.
þó eg nú þykist að öllu leyti kannast við, hversu mikil
þýðíng liggur í orðum þeim, sem hinn heiðraði varaforseti og
hinn konúngkjörni
þíngmaður, er situr honum til annarar
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handar, hafa sagt til styrkingar sínu máli um það, að hið
konúnglega frumvarp, sem er samhljóða uppástúngu alþingis,
öðlist lagagildi: svo hygg eg þó, að eg hafi sannað með
þessum athugasemdum mínum, að það se eingan veginn
gagnstætt réttum grundvallaneglum, þótt alþíng nú við ítrekaða rannsókn þessa máls kæmist að raun um, að annmarkar
þeir, sem stjórnin sjálf hefir fundið, væru yfirgnæfandi; og ser
í lagi ætla eg, að alþíng mætti búast við, að ef það tæki til
greina breytíngar - atkvæðið við fyrstu grein, þá mundi uppástúngu þeirri, sem þar á yrði bygð, ljúflega verða fylgt af
stjórninni.
FRAMSÖGUM~ÐUR:
Eg verð að játa það, að ræða sú, sem
hinn hæstvirti konúngsfulltrúl
nú hélt, var á þá leið, að þínginu má þykja'mikið til hennar koma, og að eg fyrir mitt leyti
ekki hefði vilj~ð missa hana úr þíngtíðindunum, enda þó mein.íngármunur. minikonúngsfulltrúa
og mín í þessu máli væri
en mer af ræðu hans skildist vera. það er að vísu
v'~ttr~t í umræðum þessa máls, ef ekki með berum orðum,
þá 'samt eptir sem umræðurnar liggja við, bæði af þeim hinum mikið heíðraða konúngkjörna þingmanni hinnar veraldlegu
stéttar, sem mælt hefir í málinu, og af mel', að ákvörðunin í
"ti'Jrum kafla 1. greinar ekki sé eðli hlutarins sem samkvæmust
~tidþmæf0ig),
né heldur ákvörðun sú í 5. grein, að kjör; stjórar skuli _ skrifa kjörskrárnar ókeypis; en þegar ekki um
meira er að ræða en um atriði þessi hvort um sig, hefir nefndinni ekki þókt eiga við, að taka nú aðra stefnu með ákvarðanir þessar, en það þegar sjálft er búið að taka, þegar þó að
hinu, leytinu varð sparaður kostnaður nokkur með að halda
þeim, og þar eð ser í lagi ekki verður gjört ráð fyrir, að sýslumenn á þann veg amist við 5. greininui, að þeir vegna þeirrar ákvörðunar hyllist til að skjóta ser undan lítilfjörlegri
fyrirhöfn með því sem optast að láta prenta kjörskrárnar, og
undir eins að afla almenningi töluverðs kostnaðar; enda virðist, sem nóglega sé séð við þessum leka, með viðbæti þeim,
sem vonanda er að þíngið fallist á með breytíngaratkvæði þíngmanns Eyfirðinga, því eg ætla, að það gefi þeim nægilega hugvekju í þessu efni. Að öðru leyti má hver maður fallast á
það, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi mælti, um að þingið
leti sig eigi binda um of af meiningum þess eða ályktunum í
hvert sinni, enda yrði eg að álíta það mikinn ókost á því,

.i,
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eins og á hverjum einstökum manni, að vera sá þverhöfði, að
vilja aldrei breyta meiníngu sinni, eða láta sannfærast og Ieíðast til gagnstæöra meinínga .og ályktana af gildum ástæðum
og kringumstæðum,
Kandídat JÓN SIGURÐSSON: . það gladdi mig að heyra af
hinni seinustu ræðu hins virðulega framsögumanns, að hann
hefir þó sannfærzt af orðum hins háttvirta konúngsfulltrúa, um
al'l breytingar-atkvæði þau, er eg hefi upp borið, eru ekki öld.úngis ástæðulaus, svo það lítur svo út, sem hann gjöri minna
úr hrakningum á þeim nú, en þegar hann byrjaði fyrst í morgun. Eg get annars ekki neitað, að mer finnst það einmitt
smásmuglegt, þegar höfðinghmdaðlr menn, sem eru ati segja
frá höfðingskap þjóðarinnar, eru að mæla fram með ítrasta
sparnaði í smáhlutum; eða þegar frjálslunda~ ••)nenn eins og
taka ser það til, þegar borin eru upp brey~ft~~~tkvæði, ,sem
að vísu kunna að snerta hin minni atriði }1;uí)il.1!h8.t en ~ru þó
bygð á. slíkum reglum og ástæðum, sem.er;h~r
að í!l~a.
þal'l er nú óþarfi að fara mörgum orðum. u~þau ~"~i.;~em
hinn háttvirti konúngsfulltrúi tók fram; en :eg get. ekki neÍ1:að,
að mer þókti það undarlegt, þegar framsÖgUmaður, ~.fyri~síg
stjómarráMn móti breytíngaratkvæðinu í fyrstu grein, þar sem
i ástæðunum ~tendur me~ berum orðu~, ,að stjórnin álíti ás~.
ur þess, sem 1 frumvarpinu stendur, onogar.
Eg þarf· ejk:i"
heldur að fara mörgum orðum um ástæður fyrir 'breytingaratkvæði mínu til fyrstu greinar frumvarpsins, þar eð eg æt~a'þæ"
se fullljósar öllum þeim, sem kunna að gjöra mun á re t tindum
og skyldum:
áréttindum,
sem maður getur notað'
eða ekki notað eptir geðþekkni, og skyldum, sem maður má
ekki vanrækja, heldur verður að uppfylla.
Ef að þingið fer
því fram, sem i frumvarpinu stendur, þá se eg einga ástæðu
til að veita kjörstjórum heldur neitt kaup fyrir störf þeirra,
því þau eru ekki þeim mun meiri, en störf aðstoðarmanna, að
þau eie;i meiri laun skilið.
Að gjöra mun á þeim 'finnst mer
vera gagnstætt réttum jöfnuði. það eru þvi, að minni hyggju,
full rök til að fallast á breytíngaratkvæði mitt til fyrstu' grein.
ar, og fella úr niðurlag; hennar.
Sama er al'l segja um breytingar-atkvæði til 5. greinar, og
það verður eins nauðsynlegt fyrir þvi, þó fallizt verði á breytingar - atkvæði hins virðulega þingmanns úr Eyjafjarðarsýslu.
Ástæðan til að breyta er augljós, . og það el' sú, að ef haldið
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verður þvi, sem nú er, þá verða hinir fjarlægari sýslumenn
miklu harðara úti en þeir, sem nær eru. þeir, sem eru nærri,
geta látið prenta, þegar þeir vilja, en hinir geta það alls ekki,
ef til vill; því eg held varla, að tími verði til að biða kannske
heilt eða hálft annað ár eptir prentun kjörskránna, en það er
ekki ætíð sagt, að prentsmiðjan hafi tækifæri til að prenta
kjörskrár frá 20 sýslum, jafnskjótt og þær koma; því opt kann
svo við að bera, að yfir standi prentun þeirra bóka, sem landinu ríður mest á, og verði því kjörskránum ekki sint, 1>al'!
eru því Iikiudi til, að allir hinir fjarlægari sýslumenn verði
neyddir til að láta skrifa upp kjörskrár Í sínum sýslum, þar
sem hinir nálægari geta látið prenta, og væri þetta töluverður ójöfnuður.
Að svo mæltu fel eg hinu virðulega þingi á hendur breytingat-atkvæðin til úrskurðar.
FORSETI:
Eg get ekki annað en fallizt á þau breytingaratkvæði, er þíngmaður Ísfirðínga hefir upp borið i þessu málefni,
og ætla eg bæði hann og sá hæstvirti konúngsfulltrúi hafi með
nægum rökum studt þau. það eru aldrei smámunir, sem um er
að ræða, þegar um réttindi manna er að gjöra, og að skyldum
og réttindum verði með sanngirni skipt meðal meðlima ens
borgaralega felags; en það kalla eg ekki se, í þvi sem her er
um að ræða, ef þeir eiga einga borgun að fá, sem máske um
lángan veg sækja kjörstefnu til liðsinnis við kjörstjórann eptir skipun hans, enda þó þeir sjálfir hefðu kosningarrétt á kjörstefnunni, þar það stóð í sjálfra þeirra valdi, hvort þeir nota
vildu penna rett sinn eður ei.
Ójöfnuðurinnn eptir 5. grein
frumvarpsins er öllum auðsær milli þeirra sýslumanna, er næstir búa prentsmiðj unni, og hinna, sem Iángt eru þaðan, og verða
máske í fólksríkri sýslu að skrifa !OO alt að 150 kjörskrár;
því ekki kalla eg vel fyrirséð, ef hver kjósandi ekki hefir eina
i höndum.
Umboðsmaður .JÓN GUÐMUNDSSON:
þó það megi virðast,
sem þegar se nóg rædt um þetta mál, verð eg að leyfa mer að
fara nokkrum orðum um það, el' hinn háttvirti konúngsfulltrúi
mælti áðan. Eg felli mig yfir höfuð að tala vel við það, sem
hann Jet rædt um, að hve miklu leyti þínginu byrjaði að hreyta
út af því, er það áður hefði viðtekið með atkvæða-fjölda, eður ekki; og eg held, að ein ginn hinna heiðruðu þingmanna,
þeirra er Í gær lögðu það til" að þinginu bæri fremur að halda
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fast við ályktanir sínar, er áður væri gjörðar, hafi með því
meint, að aldr ei ætti út af því að bera, hvernig sem á stæði,
heldur ætti þingið að varast það yfir höfuð, og helzt í þeim
málum, sem litlu skipti um; og mer gat ekki skilist betur fyri
fáum dögum her frá, en að hinn háttvirti konúngsfulltrúi
legði þetta til sjálfur, og það var, þegar umræðuefnið var,
hvort kveðja ætti nefnd til að segja álit sitt um uppboðsbyggíngaskrár á konúngsjörðum; þá skirskotaðí konúngsfuIltrúinn til þess, að 2 bænarskrám Iíks málefnis hefði verið vísað frá á hinu fyrra þingi, og mundi þvi ekki eiga vel við, ef
þingið færi nú að kveðja til nefnd í samkynja málefni. En
hvað þvi viðvíkur, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi sagði um
borgun til sýslumanna fyrir eptirrit kjörskránna, og að nú væri
að líta á nýtt atriði því til stuðnings, sem ekki hefði komið
til umtals á hinu fyrra þingi, en það væri kostnaðurinn, sem
leiddi af sendiferðum til að prenta þær: þá verð eg að geta
þess, að hinn háttvirti konúngsfulltrúi varð sjálfur fyrstur
manna til á hinu fyrra þingi "að vekja máls á því, a ð það
væri skylda sýslumannanna
að leysa
þetta
verk af
hendi ókeypis
(sjá Alþ. Tíðindi 1845bls. 276); því nefndin,
og í henni var eg þá framsögumaður,
hafði lagt til, að sýslumenn feingju laun fyri þennan starfa, óg mælti eg þá í móti
konúngsfuUtrúa með þeim ástæðum: að alþíngislögin leyfðu
sýslumönnum að láta p r e n't a kjörskrárnar, þar sem þvi yrði
víðkomið. og væri þeim þó ekki gert að borga prentunar-kostnaðinn, og fyri þá sök mundi þeim heldur ekki gerast að rita
kjörskrárnar ókeypis. Prentun kjörskránna
kom því víst til
umræðu á hinu fyrra þíngi, þó ekki kæmi beinlínis til tals sendifarar kostnaðurinn með þær. Eg er annars á þvi, að hefði
ekki einmitt hinn báttvirti konúngsfulItrúi sjálfur vakið máls
á því, að sýslumenn ættu að vinna þetta ókeypis, mundi þíngið kannske ek k i hafa fallizt á - það, þvert í móti tillögum
nefndarinnar, þar sem þó ekki varð meiri atkvæða munur. Að
öðru leyti er eg enn, fyrir mitt leyti. sömu meiningar og eg
var þá; en úr því hinir nefndarmennimir voru báðir á því, að
fallast á frumvarpið, vildi eg ekki láta mig greina á við þá
um slíkt lítilræði.
Eg verð líka að svara því fáeinu, sem hinn virðulegi þíngmaður Ísfirðinga mælti áðan. Hann taldi það til stuðnings hinu
fyrra breytíngaratkvæði sínu, að höfðíngskapur
sá, sem menn
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her i gær hefðu talið vissan hjá Íslendingum, mundi þó ekki
vera jafnmikill og orð væri gjört á, ef þeir létu sig muna að
gjalda eins þeim kjörstjórnarmönnum, sem hafa kosníngarrétt,
fæðiskaup og ferðakostnað, eins og hinum, sem ekki hafa þann
rétt. Mer finnst nú menn einmitt gjöra ráð fyrir þessum höfðingskap, eins og hann er, þar sem menn telja víst, að þeir, sem
hafa kosningarrétt, láti sig aungu muna þessa litlu borgun, og
fari eins í kjörstjórnarinnar þarfir til þíngsins, og munu þó aðstoðarmenn kjörstjóranna með fram vera bændur. Hinn sami
þingmaður taldi það og vera á litlum rökum bygt, sem ráðið
hefði verið af á hinu fyrra þingi, að ætla sýslumönnum
ferðakostnað til kj örþíngsins, þó þeir hefðu kosningarrétt, en
ekki hinum kjörstjórnarmönnunum,
því hann gæti ekki séð, að
kjörstjórinn
sjálfur mætti vekki eins ferðast ókeypis, eins og
hinir, þegar svo stæði á; fyri þessu voru þó færð rök á hinu
fyrra þingi, sem þóktu gild. En þó þetta, snögt á litið, 'virðist svo, sem þingmaðurinn mælti, þegar einúngis er litið til ákvörðunarinnar í 1. grein, þá þarf það ekki að virðast svo nú,
þegar með fram er litið til 5. greinarinnar, því þar er þeim gjört
að rita kjörskrárnar ókeypis fram yfir hina kjörstjórnarmennina, og er þá þvi síður nú ástæða til að breyta hinni áminnztu
ákvörðun í 1. greininni, eða að leiða þaðan slíka ályktun, sem
hinn heiðraði þingmaður gjörði.
STEPH.\N JÓNSSON:
. Eg get ekki annað en játað það satt
og rétt, sem hinn háttvirti forseti mælti fyrir skemstu, að aldrei
væri um lítið að gjöra, þar sem gjöra væri um réttíndi manna;
en í tilliti til máls þessa þykir mer miklu skipta, hvort að
kosningarlög
vor standa her eptir óbreytt, eður þau breytast á
þann hátt, sem menn vona eptir, að meiri hluta manna veitist
kosningarréttur, því við það aukast skriptir á kjörskránum og
það máske svo, að það verði óvinnanda verk fyrir sýslumenn,
að skrifa þær ókeypis, og einkum, ef tala þeirra (þ. e. kjörskránna) þyrfti að vera nálægt því, sem hinn háttvirti forseti
gat um; en við þá kosningu, sem á er komin, mau eg ekki
hetur, en að í því héraði, sem eg 'er frá, væri ekki nema 1 eða
2 sendar í hvern hrepp, og efþær hafa verið 2, sem vera mun,
þá er það að samtöldu 18, því þar eru 9 hreppar; þetta sýnist
mel' ekkióvinnandi, þar sem eg aptur yrði á gagnstæðri meiníngu, ef þær bæði þyrftu að vera talsvert fleiri og stærri.
KONÚNGSFULJ.TRÚI:
l\'leð tilliti til þess, sem þingmaður
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Skaptfellinga sagði, verð eg að gjöra nokkrar athugasemdir,
þar eð eg ætla, að hinn virðulegi þingmaður hafi ekki með orðum sínum fært sönnur á það, sem hann einkum ætlaði að sanna.
það er að öllu leyti rétt hermt, að fyrir fám dögum síðan,
þegar tilrædt varð um það, hvort alþing ætti að kveðja menn í
nefnd til að rannsaka nokkrar bænarskrár um breytingu á byggíngar aðferð konúngsjarða, mælti eg móti þvi, að nefnd yrði'
kosin, og skírskotaði þá til þess, að alþing fyrir tveim árum
síðan hefði ekki þókzt hafa köllun til að taka til aðgjörða
bænarskrár samkynja þessum. En þá var allt öðru máli að
gegna, en nú er; þvi þá hneig spurningin að því, hvað alþing eptir lögum þeim, -s e m gilda, hefir rétt til að álíta sem
það, er eigi heima meðal ætlunarverka þess. þegar því alþíng viðurkennir eitthvað vera rétt, þá á slík viðurkenning
náskylt við aðgjörðir dómenda; en þeir geta þó ekki, nema
með því móti að. lenda í háskalegri mótsögn við sjálfa sig, í
eitt skipti sagt, að það se rétt, sem þeir í annað skipti, þegar
eins stendur á, segja að sé órétt, þar á móti er spurning' sú,
sem her greinir um, allt annars eðlis; því her er einúngis að
því spurt, hvaða breytingar mundu þykja vel tilfallnar í lögum, sem e i g a að kom a út. Eg ætla því, að eg þá, þar sem
Hl var vitnað, hafi haft næga ástæðu til að skírskota til þess
úrskurðar, er alþíngíð áður hafði álitið vera réttan, án þess eg
, fyrir þá sök þurfi að ætla, að þingið í álitsskrám sinum til
.stjórnarinnar eigi að álíta sig rígbundið við það, sem það áður hefir sagt.
Enn fremur er það rétt hermt, eins og lesa má í alþ. tíð.
frá 1845, bls. 276, að eg var sá, sem fyrstur gjörði þá athugasemd á þingi, að endurgjald til kjörstjóra fyrir eptirritan kjörskránna væri gagnstæð venjulegum reglum i tekjulögunum.
En þá athugasemd let eg í ljósi án þess að bæta þar nokkru
við um það, hvort eg áliti það vel' til fallið eða ekki, að í
þessu atriði, sem nú .greínir um, væri sem undantekning frá
reglunni veitt sýslumönnum borgun eptir aukatekju - reglugjörðinni, eins og nefndin hafði stúngið upp á; eg hefi einúngis leitazt "ið, bæði í þessu máli og endrarnær þar sem eg hefi.
átt kost á, að styðja að því, að mál þau, sem borin eru upp
á alþingi, verði skoðuð á sem flesta vegu að orðið getur; en
hitt er auðvitað, að alþíng hefir frjálsar hendur að fylgja .þeim
ástæðum, sem því þykja réttastar. Eg get þess vegiia enn þá að
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öllu leyti kannazt við að hafa sagt hitt, sem eg sagði, án þess
á nokkurn hátt að .hafa ætlað mer að koma því til vegar, að
alþíng skyldi álíta það eitt rett, að eingin borgun væri greidd
fyrir eptirrit þau, sem nefild hafa verið.
FRAMSÓGUMADUR:
:það lítur svo út, sem ræður nokkurra
þíngmanna, og einkum hins háttvirta forseta og hins heiðraða
þingmanns Ísfirðinga, hnígi að {Jví, að það hafi verið meining
hins hæstvirta konúngsfulltrúa,
að það væri bezt ráðið fyrir
þingið, að fylgja breytingaratkvæðum
þíngmanns þessa fram;
en aptur er lángt frá, að eg hafi getað skilið konúngsfuUtrúa
á þá leið, og ætla eg, að fleiri en eg se á því máli, að ekki
hafi breyzt til með ræðu þeirri um hrakning á þessum breytÍngaratkvæðum, og var það fjærri, að eg áðan væri fremur orðinn á því að taka þau til greina en áður. :það sem hinn sami
þingmaður mælti, um að það gæti liðið á svo laun gu með
hirtingu kjörskránna, ef sýslumenn yfir höfuð létu prenta þær,
að það gæti tekið árs eða jafnvel hálfs annars árs tíma, skil
eg ekki hvernig getur náð nokkurri átt; því þó fáferðult sé
um land vort, eru ferðirnar þó ekki svo strjálar um það, að
þetta geti ekki geingið á styttri tíma, jafnvel þó allir sýslumenn, hversu Iángt sem þeir eru settir frá Reykjavík, leti
prenta kjörskrárnar
til að hlífa sel' við lítilli fyrirhöfn,
en fyrir þessu gjörir þó heldur ein ginn ráð; og er líku
að gegna um það, sem hinn háttvirti forseti mælti, um þessa
fyrirhöfn, er hann gjörði ráð fyrir, að kjörstjórar þyrftu að
láta skrifa 100 eða jafnvel 150 "exemplör" af kjörskránum til
að senda ilt um landið; því eptir alþíugis-tilskipuninni verður
ekki gjört ráð fyrir, að kjörskrárnar se sendar út fyri.r amtið, og
eptir 20. greininni einúngís fyrir svo mörgum "exemplörum"
sem þarf til þess, að kjörskrárnar verði birtar eins og þar segir fyrir, og hinn virðulegi þíngmaður Eyfirðinga hefir skýrt
frá að við gángist. Eg hefi enn fremur orðið þess var, að kjörstjórar í suðuramtinu sendu hver öðrum "exemplar" af kjörskrám kjörI)íngis hvers; en að því leyti sem þessu líka kynni
að vera svo hagað í hinum ömtunum, eins og von er á, eptir
alþíngis-tilskipuninni,
verður samt kostnaður sá næsta lítill,
sem sýslumenn hafa af'að láta skrifa 5-7 "exemplör" af kjörskránum til þessa.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg skal ekki uppihalda þínginu
með lángri ræðu, því eg verð að játa, að eg álít það ekki
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mjög mikils nmvarðandí, hvort þíngið fellst á frumvarpið óumbreytt eður með þeim breytingaratkvæðum,
sem upp á hefir
verið stúngið.
I>ó virðist mer, sem fyrsta grein frumvarpsins
hafi góðar ástæður að styðjast við, og má það einnig vera auðráðið af því, að stjórnin hefir lagt hana, þannig lagað a sem
hún er, fyrir þingið.
Konúngsfulltrúinn hefir að sönnu rétt i þvi, að eptir straungum rétti ber að gjöra mun á þeim kosningarmönnum, sem einúngis fara til kjörþíngsins til að velja þar alþingismenn; því
það er einúngis þeirra réttur að sækja kjörþingið, en eingin
skylda knýr þá þar til. En þess ber einnig að gæta, að þeir
aðstoðarmenn kjörstjóra,
er kosningarrétt eiga, hafa bæði
skyldu og rétt til að sækja þingið, og það einmitt þann rétt,
sem þeir hafa mestar, mætur á, og þetta þykir mer frumvarpið
hafa tekið réttilega til greina, þar sem þeim er ætlað, eins og
öðrum kjósendum, að fara til þingsins ókeypis, af því þeir
fyrst og fremst fara þángað þess erindis að kjósa, eins og
aðrir, en þar á móti ákveður þeim tilhlýðilega borgun fyrir
starfa þann, er þeim er ætlaður á kjörþingunum fram yfir aðra
kosníngarmenn; og á þeim kjörfundi, er seinast var haldinu í
Árnessýslu, reiknaði hvorki eg ne sá af aðstoðarmönnum
minum, er kosningarrétt átti, nokkurn ferðakostnað til kjörþingsins. Eg skal enn nú bæta því við, að hafi eg ekki misskilið
hinn virðulega alþingismann frá Ísafjarðarsýslu, þá meinti hann,
að kjörstjórar þeir, er ættu kosníngarrétt, ættu að hafa borgun
fyrir ferðina til kjörþingsins, en þetta er eingall veginn frumvarpsins meining. það ætlar þeim eins lítið borgun fyrir þessa
ferð, eins og þeim af aðstoðarmönnum þeirra, er kosningarrétt
eiga.
. ÁSGEIREINARSSON: Jafnvel þó mer þyki hafa verið svo
margt rædt um þetta mál í dag, að eg ætlaði ekki við það að
hæta, verð eg þó með sem fæstum orðum að minnast á það,
sem sá mjög heiðraði framsögumaður hélt, að alþingismaður
Ísfirðinga hefði misskilið þann háttvirta konúngsfulltrúa í því,
að honum þætti ástæður til, að þingið fellist á breytíngaratkvæði þau, er npp voru borin. Eg held nefndur fulltrúi hafi
ekki misskilið ræðu konúngsfulltrúa i þessu; þvi þegar konúngsful1trúi var að sannfæra þingið um, að hvað miklu leyti það
ætti að breyta hinum fyrri meiningum sínum, sagði hann, að
slíkt ætti að vera, þegar það væri æskilegt eða reglulegt, og
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getur þetta ekki verið misskilningur, því eg ritaði strax eptir
honum orðin "onftelíg eller ~enftgt0mæf0íg", og hafði konúngsfulltrúinn einmitt breytíngaratkvæðin, sem fulltrúi Ísfirðinga bar
upp, til að sanna, að þeim ætti að breyta, þvi það væri samkvæmt réttei reglu; að öðru leyti þykist eg ekki þurfa að fara
fleirum orðum um þetta, þvi eg held þingið hafi feingið um það
nægar upplýsingar og bendíngar.
þvi sem sá heiðraði fulltrúi Skaptfellínga vek að fulltrúa Ísfirðinga í ræðu sinni áðan,
viðvíkjandi höfðingskap Íslendinga, þykist eg ekki þurfa að
svara, þvi mer finnst það i eingu verulegu hrekja ástæður þær,
er sá siðarnefndi fulltrúi hafði framborið. Í tilliti til þess er
her framfór á þíngi i gær, þegar mál' þetta var rædt, get eg
þess, að eg þorði ekki að bera upp breytíugaratkvæði viðvíkjandi þvi, er prófastur Haldór Jónsson nefndi, að öll borgun til
kjörstjórnarinnar felli hurt,þvi
eg óttaðist það gripi of mjög
inn i réttindi manna eptir nú gildandi lögum. Af umræðu
þeirri, er varð um orðið "ábyrgð", er mer slapp, se eg með
sanni, hvað aðgætllir menn eru um það, sem öðrum þingmönnum yfirsest ; samt virði eg slíkar bendingar vel, þvi þær geta
verið óg eiga að vera mönnum til góðs.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það er eins og að fleiri bætist við, sem
hafa fundið þá meiníngu úr ræðu hins hæstvirta konúngsfulltrúa, að hann fremur se á þvi, að þingið ætti að aðhyllast
breytingaratkvæði þingmanns Ísfirðinga, og þar eð mer þykir
það nokkuð iskyggilegt, ef margir hafa skilið konúngsfulltrúann á þá leið, að hann hafi haft þann tilgáng með ræðu
sinni, að ráða þinginu til að fallast á breytíngaratkvæðin, þykir mer það nokkurs varðanda fyrir þingið, að hann vildi gjöra
það uppskátt, hvort svo var, áður en geingið er til atkvæðagreiðslu.
KONÚNGSFVLLTRÚl:
Jafnvel þó mer virðist, að eg hafi áður i máli þessu svo greinilega, sem orðið gat, látið í ljósi álit
mitt, og ekki mundi gj(irast þörf á að tala það upp aptur, svo
vil eg þó, af þvi tilefni, sem mer gefst, einúngis bæta því við,
að eg i tölu minni einkum hafði fyrir augum að taka það fram,
hversu mer virtist nefndin eður hinn virðulegi framsögumaður
málsins hafa lagt ofmikla þýðíngu i það atriði, að alþíng mætti
ekki, þegar það rannsakar eitthvert mál að nýju, bregða út af
þvi, sem það áður hefði sagt um sama efni, nema brýn nauðsyn bæri til. Að öðru leyti hefi eg" hvorki leyft mer, ne ætla
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í máli þessu að ráða þínginu til að fylgja fremur einu en
öðru af þvi, sem talað hefir verið á þing •••••; eg hefi einúngis
gefið álit mitt til kynna, og verður þá þingið sjálft að sjá fyrir því, eptir nákvæma umhugsun, hvað það vill helzt fallast á
og setja í álitsskrá sína svo sem þai'l, er eptir ætlan þess se
hið rétta,
FRAMSÖGUMAÐUR
: Eg ætla þá, að öllum se orðin ljós
meiníng hins hæstvírta konúngsfulltrúa,
og að það eingan
veginn var hans ætlan, að mæla með breytíngar - atkvæðum
þeim tveimur, sem meíníngarmunurínn er um. Annars er ástæða
nefndarinnar gegn breytíngaratkvæðinu
þingmanns Ísfirðinga
einkum sú, að spara almenningi nokkurn kostnað, og að það
yfir höfuð stendur á svo litlu, að þeim se gefinn gaumur.
Einginn ræddi þá framar í þessu máli, og skaut forseti
til atkvæða,
1. hvort alþíngið vildi heldur hafa frumvarpsins 1. grein óbreytta, eða aðhyllast breytingar - atkvæði þíngmannsins
frá Ísafjarðarsýslu;
hinu fyrra játað með 16 atkvæðum
gegn 7.
2. Vill alþíngið úr 5. grein frumvarpsins fella orðið "ókeypis"'?
Neitað með 15 atkvæðum gegn 8.
3. Vill aIþíngið eptir orðin, "komið við", í fimtu grein, bæta
inn í: "án sérlegs flutníngskostnaðar"'? Samþykt í einu hljóði.
Forseti lagði fram
74, uppástúngu frá· alþíngismanni Ísfirðinga, að alþíng beiðist
þess, að hinn íslenzki texti á þeim lagaboðum, sem gefin
verða Íslandi, héðan af verði staðfestur með undirskript
konungs og viðkomanda stjórnarráðs,
m. m,
Kandid. JÓN SIGURÐSSONóskaði að lesa upp hænarskrána,
og var svo gjört; en hún er svo látandi :
"Á fyrri tímum var það stöðug regla stjórnarinnar,
að öll
eða að minnsta kosti hin merkustu lagaboð, sem snertu þetta
land, bæði tilskipanir og opin bref, voru prentuð og auglýst
á íslenzku ser í lagi, og Íslenzkan staðfest með nafni konúngs
sjálfs og stjérnarherranna í því ráði, Sem stóð fyrir auglýsíngu
Iagaboðsins.
Á þenna hátt eru útbúin mörg lagaboð, og tiltek eg einkum þessi:
1) "Octroy eður kauphöndlunar skil máli .... til Íslands", 15.
Aug. 1763.
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2) "Fororðn. áhrærandi þá til skipuðu Commission á Íslandi, m.
fl." 15. Maí ] 770.
3) "Forordn. um fríheit fyrir þá, sem vilja upptaka eyðijarðir
eða óbygð pláz á íslandi", 15. Apr. 1776.
4) "Forordn. um garða og þúfna sléttun, m. fl". 13. l\laí 1776.
5) "Forordn. um þann íslenzka. taxta og kauphöndlan", 30.
Maí 1776.
6) "Tilsk. um fríheit kaupstaðanna á Íslandi", 17. Nov. 1786.
7) "Forordn. um þá íslenzku kauphöndlun og skipaferð. 13.
Júní 1787, með islenzkuðum fylgiskjölum.
8) Rentukammers "Plakat", áhrærandi múlkt þeirra, sem forsóma að mæta, eða þá sýna tráss jarðamats nefndinni, 24.
Marts 1802.
9) Plakat, sem aftekur landsleigubálks
12. kap. um heykaup,
19. Sept. 1806.
10) Plakat um frekari ákvarðanir viðvíkjandi kauphöndlun
og
kaupstöðum á Íslandi, 22. Apríl 1807.
í tilskipun 20. Marts 1815, um "umbreytt myntarlag og peníngagiJdi á Íslandi", standa íslenzka og danska saman í
tveim dálkum, en íslenzkan í fyrra dálkinum.
Jafnframt þessu var hinum konúnglega laudsyflrrétti falið
á hendur með kansellíbrefi
14. Maí 1803, samkvæmt konúngs
ú-rskurði 11. Júlí 1800, að íslenzka tilskipanir og velja þær sem
her ætti við, og af þessu safni voru prentaðar alls 268 bls. í
8. bl. broti.
pessi ákvörðun stóð þangað til 1831, og komu
þá eingar aðrar íslenzkar þýðíngar á tilskipunum; en útleggingar þessar allar voru prentaðar sem í bók, hver eptir aðra,
án undírskripta.
Eptir konúngs úrskurði 26. Okt. 1831, bygðum á uppástúngu hins danska kanselliís, skyldu tilskipanir þær, sem
snerta þetta land ser í lagi, verða jafnskjótt íslenzkaðar í Kaupmannahöfn, .og íslenzkan prentuð við hlið dönskunnar, á hverri
síðari blaðsíðu. pessi aðferð hefir staðið þar til nú í vetur, en
á þeim lagahoðum, sem komin eru út af atgjörðum hins fyrsta
alþingis, er höfð tvennslags lögun: Rentukammerið hefir öldúngis haldið ser við hið venjulega form, en kanselliið hefir
það einúngis á sumum, á öðrum er aptur danskan sett öll á
undan, en íslenzkan á eptir, og þar yfir skrifað, að það se útleggíng hins "danska frumrits". En "danskt frumrit" var ekki
auglýst IH!r á þinginu, heldur einungis óundirskrifuð handrit,
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sem fein gin voru nefndunum, en ekki framar opinber gjörð;
enda gat ekki heldur verið til neins að auglýsa þínginu dönsk
frumrit, þar eð allmargir þingmanna ekki geta haft þess not,
eða borið um, hvort danska og íslenzka se samhljóða.
Slík meðferð á auglýsingu lagaboðanna er að minni hyggju
ekki vel fallin. Eg ætla hún færi til óvissu og ruglíngs í lögum og rétti landsins, að hún se ósamkvæm tilgángi konúngs
vors og fyrirmælum í alþingis-tilskipuninni og öðrum lagaboðum, og fjarlæg þeirri venju, sem nú er viðhöfð af sjálfri stjórninni í lögum meðbræðra vorra í hertogadæmunum, og sem áður hefir verið, að minnsta kosti um lángan tíma, her á landi,
eins og eg hefi þegar sýnt.
Ef það er rétt grundvallarregla í lögum að álíta, sem hver
maður í landinu hljóti að vita þau lög, sem gefin eru og birt
á löglegan hátt, þá er það einnig sanngjörn krafa til stjórnarinnar, að hún ali önn fyrir, að lögin verði löglega birt, og að
þau lög, sem birt eru, séu þau lög, sem í raun og veru gilda
i landi. En þegar svo er farið að, sem nú er, þá er að sönnu
íslenzkan birt her á þíngum, en ekki danskan, en ef íslenzkur maður ber fyrir sig það sem í íslenzkunni stendur, af því
það er auglýst sem lög og hann ætlar það gilt vera, en annar ber aptur fyrir sig dönskuna, sem er staðfest með undirskriptum, þá verður að líkindum íslenzkan að víkja, þar eð hún
hefir einga staðfestingu, eða með öðrum orðum: Íslenzk lagaboð,
sem ber eru auglýst sem gildandi lög, missa allan lagakrapt
í þeim atriðum, sem meiníngamunur verður milli hins íslenzka
og hins danska texta; en þar af leiðir, að þau lög, sem her
eru auglýst, verða ekki fullkomlega tryggjandi, af því menn
vita ekki með vissu, nær þeim kann að bera á milli við hið
svokallaða danska frumrit, sem er gjört gilt með nafni konúngs og undirskriptum hlutaðeigandi stjórnarráðs.
Hvílík óvissa her af leiði i lögum og rétti landsins, er auðsætt, og
það horfir til eingra bóta, þó þessi íslenzka svonefnda útlegging se lögð fyrir alþíng; því fyrst, er það, sem eg mun þegar
leitast við að sýna, ekki samkvæmt tilgángi konúngs vors, sem
látin er í ljósi í alþíngislögunum, að þíngið verði í þessum efnum einúngis yfirskoðari íslenzkra útleggingu, og þar næst er
ekki þess að vænta, að þíngið geti fyrirseð öll þau tilfelli, þar
sem ágreiníngur kynni að verða í meiníngum manna um skilning
á orðum eða greinum í íslenzkunni í samanburði við dönskuna.
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Í tilskipun ll. .JÚlí 1800, 16. gr., er það boðið, að mál við
hinn konúnglega landsyfirrétt ber á landi skuli fara fram á
Íslenzka túngu, nema því að eins, að b á ð ir málspartar se
danskir eða norskir menn. í tilskipuninni um alþíng 8. l\'Iarts
1843, 43. gr. er skipað, að allar aðgjörðir alþingis skuli fara
fram a íslenzka túngu; konúngsfulltrúa er einúngis leyft, "e f
hann þykist ekki vera fullfær í íslenzku", að mæla á danska
túngu á þínginu, en honum er feinginn aðstoðarmaður til þess
að útþýða fyrir þíngmönnum það sem hann hefir sagt. Hvort
sem frumvörpin eru flest eða öll samin á dönsku í fyrstu eða
ekki (og það eru þau þó ekki ætíð), þá em þau lögð fyrir
þíngið á íslenzku; á íslenzku eru þau rædd, og breytíngaratkvæði upp borin, sem stundum kunna að breyta heilum greinum; á íslenzku eru frumvörpin samþykt af þínginu, eða þeim
hrundið, í þeirri fullkominni tilætlun, að íslenzkan verði gHd
og skuldbindandi lög fyrir þjóð vora. þær grundvallarreglur,
sem í þessum lagaboðum og allri þessari tilhögun liggja, verða
öldúngis kollvarpaðar, þegar íslenzkar uppástúngur
' þíngsins
verða gjörðar á ný að dönsku frumriti, sem verður síðan gildara en það, sem þingið hefir í strangasta löglegum skilningi
fallizt á.
Í lagaboðum þeim, sem út koma banda meðbræðrum vorum í hertogadæmunum,
er stöðugt fylgt þeirri reglu, að annaðhvort eru lagaboðin gefin út á aðalmáli landanna einúngis,
eða þá aðalmálið er .látið gánga á undan, en bvorttveggia, bæði
þjóðverska og danska, staðfest með undirskriptum, að minnsta
kosti síðan konúngsbréf 14. 1\laÍ 1840 ákvað það. Í þessu
atriði er hið síðastnefnda konúngsbréf
einkanlega máli mínu
til styrkíngar: þetta konúngsbréf
er einkum handa Slesvik, og
það er kunnugt, að mörg eða flest lagaboð handa Slesvík hafa
verið samin á þjóðversku, eins og handa Holsetulandi, eu
eigi að síður hefir konúngur vor skipað, í nýnefndu konúngsbréfi, (sbr. konúugsbréf 2. Dec. 1842) að "löggilda dönskuna á
tilskipunum og opnum stjórnarráða bréfum með því að setja
nöfn þar undir" (at ben banjle :te]:t i 50rorbningerne og Grollegíal••
Watenterne' jlal gi\)e(l &ut~enticítet \)eb :tílfojclfe af Unber!frifter). þetta
hefir hans konúngl eg Hátign boðið, til að vernda og tryggja
lög og réttindi hinna dönsku þegna sinna í Slesvík, og eg er
fullviss um, að hann muni ekki neita oss um hin sömu rétt-
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indi, svo framarlega sem þíngið, eptir skyldu sinni, beiðist þess.
Enn er einn annmarki, þó minna se í varið, á íslenzkunni á þeim tilskipunum, sem út eru komnar eptir hið fyrsta
þíng, og það er, að stafsetning á þeim er ólík; en það væri
óskanda, að hún væri sjálfri ser samkvæm og fylgdi sem næst
venjulegri stafsetningu á voru máli. þetta atriði virðist mer
einnig eiga að taka til greina, sakir reglunnar, en eg fel á
hendur nefnd þeirri, sem eg vona að kosin verði í mál þetta,
að stinga uppá, hversu leiðrétta skuli þenna galla og aðra,
sem á þessu máli eru, ef hún getur fallizt á uppástúngu
þessa.
Samkvæmt því, sem að framan er talið, dirfist eg að stinga
upp á, að alþíng sendi konúngi vorum bænarskrá um:
1, að hinn íslenzki texti á þeim lagahoðum, sem gefin
verða þessu landiheðan
af, verði staðfestur með undirskript
Hans Hátignar og viðkomandi stjórnarráðs, eins og vandi er
til á frumríturn, og auglýstur annaðhvort ser í lagi eður á þann
hátt, að hann verði löglega gildur sem frumrit.
2, að stafsetningin á lögum þeim, sem frá stjórnarráðunum koma, verði samkvæm sjálfri Sel' og venjulegum reglum.
Reykjavík þ.9. Júlí 1847".
UPPÁSTÚNGUMAÐua:
Eg skal ekki fara mörgum orðum um
þetta mál, þar eð eg vona, að hinir virðulegu þíngmenn verði
mer samdóma um nauðsyn þess, sem um er beðið, og einkum
fyrst um sinn að nefnd verði sett í málinu. Eg hugsaði í fyrstu,
að stjórnin mundi sjálfkrafa laga þessi atriði, sem her eru
borin upp, einkanlega þar eð það stendur með 'berum orðum í
ástæðum frumvarpanna, sem fyrir þíngiðeru lögð, að þau se
samþy kt af konúngi, og eg hefi fyrir mitt leyti ekki getað
skilið það öðruvísi en svo, að. þau væri samþykt af konúngi
vorum í því formi, sem þau eru lögð fyrir þíngið; fyrir þessa
sök kom eg ekki þegar á hinu fyrsta þíngi fram með uppástúngu um þetta mál.
það er einkum þrent, sem íhugunarvert er í þessu máli:
fyrst hið lagalega, og hefi eg tekið það fram í uppástúngunni
sVQ greinilega sem mel' var unt,
en eg leyfi mer að leggja
her fram fyrir þíngið tilskipanir þær, sem til eru færðar í uppástúngunni, og þar að auki tvö önnur bréf frá hinu konúnglega
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rentukammeri, sem eg mintist ekki á í uppástúngunni, vegna
þess eg óttaðist, að menn kynni að mæla það móti þeim, að
þau væri sérstaklegs efnis, en það eru "skilmálar" fyrir sölu
stólagózanna.
Allt þetta er með undirskriptum konúngs og
stjórnarráðanna.
Eg leyfi mer einnig að leggja her fram til
sýnis nokkrar tilskipanir, sem gefnar eru handa hertogadæmunum, til merkis um, að tilhögun in er þar hin sama og her
er beðið um. Hið annað atriði er hið þjóðlega, og er það ekki
tekið ser í lagi fram í uppástúngunni.
Her er ætlað svo til í
lögunum sjálfum, að lagamálið og málið Í kirkjum og skólum
se íslenzkt; en ef laga málið á að vera íslenzkt, þá hljóta lögin sjálf að vera það einnig. pað lítur út sem kúgun á þjóðerni landsmanna, þegar lögin Mr á landi fá ekki fullkomið
lagagildi nema á dönsku, og það er skylda þingsins, og samkvæmt þeim rettlndum, sem konúngur vor hefir mildilega veitt
því, að koma þessu í rétt horf, því heldur, sem skriptir á
dönsku eru allt af að vaxa her í landi, og eg hefi sjálfur heyrt
bændur kvarta yfir opinberlega á þingi, að þeir skildi ekki
bréf amtmanns á dönsku, sem sýslumaður las upp fyrir þeim.
Hið þriðja atriði er, að nauðsyn er að hafa á þessu fullkomna
fasta reglu, og þeirri reglu verður bezt og hagkvæmlegast
komið á nú, þegar þing þetta byrjar; enda er það einmitt
þingsins skylda, að leitast við að koma þeirri reglu á, sem er
landsmönnum her að skapi, og samkvæm náttúrlegum réttindum þjóðar vorrar.
Fleiri atriði ætla eg ekki þurfa nákvæmari útskýringar
með að svo komnu, og eg leyfi mer eiuúngis að lyktum að
stinga upp á 3 manna nefnd í málið, því þó málið se að minni
hyggju áríðanda, þi er það ekki svo umfángsmíkíð, að í það
geti þurft I) manna -nefnd.
KONÚNGSFULLTRÚI:
par eð einginn af þingmönnum tekur til orða til þess að mæla móti þvi, að nefild se sett í máli
þessu, verð eg að ætla, að allir þingmenn séu samhuga í því,
að nefnd verði kosin. Eg ætla ekki heldur að mæla móti þvi;
þar eð það miklu fremur er mer einkar geðfelt, að mer með
því móti gefst færi á betur, heldur en nú, meðan málið er
ekki leingra á leið komið, að koma fram með það, sem að
minni hyggju gjörsamlega verður að hrinda ástæðum þeim,
sem í uppástúngu þessari eru bornar fyrir, og að sýna það, að
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alþíng hefir ekkert tilefni til að senda bænarskrá til konúng,:;
um aðalefni þessarar uppástúngu.
Forseti óskaði þá, að einhver þingmanna vildi láta í ljósi
meiníngu sína um uppástúnguna, og hvort nefnd skyldi kjósa
tll-að yfirvega hana, og kvaðst hann ætla, að þínginu mundi
þykja 3 manna nefnd nægja, þar sem einginn hefði orðið til þess
að mótmæla flutningsmanni.
Stephán Jónsson og Eyjólfur Einarsson álitu það, sem bænarskráin færi fram á, mikils umvarðandi, og kváðu þvi nauðsynlegt að kjósa nefnd.
Í nefnd þessa voru kvaddir kandíd. Jón Sigurðsson
með 17, varaforseti með II og assessor Jónassen
með 10
atkvæðum.
þvi næst var fundi slitið.

12. Júlí -- níundi fundur.
Allir á fundi.

þingbók

frá síðasta

fundi lesin og samþykt.

Forseti lagði fram til undirbúníngsumræðu nefndarálit um
konúnglegt frumvarp til opins bréfs, um breyting á þeim tíma,
sem á Íslandi þarf til að eignast sveit. Framsögumaður pró.
fastur Hannes Stephensen tók við nefndar-álitsskjalinu,
og las
það upp þannig látandi.
NEFNDARÁLIT
um konúnglegt

frumvarp

til

breytíngar

_'

·~'··:JtL

6. greinar Reglug,. 8. JanlÍar 1834.

þann 2. þessa mánaðar kaus alþingii ·.8S í nefnd, sem
her ritum nöfn vor undir, til að yfirvega "'I"fiegja álit vort um
konúnglegt frumvarp til breytingar ennar s.'greinar wglugjörðarinn ar frá 8. Janúar 1834, um s~jórn þá og meðferð, sem fvr$t
um sinn ber við að hafa á ómagamálum.
þetta konúngJega frumvarp tekur tillögur alþingis, er það1845 veitti málinu, svo fullkomlega til greina, að oss virðist
breytingin vera skeð eptir landsins ásigkomulagi og þörfum,
að ósk alþingis; ver leyfum oss að eins að geta þess, að oss
virð.ist orðfæri frumvarpsins ekki svo greinilegt, sem óskandi
væri. og er því tillaga vor, að i 1. grein setjist í stað þessara
orða í niðurlagi hennar: "skal héðanaf aukinn vera til 10 ára",
"skal heðan' af vera 10 ár".
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Niðurlag 2. greinar virðist oss miður skiljanlegt, og ætlum,
að betur muni fara að breyta henni þannig:
"þó skulu allir þeir, sem (1. Júlí 18 .. eða 1.• Janúar.
18 . . ) hafa verið svo 5 ár í einum hrepp, að nægilegt !'oC
eptir áminnztri reglugjörð, eiga þar sveit" ef þeir verða þurfandi fyrr , en þeir í þeim hrepp eða öðrum hafa með 10 ára
samfleyttri dvöl unnið ser framfæri".
þó verð eg, Melsteð, að álíta þessa hreytingu miður nauðsynlega, þó eg neiti því ekki, að hún se ljósari og skiljanIegri landsmönnum hér,
það er því sameiginlegt álit vort, að alþíngið allraþegnsamlegast biðji Hans Hátign konúnginn að leiða frumvarpið
í lög með þessum breytíngum: í 1. grein, að fyrir orðin, "skal
héðan af vera aukinn til 10 ára", setjist: "skal héðan af vera
10 Ú'. í 2. grein, að eptir orðin: "ef þeir verða þurfandi"
setjist: "fyrr, en þeir í þeim hrepp eða öðrum hafa með 10
ám samfleyttri dvöl unnið ser framfæri".
Reykjavik 8. Júlí 1847.

Hannes

Stephensen.

P. Melsteð.

J. Guðmundsson.

FRAMSÖGUMAÐUR
: Her við hefi eg mjög fáu að bæta, en
get ekki annað en látið þinginu það í ljósi, að nefndinni var
en mesta gleði að sjá, að stjórnin svo fullkomlega hefir tekið
tillögur þíngsins til greina, jafnvel þó hið konúnglega kansellí ekki fyndi fullar ástæður fyrir hreytíngu þeirri, sem alþíngið óskaði í þessu efni; kannast það og rentukammerið við,
að i slíkum málefnum verði að taka þíngmanna tillögur til
greina; þær litlu hreytíngar, sem nú af nefndinni eru uppbornar, gjöra ekki enn minnsta meiningar mun, en áttu einúngis að gjöra málið á frumvarpinu skiljanlegra.
Stúdent GUTTORMURVIGFÚSSON: Eg get ekki að öllu
.•leyti fallizt á nefndarálitið, vegna þess mer finnst leiða af því,
ef það yrði lögtekið', að 10 ára hreppurinn nái ekki fullkomnu
lagagildi fyrr en eptir að þeir menn eru dauðir, sem nú eru
komnir til þess aldurs - þegar frumvarp þetta yrði gjört að
lögum - sem lög ákveða, að einn eður annar þurfi til að vinna
ser hreppsframfæri ; því m~r virðist, að svo muni geta að borið, að margir, sem svo er ástadt fyrir, séu þegar húni~ að
vera 5 ár í einhverjum hrepp, þegar-þetta er að lögum gjört,
en séu þó ekki síðar nema 2, 3, mest 4 ár í þeim sömu hrepp-
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um, og hvergi 10 ára dvölina samfleytt i nokkrum hrepp; þá
ættu þeir samt sem áður - og það þó þeir yrðu ekki sveitarþu:rfal' fyrr en eptir 30 eða 40 ár,eptir að 10 :ára löggjöfin er
gildandi - að rekast heim á 5 ára hreppinn gamla. þetta mun
flestum virðast óviðfeldið, og ef til viJI óeðlilegt, að ein lög
skuli ekki vera um sama efni á sama tímabili, og það lítur þó svo
út, eins og það se ekki, þar sem svo laungu eptir að 10 ára
löggjöfin komst á gáng, eru þó enn þá hreppsómagar, sem
verið er að ráðstafa eptir enni gömlu 5 ára löggjöf; þar all
auki finnst mer, ef 10 ára hreppurinn nær ekki með fuJIkomnu
lagagiJdi til allra, strax og hann er lögtekinn, heldur fyrsta
laungu síðar, muni af því geta Ieidt margslags óreglu og mæðusaman rekstur fyrir sveitarstjórnendur, því það mun ekki ókunnugt, að menn dreifast lángt út um land, og er ekki ætíð svo
hægt að spyrja upp hrepp hvers eins, eða koma ómaga þángað, er. hann á að vera. Eg fellst á breyting nefndarinnar við
1. grein frumvarpsins, nl. að orðin, "aukinn til" (i niðurlaginu),
falli burtu; en við aðra greinina verð eg fyrst um sinu að áskilja mer breytingar-atkvæði þannig, að í stað 1. Júlí það eður það ár 18 .. , eða 1. .JanÚar 18 .. , skuli vera tilteknir fardagar ;
ætla eg það tímabil ársins eiga betur við f tilliti til ómaga
niðursetu, en hitt, er frumvarpið tiltekur: því hreppstjórum
getur orðið það að óþægindum, að taka á móti ómögum laungu
fyrir eða eptir það tímabil, er hann hefir ráðstafað i niðursetu
í hreppnum; og eptir orðin i sömu greininni, e i g a Þ a I' svei t,
se sett "ef þeir þá eru orðnir þurfandi (þegar þetta er að lögum gjört), en hver sá, sem þar eptir ekki getur unnið ser
hrepps tiltölu með 10 ára samOeyttri dvöl í.einum hrepp, skal
hafa framfæri eins og ákveðið var í reghl&jörðinJli af 8.• Jan.
1834 um þá, sem ekki höfðu unnið ser sv~it með 5 ára samfleyttri dvöl".
En geti hinir virðulegu þíngmenn ekki hallazt að þessu
breytingar-atkvæði mínu, geymi eg mer þann rétt, a~ ásk$
mer vara-atkvæði nálægt uppástúngu nefndarinnar.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Hinu virðulegi þingmaður Norðurmúlasýslu virðist, að því er mer skilst, bera kvíðboga fyrir, að sá
sem 5 ár hefir verið i einum hrepp, þegar breyting i reglugjörði))ni nær lagagildi, muni síðan dvelja þar 3 eða 4 ár, og
að því búnu hrekjast hrepp úr hreppi, ef tilvill leingi, svoaðrir séu búnir lIð vinna ser 10 ára f;amfærishrepp á meðan, og
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verði svo uppi i einu bæði 5 og 10 ára hrepparnir ; við þessu
verður ekki gjört, meðan það fyrra lögmálið nær til; eg hefði
að sönnu með þíngmanni þeim óskað, að 5 ára vinnuhreppurinn sem fyrst mætti gleymast, en eg veit líka, að lögill geta
hvorki, ne mega verka aptur á bak. Ekki se eg, að sá í frumvarpinu tiltekni dagur 1. Júlí eða 1.•Tan., þegar breytingin verðnr lögleidd, auki ber nokkur vandræði; því þó sveitarforstjórar í hans sveit og nálægum sveitum setji ómagana niður í
fardögum (her á suðurlandi er þeim ráðstafað um veturnætur),
þá skil eg ekki, að neinni sveitarstjórn yrði vandræði úr að
ráðstafa 1 eða 2 ómögum þá tilnefndu daga; og sá er víst ekki
hæfur hreppstjóri, sem þetta er um megn.
STEPHÁNJÓNSSON: Mer þókti reyndar vænt um, að þetta
mál er komið ber til umræðu, á þann hátt sem nú er, einúngis
til þess að almenningur kynni að fá betri skilning á því, en
annars kynni að verða. Eg má jafnvel kannast við, að eg, bæði
þegar það var rædt her á þingi seinast, og máske allt þángað til eg sá nefndarálitið, hafi verið sömu meiningar og þíngmaðurinn úr Norðurmúlasýslu,
nefníl. að 5 ára hreppurinn
gæti með öllu horfið við breytingu þá, sem nú er um rædt; en
síðan hefi eg gjört mer far um, bæði af tali við löglærða menn
og eigin umþeinkingu, að skýra þetta fyrir mer, svo eg er fullviss um, að breytingaratkvæði í þessu máli getur ekkert unnið;
því þó maður feingi atkvæði meiri hluta þingmanna með þvi,
þá yrði það verkunarlaust, af því stjórnin gæti ekki fallizt á
það, vegna þess að löggjöfin, eða réttara breytíng hennar, getur
aldrei feingið þann til baka verkandi krapt, að 5 ára hrepp-·
urinn verði ekki að vera til, þángað til 10 ára hreppurinn er
unninn, þó það verði 50, 60 eða 70 ár; en það atriði, að betra
væri að binda breytingar-tímann við fardaga en aðra daga árs,
finnst mer á litlu ríða, því hægt er hreppstjórum að reikna út
meðgjöf ómagans að parti, ef þörf krefði,
Kammerráð MELSTEÐ: þegar uppástúnga sú, sem gefið
hefir tilefni til frumvarpsins, var rædd her á þíngi í hitt hið
fyrra; hafði eg hvorki atkvæðisrétt her á þíngi, né tækifæri. til
að tala um málið; en meiníng mín um það er enn nú hin sama
sem hún var þá. Eg áleit þá ekki, og álít nú ekki heldur neina
brýna nauðsyn bera til að breyta 5 ára hreppnum, því eg hefi
aldrei enn nú orðið var við neinar skaðlegar afleiðingar af honum, síðan hann var upp á boðinn með þeirri 6. grein í reglu-
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&jörðinni frá 8. Janúar 1834, og hefi eg þó leiug! feiugizt við
stjórnun fátækra málefna. En samt sem áður mundi eg í hitt
hið fyrra hafa gefið 10 ára hreppnum mitt atkvæði, eins og Ull
frumvarpinu; því eg held þó, eptir sem her á landi til hagar,
að hann se hentugri en 5 ára hreppurinn, þegar á allt er litið;
og þess vegna er það líka, að svo að segja allir landsmenn, .að
því leyti mer er kunnugt, óska þess, að sá tími, sem nú þarf
til að vinna framfæri í einum hrepp, verði leingdur. En helzt
hefði eg óskað,
bezt mundi það hafa farið, ef stjórnin, þegar 20 ára hreppurinn var afmáður, hefði þá strax tilskipað 10
ára hreppinn; því það er ætíð nokkrum vandkvæðum bundið,
að þurfa að breyta löggjöfinni um tímann til að vinna framfærsluhrepp, og ser í lagi að leingja hann.
þess er getið í álitsskjali nefndarinnar,
að mer hafi þókt
breyting sú, sem nefndin hefir upp á stúngið , vera óþörf, af
því mer þókti frumvarpið mega vera, sem það er. En út af
svo litlum ágreiningi við mína meðnefndarmenn vildi eg þó ekki
vera að koma fram með ágreinings-atkvæði,
af því her var
ekki um e fn i frumvarpsins,
heldur einúngis um 0 I' ð ask ip.
a n eða 0 r ðf'æ r i að gjöra, eða það sem Danir kalla ,,9lebactionebemerfninger."
þess er einnig getið í nefndarskjalinu , að mer
þókti ljósari orðaskipan sú, er nefndin hafði upp á stúngið,
en sú sem er í frumvarpinu.
En þó verð eg að benda
til. þess, sem eg í nefndinni geymdi mer rétt til, að
úr nefndarinnar uppástúngu
við aðra grein frumvarpsins
verði að falla burtu orðin "þ e im" og "e ð a", ef hún á að
vera rétt (lorreft). 'því ef nokkur eptir þeirri nú gildandi löggjöf í einum hrepp hefir unnið framfærlsrétt með 5 ára dvöl,
getur aldrei orðið spursmál um, að hann verði sveitlægur í sama
hrepp með 10 ára dvöl eptir hinni nýju löggjöf. Hann var orðinn þar sveitlægur áður, hvort sem var, og þó hann dvelji þar
10 ár síðar eptir það, hefir það einga verkun hvorki á rétt.
hans né sveitarinnar,
Her getur því einúngis orðið spursmál.
um, að sá, sem í einum hrepp með 5 ára dvöl hefir unnið
framfæri, verði síðar sveitlægur í öðr u m hrepp við seinni 10
ára dvöl þar, og getur þetta eins skeð við 10 ára dvöl, eptir
að hiu nýja löggjöf er geingin í gildi, eins og við þá 10 ára
dvöl, sem líður, á meðan það gamla og nýja tímabil mætist;
til að mynda, ef einn maður hefir dvalið 2, 3 eða 4 ár í einum hrepp, meðan 5 ára tíminn ~lti, og í þeim sama hrepp
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síðan í samfellu við hin árin dvelur 8, 7 eða 6 ál', f)á á að leggja
þessi ár saman, og þegar 10 árin eru komin, hefir þurfamaðurinn unnið þar framfæri; því ekkert það tímabil, sem hann
dvelur í einum hrepp, hvort sem það er undir hinni eldri eða
ýngri löggjöf, á að vera honum ónýtt; þetta er einnig meining frumvarpsins, því 1. greinin ákveður, að tíminn til að vinna
ser framfæri skuli verða leingdur.
Fyrri partur 2. greinar
býður, að þeir, sem eptir þeirri eldri löggjöf með 5 ára dvöl
hafa unnið framfæri í einum hrepp, þegar hin ýngri geingul'
í gildi, skuli þar eiga sveit; en síðari partur téðrar greinar, að
sá, sem síðar (þ. e. eptir að þurfamaðurinu hafði unnið 5 ára
hrepp einhverstaðar) dvelur 10 ár samfleytt í einum hrepp,
skuli þar eiga sveit, og þessi hreppur gánga fyrir 5 ára hreppnum, og það hvort heldur sem þessi 10 ár líða eptir það sú nýja
liiggjöf hefir feingið lagagildi, eða um það tímabil.
Að öðru leyti skírskota eg til þess, sem hinn heiðraði
framsögumaður og þingmaður Eyfirðinga hafa sagt um frumvarpsins til baka verkandi krapt, og bæti því við, að það væri
frábrugðið öllum réttum lagareglum og lagasetníngum, að vilja
nú gjörsamlega afmá þann 5 ára hrepp, sem áður hefir gilt eptir
löggjöfinni ; og með því væri brotinn réttur á öllum þeim þurfamönnum, sem eptir henni hafa einhverstaðar unnið ser framfæri.
Breytingaratkvæði hins virðulega þingmanns frá Norðurmúlasýslu var mer ekki ljóst; en eg skal svara því síðar, ef
hann fer því fram.
FRAMSÖGUMAÐuR:Eg ætla nú eingu orði að svara enum
fyrra hluta ræðu hins konúngkjörna þingmanns, sem nú mælti,
þVÍ mer virðist hann her óviðkomandi; en það ætla eg, að frumvarpið hafi heldur batnað, en spilzt við orðabreytínguna, hafi
það, eptir játníngu ens sama þingmanns , orðið með breytingunni ljósara og skiljanlegra : því þó ekki se eg lagamaður,
ætla eg, að það sé fuIlkomlegleiki laganna, að þau séu ljós og
skiljanleg; mer virðist, sem einn eigi ser hrepp bæði eptir enni
fyrri og síðari löggjöfinni , ef hann hefir unnið 5 ár i hrepp,
þegar breytíngin verður, og vinnur síðar önnur 5 ár í enum
sama hrepp, og verður þá fyrst þurfandi; eða hafi hann unnið
þar 4 eða færri ár, fyrr en breytíngin verður, en 6 eða fleiri
síðar, svo samanlagt verði 10, ætla eg hann eptir greininni
eiga þar hrepp; en þetta se eg ekki af orðum hennar, nema
breytt I'e þannig, sem nefndin hefir stúngið upp á.
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Prófastur HALDÓa JÓN.SSON: Mer hefir skilizt, að þab sen
orðin "siðar" og "öðrum" i 2. grein, sem nefndinni hafiþétt
valda misskilningi; og eg játa það, .að breyting sú; sem hún
hefir stúngið uppá, gefur bæði sömu og eins ljósa meiningu
og frumvarpið; en eingu óskiljanlegri finnast mer þó orð frumvarpsins, og get eg skírskotað til þess, sem hinn konúngkjörni þingmaður, er nýskeð mælti, talaði nm það.
það er ljóst,
að orðin: "nema þeir hafi síðar verið 10 ár", o. s•. frv, eru
sömu meiningar, sem þó svo væri orðum hagað: "nema síðar
komi sá tími, að þeir þá séu búnir að vera 10 ár í öðrum
hrepp", sjálfsagt að þeim meðtöldum, sem þeir kynnu hafa verið þar, þegar lagaboðið kemur út. Eg verð því að fallast á
frumvarpið óbreytt.
FRAMSÖGUMAÐua:Orðið, "síðara", virðist mer þó útilykja
þann tíma, sem unnið hefir verið í einhverjum hrepp, áður lagaboðið öðlast gildi, en benda til, að 10 ára tíminn byrjl þá fyrst,
þegar lagaboðið fær gildi.
Assessor JOHNSEN:Mer hefir skilizt það fullvel, sem hinu
virðulegi þingmaður frá Norðurmúlasýslu fór fram á í ræðu
sinni, enda fór þín gm aður Eyfirðinga svo ljósum orðum um
meiníngu bæði sína og hans, viðvíkjandi því, sem þeim báðum, og eg ætla máske fleirum þingmönnum,
þykir að 2. grein
frumvarpsins, að eg held það auðséð, hvaða vandkvæði þeim
standa fyrir hugskotssjónum
út af henni. Eg skil meiníngu
þeirra á þann veg, að þeir ekki hafi ætlazt til annars, en að
5 ára hreppurinn, þegar hann er tekinn af, og 10 ára hreppur
settur i staðinn, þá með öllu væri geingillll úr gildi, eða með
öðrum orðum, að þeir þurfamenn einir, sem þegar væru komnir undir fátækra forsorgun í einhverjum hreppi, þegar hin nýja
breyting kæmist á, ættu að vera undanskildir hinni almennu
nýju reglu, en hinir yrðu að vinna ser sveit með 10 ára dvöl,
jafnvel þó þeir, áður en frumvarpið fær lagagildi, sé með 5 ára
veru búnir að vinna framfærslurett i öðrum hreppi, líkt og í
lögum varð eptir reglugjörð 8. Jan. 1834, 6. grein. Hvort sem
menn nú skoða tíma þann, sem miðað er við, á þurfamanna
hlið, sem nokkurskonar
hefðartíma
fyrir
framfærslur t t i, eða frá sjónarmiði hreppanna, sem fyrníngartíma
fyrir framfærsluskyldu,
þá er það nú sjálfsagt, að hvorutveggjum væri gjör jafnmikil rángindi til, ef lög þau hin nýju,
sem breyta rétti þessum eða skyldu, hefðu verkun aptur á bak
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til að ónýta þann rétt eður skyldu, sem orðin er eptir enni
eldri löggjöf. En þegar menn nú her á þíngi fara að horfa í
það, að annmarkar geti þó orðið nokkrir við lagareglu þessa,
þá fer mer að koma til hugar, að fyrir þeim vaki sú hugmyndin, sem i hitt eð fyrra hvatti mig á, að amast við uppástúngunni um 10 ára hreppinn, jafnvel þó eg þá væri einn um það.
Mer skilst sumsé ekki, hvernig þeim heiðruðu þingmönnum
getur staðið ótti af því, að koma þurfamanní, eptir 10 ára
dviH í einhverjum hreppi, aptur á þann hreppinn, sem var orðinn framfærsluhreppur hans, áður en 6. grein reglugjörðarinnar
var breytt; eg segi, að mel' ekki skiljist þetta, nema því að
eins, að fyrir þeim hljóti að vaka sá hinn sami ótti, og enn
meiri ótti af 10 ára hreppnum, þegar hann er orðinn algeingur í landinu, ótti nl. fyrir því, að sá hinu leingri tími hefir
mörg þau vandkvæði í fylgd með ser, sem komizt verður hjá,
ef tíminn er nokkuð styttri.
Alþíng bar fyrir sig í hitt eð
fyrra, el' það bað um, að tíminn yrði leingdur, ásigkomulag í
landi her, en þetta sérdeilíslega ásigkomulag held eg þó fæstir enn hafi sett ser ljóslega fyrir sjónir. Bænirnar um þétta
komu úr sjáfarhreppunum, af því að þángað þyrpast menn þeir
frá uppsveitunum, sem ætla ser Iífvænna við sjóinn. Mer getur nú ekki skilizt betur, en að her se þá líku máli að gegna
og í Danmörku, þegar hagur Iandshéraðanna í þessum efnum
er borinn, saman við hag kaupstaðanna,
og að jafnvel ástæðan fyrir 10 ára hreppi í Danmörku verði að vera að því
skapi sterkari þar en her, sem her er strjálbygðara land, og
sjaldnari viðskipti sveita og sjáfarbóndans, en héraða og bæjabúa þar. Eigi að síður varð það upp á hjá Dönum, er þeir fóru
að biðja um Ieingri tíma, en þeir áður höfðu, til að verða
sveítlægir, en það voru 3 ár áður, að þeir á Jótlandi, sem þó
einna mest eiga viðskiptin við hertogadæmin, en þar el' nú
tími þessi 15 ár, en þó nokkuð öðruvísi eða á reiki í Slesvíkur heraði nokkru (bhlnbet [)í~rict), sem næst liggur Jótlandi
sunnanvert við Konúngselfu, báðu um, hvorki 15 né 10, heldur 5 ára tíma, á umdæmaþíngi þeirra 1836, að ein~ngis 6
eða 7 mönnum undanteknum, og í Hróarskeldu, tveim árum
seinna, sömuleiðis í einu hljóði, að einum undanteknum.
Nú
lángar mig til að skýra þinginu hugmynd mína, og að þíngmenn með mer gætu sett ser það alvarlega fyrir sjðuir, hvaða
vandkvæði það þá eru, sem eru samfara hillum Ieingri tíma,
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fremur en hinum styttri; og þó að eg eingan veginn hafi það
traust á sjálfum mer, að mer takist að sannfæra þá um þetta,
eða að það se ráða bezt, að ráða frá frumvarpinu, held eg þó
að þingið eigi það að mer, að eg ekki þegi, er eg er á þeirri
sannfæringu, Mer hefir þá fyrst um sinn skilizt það á þeim
heiðruðu þingmönnum, er eg áður nefndi, að þeir óttuðust þá
rekist efnu, sem eptir 2. grein frumvarpsins er að gjöra ráð fyrir, þegar fara á að leita að þeim 5 ára hreppi, sem einhver er
orðinn sveitlægur Í, áður en frumvarpið fær lagagildi, og það
enn þótt hann se búinn að vera 10 ár eða fleiri þar á eptir Í
öðrum hreppi; en það er í augum uppi, að þessi rekistefna
verður enn meiri og almennari þegar leingra líður frá, og 10
ára hreppurinn einn er búinn að ná festu; þá getur opt borið
svo undir, að menn þurfa að fá að vita, í hvaða hrepp, af 3
eða 4, þurfamaðurinn hefir dvalið leingst, og getur verið að
hann hafi dvalið allt að 10 árum í þeim öllum, og er þá auðséð, að það verður því síður auðfundið, hvar 10 árin urðu full,
sem leingra dregur að 10 árunum í þeim síðasta; og er ekki
ólíklegt, að þurfamanninn sjálfan þá se farið að bresta minni
til að segja rétt frá, auk þess, að hann getur verið dáinn; og
ber það opt við, að spurningin ris ekki að síður þá um það,
hvaðan taka eigi greptrunar-kostnaðinn
eða borgun fyrir hjúkrun á banasænginni; og á þá annað atriði nokkurt her næsta
skylt við, það nl., að það með 10 ára hreppnum kemur lángt
um optar fyrir, að ein sveitin verður að gefa þurfamönnum
framfæri og hjúkrun fyrir aðra, þegar þeir eru orðnir svo örvasa (með tímaleingdinni), að þeir eru ekki flutningsfærir sveita
á milli; og þetta ætla eg að miklu optar hljóti að koma fyrir
ber en i Danmörku, eins og eg líka, að því sem eg hef haft
tækifæri til að komast að, ætla það hafa verið mesta ágreiningsefnið milli hreppanna hingað til, hvernig -framfærishreppurinn á að endurgjalda slíkan kostnað.
St'.. nú þar næst tekið
tillit til þurfamannanna sjálfra, sýnist mer, að enu meira verði
í mál þetta varið.
Her er um manneskju- og félagsréttindi
anmingjanna máli að skipta, er þeir ekki leingur eru sjálfbjarga; ot; er mer þá spurn um það, hvort það er sanngjarnt
eða rétt, að þurfamaðurinn,sem
búinn er að vera hálft 10. ár
i einum hreppi, má vera til uppbyggíngar mikillar hreppnum,
og enda þó hann hafi unnið þar baki brotnu, staðið. í öllum
skilum, og áunnið ser hylli manna og velvild, að hann þá
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skuli hrekjast þaðan á fæðíngarhreppinu, f)ar sem nú allir,
eptir margra ára fjærveru, líta til hans hornauga.
Aptur er
það aðgætandi, hvaða áhrif sá hinn leingri tími hefir á niðurskiptingu framfærslu - byrðarinnar sveita á milli. Menn sögðu
her i hitt eð fyrra, að sjáfarhreppunum væri. ofþýngt í með 5
ára tímanum, en eingan hefi eg enn þá heyrt taka málstað
uppsveitanna;
en það virðist mel' ljóst, þegar gjört er ráð fyrir, að menn úr uppsveitunum hörfi að sjónum, þar sem þeir
halda, að með hægra móti megi hafa ofan af fyrir ser, að uppsveitunum þá eitmig með 10 ára tímanum verði ofþýngt, og
það einkum þeim, sem minnst hafa efniu, og vinna þannig eigi
verður boðin eins arðsöm fyrir þá, sem að sjónum hverfa;
en hverjir eru nú þessir? það eru einkum þeir lausu og liðugu,
já, Iausamennirnir, karlar og konur; þegar þeir nú eru komuir að sjónum, leita þeir fyrir ser, hvar þar er mest ábatavonin ;
þeir hirða sjaldnast um, að festa ser niður i 10 ár á einum
stað, en þegar þeir verða þurfandi, koma þeir eptir margra
ára útivist með það, sem þeir þá hafa meðferðis,
aptur
til heimkynna sinna, eða fæðíngarhreppsins, sem þá er orðinn
næsta illa við því búinn, að taka við máske foreldrum og börnum, og að sjá fyrir hópnum.
það er mælt, að betur sé seð við
þeim brögðum, sem hafa geingizt við til að koma mönnum af
ser, þar sem menn óttast, að þeir verði sveitlægir, með 10 en
5 ára tímanum; en eg ætla samt, að fátækra-stjórar muni hafa
gát á, þegar fer að líða að 10 árunum, að ekki fari fram úr
þeim i hreppnum, þegar hjá verður komizt; eu hvernig sem
þessu nú er varið, held eg þó, að þetta vandkvæði við 5 ára
hreppinn með eingu móti vegi þau upp, sem mer, eins og eg
nú hefi sagt, virðast vera við 10 ára tímann; og yfir höfuð
þykir mer· það eptirtektavert,
að þetta er eina vandkvæðið,
sem mer hingað til hefir skilizt á þingmönnum að se við 5 ára
tímann, og er það lángt frá, að nokkrar þær kringumstæður, er
leiði af ásigkomulagi lands þessa, og gjöri 10 ára tíma hentugri hérna en í Danmörku, se færðar fram; en samt sem áður
gjöri eg ekki ráð fyrir, að þetta, sem eg nú hefi mælt, hafi getað
sannfært hina heiðruðu þingmenn, heldur öllu fremur fyrir
því, að frumvarp þetta fái her hagstæð an byr og sigli héðan
fullum segJum; einúngis hefi eg ekki viljað leggjast það undir höfuð að láta uppi sannfæringu mína,
STEPH.iN
JÓNSSON:
Eg hugsaði, að einginn þingmanna
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hefði orsök til að taka orð mín svo, að eg væri að finna að
uefndarálitinu ; eg meinti þau gætu heldur tekizt svo, að eg
héldi með því, þar sem eg sagði, að lþó breytingaratkvæði
væri borið upp á móti því, mundi það að eingu koma, því
stjórnin mundi ei geta á það fallizt vegna þess, er eg þá let
í ljósi. Eg fellst vel á það, sem hinn konúngkjörni þingmaður, er var einn af nefndarmönnum Í þessu máli, let í 1jósi, að
betur hefði farið að færa 20 ára hreppinn ofan í 10, þegar
hann var færður ofan í 5 ár. En fyrst svo er nú komið, verður ekki úr því bætt með öðru, en færa nú upp í 10 ár. þeir
annmarkar, er fljóta af því, að tímabil þetta 5 til 10 stígur
upp, hverfa þó með tímanum, og þá er það sama unnið, sem
fært hefði verið frá 20 niður til 10 ára.
Hvað því viðvíkur er hinn heiðraði varaforseti gat þess,
að af 10 ára hreppnum mundi það leiða, að ómagamönnum
yrði fremur ýtt úr sveitinni, þegar liði að 10 ára tímabilinu;
þá hafa menn miklu meiri hvöt til þess, þegar árin eru 5;
því þegar að 10 árunum líður, eru börnin komin á fót og síður að óttast fyrir sveitar þýngslum af þeim. En hvað hitt
snertir í ræðu sama manns, um skýrslur hjá þurfamönnum
sjálfum, um hvar þeir mundi eiga sveit, þá held eg, að menn
sjaldan eða aldrei leiti þeirra hjá þeim, því bæði er það, að
þeir eru opt gamlir og muna ekki, þó vildu, að gjöra grein á
því, og líka stendur opt svo á, að· þeir helzt vildu vera þar
sem þeir eru, og væru því máske ekki frásagnir þeirra áreiðanlegar. Menn leita þessháttarupplýsínga
helzt hjá prestum
og í kirkju og ministerialbókum.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg má játa, að eg hefi ekki getað
numið, því síður fest mer í minni, allt lálf. er hinn heiðraði
varaforseti sagði í sinni laungu tölö.~<·'S~krþví
hefir fulltrúinn frá Eyjafjarðarsýslu heppileg~(.re~i'1<fám einum atriðum í ræðu hans vil eg að eins svata,6g hræðist eg ekki, að
illspár hans .fYl'irafleiðíngum 10 ára vinnu - tímans fæli þíngið
frá að mæla fram með frumvarpinu. Að sveitahreppamir
verði eptir lagaboði þessu þýngra úti, en sjéarhrepparnír, fæ
eg með eingu móti skilið; því sú er reynslan, að bæði bændur
og hjú eru stöðugri í sveitunum en við sjóinn, og kunna
menn því allstaðar vel, að forsorga þann örvasa, sem leingi
og dyggilega hefir unnið gagn felagi því, sem hann loks verður að byrði; að sjó flytja öreigar og uppgefnir til að bjargast
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þar, eins og áður hefir verið sagt, og verður þar vinnan að
litlum notum. par sem mótmælandi talar um lausamenn, mun
það, ef til vill, eiga ser stað í kríngum Reykjavik, en í sjóarhreppum öðrum á það ekki við, og [rángað vildi eg mótmælandi hefði líka rent auga; hjá okkur, í hinum sjóarhreppunum, eru lausamenn úngir, og cptast eigin uppalaingar okkar,
sem vilja lausir vera, ef þeir geta komið því við, en gamla
bændur uppgefna fáum við úr sveita hreppunum. Að 10 ára
hreppurinn gjöri meiri hrakning á hinum voluðu, er fjarri
sanni, getur og ekki átt við, því optar verða fátækir fluttir,
ef 5. hvert ál' skal flytja, en ef 10. hvert ár væri vandræðið
flutt af hendi; enda una menn betur við að annast þann, sem
10 ár hefir unnið, en hinn, sem 5 ár ein hefir dvalið innan
hrepps, og hefir verið hætt við, að sveitarstjórn hafi viljað
koma þessum af hendi, Að 10 ára hreppur gjöri flutníng
ómaga erviðari , hlýt eg að neita; jafnörðugt er að flytja hinn
vanfæra, hvort hann hefir dvalið á 5. eða 10. árið, og kemur
sá flutningur, sem áður er sagt, sjaldnar að. Til málareksturs
út af forsorgun gamalmenna, sem annarstaðar verða að alast
en á framfærishrepp sínum, þekki eg ekki; hitt veit eg, að
hreppur sá, sem eg er í, hefir ljúflega gefið með ómögum sínum norður og vestur. par sem mótmælandi líkir saman enum
dönsku og íslenzku framfærislögum , þá á það máske ekki
allskostar vel við, og hafa þó Danir feingið framfærslutímann
leingdan frá 3 til 5 ára, og vildu margir fá hann meira leingdan. lUótmælandi gat þess, að ervitt væri að fá vissu fyrir
framfærsluhrepp, þegar hann hefir í fleirum stöðum unnið 10
ár, en þá sker reglu&jöl'i'lin úr, að hin síðustu 10 ár ráði
hrepp. Að farandi se eptir sögusögn þurfamanns sjálfs um
hrepp hans, ætla eg ekki óyggjandi, því hann kann að vera
elliær; annars veit eg ekki, hvað mikils lögin meta hans vitnishurð í eigin sök sinni; útfararkostnaður
fæst, þó 6magi þegi
eða se dauður frá réttum framfærsluhrepp.
Assessor .JOHNSEN: Eg skal nú vera fáorður, og yfir höfuð
leyfa mer að skírskota til hvers eins reynslu um það, sem
hinn heiðraði framsögumaður nú mælti; en hvað það snertil',
að þingmaður Eyfirðínga hafi heppilega "rekið mig í vörðurnar", og mun það eiga að miða til þess, er hann mælti, að
ekki þurfamennimir sjálfir ættu að skýra frá um verutíma þeirra,
þá verð eg að játa það; að þessi hinn virðulegi þingmaður er
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alvanur því, að koma fyrir sig heppilega orðum, en aldrei
held eg það hafi misheppnast eins og nú í þessu efni; því
ekki man eg betur, en að það enda se leidt í lög (ef mig
minnir rétt, einkum fyrir hertogadæmin), að skýrslu þessarar
fyrst og fremst eigi að leita af þurfamannsins eigin munni, en
það man eg fyrir víst, að þetta er gjört að reglu, eptir úrskurð-.
um kansellíisins um allt Danaríki. það er satt, að flestir
búsettir menn upp til sveita una þar við búmennskuna um svo
lángan tíma, að 10 árum nemi: þeir verða þá sveitlægir þar;
en það verða einnig fleiri með 10 ára tímanum, þeir, eins og
eg sagði áðan, sem veiru þar á lausara loptí, og fluttir eru að
sjónum; eins er það einmitt ástæða gegn 10 ára tímanum, að
menn þeir, sem úr sveitum koma, verða vin sælli hjá sjáfarbændum, og að þessir uni betur við að vera þeim til aðstoðar,
þegar þeir eru búnir að vera þar leíngur en skemur, því þá er
það auðsjáanlega orðið ránglátara að hrekja þá burtu þaðan á
fæðingarhrepplnn, þar sem einginn vill við þá kannast. Annars gat sjálfsagt aldrei annað verið meining mín, en að spurníngin einúngis gæti orðið um hin seinustu 10 árin; en þegar
um mörg 10 eða næstum 10 er að gjöra, verða þó þau seinustu- sönnu 10 varla eins auðfundin og þau seinustu 5, þegar
lángt líður frá.
FRAMSÖGUMAÐUR:
þar sem enn heiðraði varaforseti nú
ber fyrir dæmi úr hertogadæmunum,
þá veit eg ekki, hvern
sönnunar krapt það- hefir. :það ætlaði eg, að kirkjubækurnar,
í hverjar ianfært er, hvenær og hvaðan hve~ einn kemur í
sóknina, og í hverri stöðu hann er þar, og hvenær hann flytur
burt, og hvert, mundi sanna betur en sögusögn þurfamanns,
hvar hann hefir leingst, eða nógu le ingi dvalið til að vinna
framfæri.
ÁSGEIREINARSSON: l\lel' gat ekki komið til hugar, að
umræða þessa máls yrði svo laung, sem hún er nú orðin, og
eg áset ekki að leingja hana mikið. Eg verð að sönnu að viðurkenna, að þegar eg las bæði frumvarpið og nefndar-álitið,
urðu fyrir mer margir agn úar á leið þeirri, er þau stefna eptir; en eg varð fljótt að sannfærast á, að eg gat ekki fundið greiðara veg, en nefndin hafði fundið; eg er líka hræddur um, að
hann se ekki auðfundinn.
Eg tók svo meiníngu hins mjög
mikilsvirta varaforseta í þeirri laungu ræðu, er hann flutti, að
hann vildi ráða þinginu til að falla frá þeirri meiníngu, er það
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hafði um þetta mál árið 1845, og stjórnin hefir samþykt með
frumvarpi þvi, er nú er rædt um, enda þó mer skildist af
seinustu orðunum í ræðu hans, að þetta hafði ekki verið hans
aðaltilgángur; enda get eg ekki heldur skilið, að nokkur þíngmanna, sem kunnugur er til hlítar á Islandi, falli frá þessari
meiníngu, nema þeir séu ofkunnugir í Danmörku, sem kynni
al'l villa fyrir þeim sjónir í þessu. pað sem sá mjög heiðraði
varaforseti hefir sagt um það, að ef 10 ára framfæris-hreppurinn yrði lögboðinn á Íslandi, mundi hafa skaðlegar afleiðingar,
hlýtur öllum kunnuguni mönnum að vera i augum uppi, að ekki
getur verið, þvi það sem menn óttast ymsan erviðleika við
breytinguna, hverfur með tímanum; og álít eg það nóglega
sannað af umræðum annara her á þingi, og einkum ens heiðraða framsögumanns, þvi aðalástæða og kostur verður sá við
þessa breytíngu, að menn verða ánægðari og ljúfari til að forsorga þann ómaga, sem unnið hefir i hreppnum 10 ár, heldur
en hinn, sem ekki hefir gjört það nema 5 ár. Sá mjög heiðraði varaforseti hefir haldið, að umkvartanir þessar séu sprottnar af ()jöfnuði sveitahreppanna og hreppa þeirra, er liggja við
sjóarsíðu,
og færir það til, að eingar bænarskrár hafi komið
um þetta frá uppsveitum 1845, en hinar hafi verið frá hreppum þeim, er liggi við sjó; eg veit það nú, að bænarskrár þessar voru að sönnu þaðan, eins og sjá má af alþingistíðind. bls.
144; en þó ekki kæmi þá bænarskrá frá hinum hreppunum,
er mer kunnugt, að breytíng sú, er her ræðir um, er að alþýðu
skapi, þar sem eg þekki til, og margir vild ll, að 5 ára fram færistíminn hefði verið leingdur til 15 ára, og styðst meining mín
við það, að eg hefi átt tal um þetta við marga skynsama menn
úr flestum eða öllum sýslum í vesturamtiuu, fyrir utan Mýrasýslu eina, og þar að auki frá Húnavatnssýslu.
Eg get þvi með
eingu móti vænt, að þíngið verði á öðru máli í ár, í þessu máli,
en það var árið 1845, og hefi fullkomlega vissa von um, að
stjórnin taki ekki aptur gjöf þá', er hún hefir veitt Íslendingum með þessu framvarpi, þegar þingið er nú á sömu meiningu
sem fyrr. Eg þykist nú ekki þurfa að fara fleirum orðum um
þessi atriði í ræðu ens mjög beiðraða varaforseta, f,ví eg held
þau nægilega hrakin; en orð þau, er komu fram í ræðunni, nl.
þessi: "hópur foreldra og barna kemur á hreppinn= bæði minna
mig á og hvetja til að minnast á annmarka þá í niðurlagi 6.
greinar í tilsk. 8. .Tan. 1834, er margir skynsamir menn hafa
)
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opt rædt um við mig, og eru svo látandi : "börn ýngri en Í6
ára fylgi föðursins, og ef þau eru óskilgetin, móðurinnar framfærslu átthðgum"; hefir mer því hugkvæmzt að bera upp um
þetta breytíngar-atkvæði,
ef það væri ekki móti réttri reglu,
og þíngmenn því ekki mótfallnir, og yrði þá breytíngaratkvæðið þannig lagað: í staðinn fyrir orðin: "börn ýngri en 16 ára" setjist einúngis: "ýngsta barn".
Ástæður fyrir þessu breytingaratkvæði eru þessar: þegar fátækir foreldrar hafa dvalið um svo
stuttan tíma í einum hrepp, að ekki hafa áunnið ser í honum ómaga framfærisrétt, en þó alið þar 3-4 börn, ef þá deyr konan, en maðurinn ellihrumur eða felaus verður fluttur á sinn
framfærishrepp, án þess að sá hreppur hafi neitt eptir af ó,:,
megð þeirri, er áminnzt hjón höfðu í verið, verður þetta mjög
þúngbært þeim hrepp, er við tekur, og, ef til vill, án þess hann
eigi þess von, og á öhægra með að styrkja ekkjumanninn til
búskapar, en hreppur sá, er hann var í við búskap.
'þó verða
enn lakari afleiðingar af því, þegar einhver stúlka fer úr hrepp
þeim, sem hún hefir áunnið ser framfærisrétt í, og í annan,
og elur þar 2-3 lausaleiksböm, en verður síðan flutt á þann
hrepp, er hún hefir áður áunuíð ser; kemur þetta opt að, án
þess hreppsbúar þeir af viti, sem stúlkan er hrepplæg í.
FORSETI:
Her er að ræða um frumvarp það, sem stjórnin
hefir lagt fyrir þingið, en ekki um tilskipunina frá 8. Jan. 1834.
Assessor JOHNSEN: Eg vænti eg megi taka það til mín,
. sem hinn heiðraði þingmaður nú mælti, að sumir geti orðið "of kunnugir í Danmörku", til að geta séð, hvernig hagar
til, og hvað bezt á við á Íslandi; en þó eg ekki haldi, að eg
eigi, sem Danir kalla svo, þenna "Douc~ur" skilið, þá fýsir mig samt mjög svo að vita, að hverju leyti her hagar öðruvísi til en í Danmörku, til þess að her; fremur en þar, se þörf
á 10 ára hreppnum.
þínginu ríður þar að auki mjög svo á, að
skýra þetta til hlítar fyrir stjórninni, ef hún á að geta sannfærzt, og verð eg fyrir mitt leyti að óska, að þíngmenu.. eða
þá einhver þíngmanna sýni mer fram á það ásigkomulag eða
kríngumstæður, sem gjöri það nauðsynlegt, að munur se gjörður milli Danmerkur og Íslands í þessu efni.
ÁSGEIR EINARSSON:
Ástæðuna um nauðsyn 10 ára hreppsins bar eg fram áðan, og það held eg sá heiðraði framsögumaður hafi áður gjört;
en um það, að Íslendingar geti sökt
ser ofmikið niður í löggjöf Dana og ýmislegt ástand þar, og
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með því mist glöggrar sjónar á Íslands högum, held eg fleiri'
hafi haldið en eg, og það moo hafa verið ein orsök til þess, að
upp var borið Mr á þíngi árið 1845, að lögfræði yrði kend
við skólann á Íslandi.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Efasemdir þær, sem bið konúnglega
danska kanselli hefir haft á því að beiðast samþykkis konúngs á lagafrumvarpi, samkvæmu bænarskrá alþingis, um að
leingdur yrði framfærslu tíminn, eru glögglega, en þótt í stuttu
máli, teknar fram í ástæðum þessa lagafrumvarps.
Eptir umræðum manna í dag ber á þingi, þar sem einúngis hinn virðulegi varaforseti beinlínis hefir talað móti þesskonar breytingu,
verð eg að ætla, að alþíng sé því nær á einu máli um það, að
leingja skuli framfærslutímann til 10 ára, jafnvel þó eg ekki
geti séð, að efasemdir þær, sem kanselhið tók fram, séu á
nokkurn hátt hraktar. Eg fæ heldur ekki séð, að það
rétt,
er hinn virðulegi framsögumaður hefir sagt, að sjáfarhrepparnir verði, ef framfærslutíminn er leingdur, eins og til er ætlazt,
lausir við eina byrði, sem þá ekki lendi á sveitahreppunum ;
það mun og verða ervitt að sanna, að þetta se svo.
Að svo
miklu leyti sem varaforseti hafði tekið það fram, að erviðara
veiti að finna réttan framfærsluhrepp , þegar framfærslutíminn
væri lángur, hefir framsögumaður eptir minni hyggju ekki fært
sönnur á hið gagnstæða; og eg veit af nægri reynslu, að þó
menn hafi vitnishurðabækur, og á þær se ritað, hvenær hlutaðeigendur komi í sóknina og fari úr henni aptur , og þetta se
gjört með allri þeirri nákvæmni, sem ráð er fyrir gjörandi: svo
verða þó opt stórir erviðleikar á, þegar leingra líður frá, að
komast að sönnu um það, á hvaða tíma og hversu leingi fátækir menn hafi átt dvöl á ýmsum stöðum. En þar eð eg, eins
og eg sagði, get gjört ráð fyrir þvi, að alþíng þvi nær samhuga
muni verða á því að biðja um, að framfærslutiminn verði leingdur til 10 ára, þá ætla eg ekki að fara fleiri orðum um atriði
þessi, heldur snúa mer að nefndarálitinu.
par eð framsögumaður hefir lýst yfir því, að það hafi ekki verið tilgángur
nefndarinnar með breytingum þeim, er hún hefir gjört víð
lagafrumvarpið, að breyta nokkru í inntaki þess, heldur einúngis að gjöra orðaskipanina ljósari og skiljanlegri Mr á landi,
þá skyldi eg ekki heldur hafa talað fleira um það efni, hefða
eg haldið, að breytíngar nefndarinnar mundu gjöra inntak frumvarpsins ljósara; því eg ætla, að stjómin mundi verða mjög fús
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ft ab fallast á þá uppástúngu,
sem næði þessnní tilgángi. .En
eg get nu ekki seð, að lagafruM.varp'ið •. :''5lJóst, eður að
'það mundi verða ljósara,
þó breytíI1-iJl. ·••••.
'efnWlrinnar yriH
fylgt. Hvað breytingu við 1. gr. frumvarpsins
snertir, þá
virðist mer, að löggjafarinn mundi ekki komast réttilega
. að or,ði, ef greininni yrði breytt eptir nppástúngu nefndarinuar. I frumvarpinu er þannig komiztað orði:' "5Dei aibWtm af
5 ~{ílr, ber, e. f. »., j1al for firemtíbeu \.læn for~æugrt tíl
Hin íslenzkaíltleggíllg,
"sá fimm ára tími, er menn, o, s. frv.,
skal héðan af vera aukinn til 10 ára" svarar eptir minu áliti
nákvæmlega til hugmyndariunar í hinum danska texta, Nefndin hefir nú stímgið upp á, að þessi orð, ,,\.lære forlænget tH" (" ve'~J
aukinn til"), skyldu útilátast, og í þeirra stað einúngis setjast
orðið "vera". . En það er þó ljóst, að löggjafarinn ~etur ekki
boðið, að 5 ára tímabil skuli vera 10 ár, eða hitt, að 10 ár
skuli vera 5 ár. }>ar á móti er það að öllu leyti rétt til orða
tekið, þegar boðið er, að 5 ára tímabil skuli auka eða I e i n gj a
til 10 ára.
Eg fæ nú eingan veginn séð, hvernig lagagrein
þessi yrði ljósari við það, að slept væri orðunum "aukinn til".
En skyldu menn samt sem áður verða á því, að gjöra ætti
þessa hreytíngu á frumvarpinu, þá yrði eptir minni hyggju
nauðsynlegt, að einnig væri breytt upphafi greinarinnar,
svo
hún yrði orðuð á þessa leið: tímabil það, er menn skulu
hafa verið samfleytt í einum hrepp til að eignast þar sveit, og
sem eptir 6. gr. i reglugjörð frá 8. Janúar 1834 híngað til hefir verið 5 ár, skal héðan Í frá vera 10 ár. En eg se, eins og
eg hefi sagt, ekkert unnið með þvílíkri umbreytingu; og því
vil eg bæta við, að orðin i frumvarpinu eru, mutatis mutandie,
samhljóða orðunum Í 1. gr. opins bréfs frá 6. Nóv. 1839, er
leingdi framfærslu-tímann í Danmörku frá 3 til 5 ára, og að
þessi lagagrein hefir aldrei, svo eg viti til, verið nokkrum
efa undirorpin.
Hvað breytingu þá snertir, sem nefndin hefir stúngið upp á
að gjörð væri við aðra grein frumvarpsins, þá er eg á sama
máli sem hinn konúngkjörni þíngmaður hinnar andlegu stéttar, að mer virðist· frumvarpið allt eins ljóst eins og breyting
sú, sem .nefndin hefir viljað setja í staðinn. }>að er einnig hið
sama að segja um þessa grein, að hún svarar. einmitt orði til
orðs til 2. greinar Í opnu brefi.frá.6..Nóv.;
1839, sem aldrei,
svo eg viti, hefir verið misskilið í Danmörku, og það virðist
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því svo, sem það se torv'ljdara· að. semja. svo lög þau, er á
Islandi skulu gilda, að þau\v~i'Ii ekki misskilin, heldur en
þau, sem Danmö~ku .eru ætl~~. . Að svo miklu leyti sem eg
annars hefi getað komizt að"t:hverju óglöggleiki þessarar grein
ar frumvarpsins' væ~~f9Iginn,.' þá ætla eg, að hann komi af því,
að orðið "síðar" hefir verið .teíngt við tíðarmerki það, sem nefilt
er í upphafl.greinariunar
(1. Júlí eða 1. Janúar. 18 •. ), í stað
þess að það svarar til þess tíðarmerkis , þá hlutaðeigendur
"hafa verið svo 5 ár í einum hrepp, að nægilegt se eptir reglugjörð 8: Jan. 1834". þegar lagafrumvarpið er þannig rétt skilið, -get eg ekki ætlað, að nokkur vafi geti orðið á því, livern, ig fara eigi að reikna út framfærslutímann.
Eg vil gjöra þetta
ljósara með einu dæmi. Se svo ráð fyrir gjört, að laga frum~arpið iðlaðist lagagildi frá 1. Júlí 1848, þá hefir sá, sem
1846 með 5 ára dvöl hefir eignazt framfærslurett á einum hrepp,
en eptir þoð flyzt í annan hrepp og dvelst þar samfleytt
í 10 ár, þegar árið 1856, og ekki fyrst árið 1858, eignazt
sveit í hillum síðarnefnda hrepp.
Eg sé að öðru leyti ekki
betur, en að breytíng nefndarinnar lúti að hinu sama.
Einúngis verð eg að geta þess, að þar sem í nefudarálitinu segir
"fyrr en þeir í Þ ei m hrepp eða öðrum" o. s. fr. þá get egekki skilið,'hvers vegna her er nefndur" Þ eim hr epp", í hverjum sá, sem
nm t;r að skipta, hefir dvalizt um 5 ára tíma. Ágreiníngurinn
um-framfærslu skylduna getur einúngis risið millum þess hrepps,
þ~' sem hlutaðeigandi með 5 ára dvöl hefir eignazt framfærslurétt, og annars hrepps, þar sem hlutaðeigandi síðar hefir dvalið 10 ár og er orðinn þar sveitlægur.
Dvelji maður, sem einhverstaðar eptir lögum þeim, er enn þá gilda, hefir unnið 5
ára hrepp, einnig eptir þá tíð á hinum sama stað, svo að hann
dvelur líka þar 10 ár, þá verður eingin spurning um það, hvort
það er 5 ára eður 10 ára dvölin, sem veitir honum framfærslurett .
Jafnvel þó eg ekki hafi ástæðu til að halda, að það mundi
mæta minnstu fyrirstöðu hjá stjórninni að fá breytt orðum
frumvarpsins, ef alþíng beiddist orðabreytíngar, sem yrði ljósari en lagafrumvarpið, áu þess inntak þess haggað ist , svo
get eg þó eptir allt það, er eg hefi sagt, ekki séð , að orð og
efni frumvarpsins séu orðin ljósari við breytíngu þá, er nefndin hefir stúngið upp á, jafnvel þó eg einnig ekki sjái, að orða-
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skipunar - breyting þessi miði" að-)Ii\okkru Öð~-, en því, sem
lagafrumvarpið stefniráð.
;:':';
FRA1UÖGUMAÐUR:
Eg læt riier a Vísu Ýelskjljast, það sem
enn heiðraði konúngsfuUtrúi nú mælti; eg :itréla þa. aptur, að
nefndin vildi í eingu breyta" frumvarpslns-melránguen henni
fundust niðurlagsorð 1. greinar miður samkvæm ísJe.nzku máli;
skil eg ekki, að það seólógiskt; þó sagt sé, að~5: ára tíminn
skuli eptírleiðis vera "10 ár: því 5 ára tíminn er" læt terminus
temporis, sem l() ár. er einnig. Hvað enni 2. grein vi~vík~r,
vildu nefndarmenn láta 10 ára hreppinn komast.' sérri iyí-$'t'á,
sem við ætluðum vera stjórnarinnar vilja;. é~:þ~s;n ve~ðui'.
með breytíngunni framgeingt, því með henn(verðlitðllum
skil·'
janlegt, að sá tíminn, sem umliðinn er, þegar ·b!~y.t!npin ke"1;
ur, leggst saman við þann, sem sá vinnur sanifteýlt"4 eptir i
sama hrepp; þetta virtist oss orðin "síðar" og "í ö~!ÍJm hrepp"
præeludera ; sá eini lagamaðurlnn, sem i nefuðttfnt 'var, fann
greinina ljósari og skiljanlegri eptir en áður. :
.
KONÚNGSFULLTRÚI:
.Jafnvel þó framsögumaður hafi áður
sagt með berum orðum, að það hafi ekki verið tilgángur nefnd- .
árinnar með orðaskipunar-breytingu þeirri, er upp á var stúngíð,
að breyta í nokkru inntaki lagafrumvarpsins, svo virðist hann
þó nú að vera á því máli, að, se breytíngunni fylgt, þá Vl!tðl'
niðurstaðan önnur, en ef frumvarpið öðlaðist lagagildi. En ég
ætla þó eingu her við að bæta, afþví eg, nú sem stendue.eekkl
fæ annað séð, en að inntakið verði hið sama, hverj u .se"ft:t •.
svo fylgt verður af þessu tvennu,
.
FUMSÖGUMAÐUR:
það var skilningur nefndarinnar, og við
ætluðum, samkvæmt stjórnarinnar meíningu, að sá sem í einum
hrepp ekki hefir dvalið full 5 ár, þegar frumvarpið fær lagagildi, en fyllir þau og önnur 5 til, það eru 10, í sama hrepp,
skuli hafa unnið þar sveit; en eptir frumvarpsins orðum skilst
mer 10 árin eigi að telja frá birtíngu frumvarpsins.
Prófastur HALDÓR JÓN!l80N:
Eg get þó enn ekki fundið
neinn vafa í orðum frumvarpsins (í 2. gr.), því síður sem "hafi
verið" er umliðinn tími; því þó menn heimfærðu orðið "síðar"
til 1. Júlí 18.. (eða 1.. Jan. 18.. ), þá stendur það líka i nánu
sambandi við orðin, sem kringum það standa, "hafi verið", sama
sem, se búinn að vera; efí stað orðanna, "hafi verið", hefði veriðbrúkað "seu" eða "verði", þ. hefði meiri orsök verið til á.greini ngs um meinínguna; en eins og klausan er lðguð í frum-
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varpinu, finnst mér meiningin vera ljós, þannig, að sjálfsagt se
að leggja saman þau ár, sem einhver hefir verið í sama hrepp
rétt fyrir og rétt eptir þann tíma, sem í frumvarpinu er bent
til með 1. Júlí IS .. (eða 1. Jan. lS .. ).
FRAMSÖGUMAÐUR
: það virðist, sem hinn heiðraði þingmaður, sem nú mælti, gái ekki orðanna: "siðar", og "öðrum hrepp".
STEPHÁNJÓNSSON: Í tilliti til þess, el' hinn heiðraði varaforseti óskaði, að einhver vildi benda á þær ástæður, sem
mæltu fram með 10 ára hrepp, fremur hel' en i Danmörku,
þá væri eg til þess manna fúsastur; en til þess útheimtist, að
maður se jafnkunnugur á báðum stöðunum, og verð eg að játa,
að eg er of ókunnugur í Danmörku, til að geta leidt þetta í
ljós með nokkrum ástæðum.
Umboðsmaður JÓN GUÐ~UNDSSON:það var einmitt þessu
atriði, er þingmaðurinn úr Eyjafjarðarsýslu hreifði úr tölu hins
mikilsvirta varaforseta, sem mer þótti ekki fullsvarað áður, og
sem eg ætlaði mer að svara nokkrum orðum, einkum af þvi,
að hann skoraði svo fast á þingmenn , að koma fram með ástæður fyri þvi, hvers vegna 10 ára dvöl til framfærslu-téttar
væri fremur nauðsynleg her, heldur en í Danmörku.
En til
þess að geta gjört skýlausa grein fyrir þessu, þurfa menn,
eins og hinn heiðraði þingmaður Eyfirðinga sagði, að vera
eins nákunnugir ástandinu í Danmörku, eins og á Íslandi; eu
'því mun ekki svör að gefa her á þíngi. En þó nú hinn mik'ilsvirti varaforseti þekki betur
til, hvernig ást endur í Danmörku, en aðrir þíngmenn, þá lítur aptur svo út, sem hann
þekki ver r , hve mig ber hagar til í þessu efui ; því í hitt eð
fyrra bar hann sjálfur fyrstur manna upp það breytíngaratkvæði, að 10 ára dvöl skyldi grundvalla framfærisréttinn , sá
sami 10 ára tími, sem hann nú eptir eins vetrar veru í Danmörku telur her óhentugan, af þvi að hann er talinn óhentugur þar. Eg held því óþarfa að gefa ræðu hans um þetta efni
eins mikinn gaum, og hann ætlast til, og ætla líka, að hinn
heiðraði framsögumaðurhafi
að öðru leyti hrakið hana og hvert
atriði hennar til fullnustu.
Hinum háttvirta konungsfulltrúa
þókti að vísu ekki til
hlítar sannað, gegn því sem varaforseti mælti, hvort sveitahrepparniryrðu
ekki lIÚ, með 10 ára framfærsluréttínum, fyrir
jafnmiklum halla og sjöarhrepparnir urðu áður, meðan 5 ára
tíminn nægði; því þetta sagði konúngsfulltrúinn, þó það væri
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ekki íslenakað eptir honum. En eg hygg hægt að sanna
það: ...sjóarhrepparnir
eru; yfir höfuð að tala miklu færri en
sveitahrepparnir ; svo er það ekki nema rétt einstöku ~jóarhreppar, sem fólk úr sveitum helzt þyrpist að, 'en sárfáir og
máske eingir sveitarhreppar, sem fólk leitar ekki ;úÍ' til þessara fáu sjóarhreppa, sem aðséknin er helzt að.. Nú er það auð..
skilið, að hinna mörgu ómaga gætir hvergi nærri eins, þegar
þeir tvístrast aptur frá sjótilhiuna
mörgu hreppa, sem þeir
eru frá, eins og þeirra gætti áður, þegar þeir úr ýms,um áttum
og ótal hreppum lentu á einstöku sjóarhreppum., "" I,
Hinn háttvirti konúngsfulltrúi hélt líka, að þa~v~riekki
til hlítar hrakið úr tölu varaforseta, hvað einkar ervitt væri ab
komast eptir, hvar ómaginn ætti hrepp, þegar lángt væri umliðið. i\'ler ~etur ómögulega skilist, að þessi ralluMkn verði
að nokkru erviðari fyrir það, þó framfærisretturinn verði 10 ár;
ef nokkuð er, þá held eg það veiti heldur hægra. Eg ætla að
taka til það tilfelliðv.sem gjöri rannsókn þessa hvað erviðasta:
en það er, þegar gamall ómagi hefir á únglíngs aldri náð framfærslurétti á einhverjum stað, en síðan aUt af dvalið í ýmsum hreppum; fyri það, að framfærsluréttar-tíminn er 10 ár, þá
þarf þó um 5 ár að rekja skemur aptur fyrir sig, heldur en
á meðan 5' ára tíminn gilti. Að öðru leyti hefir hinn heiðr.a.i)i..•
framsögu maður svo ljóslega útlistað mál þetta, og hrundið því;'
sem fram hefir verið fært gegn nefndarálitinu , að mer er ekli
unt að bæta fleirum athugasemdum við það...;i$<'
Assessor JOHNSEN.:' Mer sýnist vhorfa til þess, að nú fari"
að koma fram smáhnýflarí umræðum þíngmanna. Hinn-heiðraða þíngmann Skaptfellínga verður að rángmjnna
töluvert, er
hann heldur, að eg um' vetrarveru tíma minn síðasti Danmörku
s~ orðinn svo kunnugur kringumstæðunum þar; að eg nú geti
ekki slitið mig frá hugmynd þeirri, að her verði að gilda hið
sama um 5 ára hreppinn,og
þar; ,því hver sem vill lesa tíðindin frá 1. alþíngi bls. 154-55, ser þó af þeim, að eg þegar 1845 hafði þá sömu hugmynd, sem eg enn hefi um þetta
mál, þó eg þá ekki hefði tækifæri til að skýra hana ítarlegar,
og að eg fyrst og fremst réði fl'á uppástúngunni
um breytingu
6. greinar í reglugjörðillni, en bar það atkvæði upp til vara,
að tekin yrðu heldur 10 ál', en 15 eða 20, sem uppástúngu.maður og nefndin stakk. upp á; en þetta einúngis, e f þinginu
~kki þækti það nóg að beiðast þess }ljá stjórninni, að hún
<

...
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skoraði á hlutaðeigandi embættismenu um að fylgja 21. grein
reglugjörðarinuar stránglega fram. Eins er það harla auðskilið,
að i þessu efni ekki ríður á. neinum kunnugleik í Danmörku;
en þar á ríður, og það sjá allir að er meining mín, að menn viti
sjálfir, hvað menn biðja um, eða sj á i glögt og segi, að og
að hverju leyti þau 10 árin eru bentugri Íslandi, en hin 5:
því annars er hætt við, að ekki fari betur, þegar breytt er. Eg
verð að bæta því við, að .eg bæði á fæðingarhrepp. og líka
fyrir laungu hefi unnið framfærslurétt á Íslandi, þó ekki gjöri
eg ráð fyrir, að eg þurfi að færa mer hann i nyt; og líka hinu,
að eg ætla, að eg njóti trausts hjá hinum heiðruðu þíngmönnum um svo mikla föðurlands ást, ~.ð eg neyti krapta minna
til þess að n á þekkingu um 113gi landsins og þarfir, ef eg
ekki þegar hefi bana, og það þá ekki sízt, þegar á þvi ríður,
að gefa landinu sem haganlegust lög.
Kammerráð l\'hLsTEÐ: Eptir þeirri umræðu, sem nú hefir fram farið, gjöri eg helzt ráð fyrir, að.frumvarpið verði samþykt af þínginu að efníuu til. Um orðaskipan þess munu
nefndarmenn nákvæmar bera sig saman. Verði það þá ei lagað þaunig, sem mer þykir henta, áskil eg mer rétt til breytingar-atkvæðis,
samkvæmt því, er eg áðan let í ljósi het' á
þínginu.
ÁSGEIREINARSSON: þegar stjórnin hefir einusinni sam[iykt álit þingsins með frumvarpinu, held eg þíngið þurfi ekki
framar að spyrja, hvers vegna breytíngarinnar þurfi.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg hefi dregizt oflángt
aptur úr að svara hinum heiðruðu þingmönnum, er mæltu i
móti mer áðan; þvi eg verð að játa, að eg man minnst af
því marga, er þingmenn og einkum hinn háttvirti varaforseti
sagði fyrir skemstu; enda finnst mer nú ekki minni orsök
til þess fyrir mig að bera það fyrir, heldur en suma hina
heiðruðu þingmenn, sem þó hafa leyft ser að bera það fram
her á þíngi, sem ástæðu ser til afsökunar, að þeir gætu ekki
munað það fyrsta, þegar því síðasta væri slept. Eg ætla því
að leiða það hjá mer að fara her um fleiri orðum; það er búið
víst nóg að ræða um þetta mál; einasta leyfi eg mer að geta
þess, að serlegasta ástæðan fyrir þvi, að eg kom fram með
breytingaratkvæði,
var að hreif a málinu á fleiri vegu, svo að
ljósara yrði fyrir alþýðu réttlæti löggjafarinnar, þegar hún birtist, og að hún sæi, að málið hefði veriðskoð að grandgæfilega.
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þetta var einkum meining mín, og því er eg ekki fastur á
breytingar-atkvæði mínu, heldur fell frá því að öllu.
Assessor JOHNSEN: þó eg. gjöri ekki ráð fyrir, að það
komi fyrir mikið, verð eg samt ~ geyma mer breytingar-atkvæði á sömu leið sem í hitt eð fyrra, eiris og eg .áðan veik
á, og nú getur átt við.
FRAMSÖGUMAÐUR:Enn heiðraði varaforseti. byggir enn
breytingar-atkvæði sitt á gáleysi og hirðuleysi lögreglustjórnárinnar, og var honum þó á enu fyrra þingi af yfirvaldi; amtmanni Thorsteínson, skýrt frá, að þessir menn gættu skyldu
sinnar, og væru um það áminntir.
Breytíngar-atkvæðið
þá,
hverju það nú fyrirheitna á að vera samhljóða, óskaði 10 ára,
eins og frumvarpið nú ákveður.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Eg verð að leyfa mer
að geta þess, að þegar eg talaði áðan, þá var eingan veginn sú
meining mín, hversu sem mer kann að hafa farizt orð, að efa
i nokkru, að hinn mikilsvirði varaforseti hefði lagt það eitt til,
sem hann væri sannfærður um að bezt færi; og víst ætlaði eg
ekki, hvernig sem orðatiltæki mín kunna að hafa fallið að
óvörum, að brúka af ásettu nein þau orðatiltæki, sem gætu
meidt hann eður hallað þeirri virðingu, sem hann á skilið af
öllum.
Assessor JOHNSf:N: Eg skildi hinn beiðraða þingmann.
heldur eingan veginn á þá leið.
FORSETI: þar eð einginn tekur nú framar til máls um frumvarp þetta, þá verð eg að álíta það nægilega rædt til undirbúníngs.
:Þvi næst framlagði forseti álitsskjal nefndarinnar, sem
sett var til að yfirvega bænarskrána um uppsíglíngu Sauð árkróks, og afhenti það framsögumanni, prófasti Haldári Jónssyni; las bann upp álitsskjalið svo hljóðanda :
NEFNDARÁLIT
um uppsíglingu

Sauðárkróks.

þar eð alþingíð hefir 3. dag þ. m, kosið oss undirskrifaða
í nefncl tíl að hugleiða bænarskrá þá, sem til þingsins er komin frá 205 búandi mönnum í Skagafjarðarsýslu,
um að leyfð
verði uppsiglíng til verslunar á Sauðárkrók , leyfum ver oss
-að segja upp álit vort um málefni þetta, svo látandi :
Ver þurfum ekki að fara orðum um þær almennu ástæð-
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ur, sem mæla fram með því, að þeir staðir fjölgi, þar sem
se leyft að verzla við landsbúa; því allar
þær sömu almennu ástæður, sem mæla með því, að kauptúnum verði fjölgað í landinu, og sem tilgreindar eru í tíðindunum frá fyrra þíngi; einkum bls. 355-7, ná einnig her til, og
það með því meira meðmælanda afli, sem mótmæli 'þau gegn
fjölgun kauptúna, að þau yfir höfuð spilli velvegnan og jafnvel siðferði í grend við sig, eiga ser eingan stað, þegar að
eins er talað um uppsiglíng til verzlunar.
Ver víkjum því strax máli voru að því eiginlega umtalsefh i, að skýra frá, hvernig tilhagar kríngum Sauðárkrók.
Skagafjarðarsýsla liggur öll kríugum Skagafjörð
(sem el'
her um bil 5 mílur á leingd), og fram af honum inn í landið (á
að gezka 8 til 9 mílur), þannig , að (jðll aðskilja hana að austan frá Eyjafjarðar og að vestan frá Húnavatnssýslu
; en Skagafjarðal'dalir ná fram í fjón þau, sem aðskilja norðurland frá
suðurlandi.
Skagafjarðar - berað er mikið breitt og þétthygt
(5 og 6 raðir af bæjum); gegnum það rennur út í Skagafjarðarbotn mikið og alþekt vatnsfall,
Héraðsvötnin,
sem verður til af tveimur miklum jökulárn og mörgum þveráni, klýfur
sig á að gezka 2 mílur frá sjó, og rennur beg&ja megin við
Ilegranes, fyrir austan það í þremur kvislum, sem aptur koma
saman, og renna í einu lagi út í sjó.
Í vatnsfalli þessu er
sandbotn, sem mjög breytir Sel', þegar vöxtur er leingi í vötnunum, og þetta ber mjög opt við, jafnvel um hásumartímann,
helzt þegar vorið hefir verið kalt, og snjór liggur leingi í fj öllum; verður þá að fara á ferju, ekki einúngis yfir Héraðsvötnin, heldur einnig yfir annað vatnsfall, sem vestar liggur og
Djúpakvisl uefnist (og, ef til vill, fleiri vatnsföll á kaupstaðarleiðinni), en á ösunum eru Héraðsvötnin
aldrei fær nema á
ferju, og el' þar ærið mikið sund. En þó vötnin á enuru fremri
vöðunum optar megi heita fær um miðsumartimann, er þó
vatnsmegníð
ósjaldan svo mikið í þeim, að vörur vökna og
skemmast, og svo er það líka mikill krókur fyrir þá, sem utarlega búa, að fara fram á vöð; en allir vita, hvað sjóferðirnar,
þó menn vildu grípa til þeirra, eru annmarkasamar og óáreið
lausakaupmönnum

anlegar,

Af þeirri lögun og því ásigkomulagi Skagafj31'ðarsýslu,
"cm nú er á vikið, hyggjum vel' það ljóst, að enir mestu annmarkar séu á llví, að öll sýslan geti sókt til sama kaupstað-
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al', hvar sem bann svo stæði, en því heldur, sem hann nú
stendur 2 eða 3 mílur út með firðinum .austanverðum, ]>essir annmarkar eru án efa með fram orsök þess, að margir bændur úr Skagafjarðardölum
fara optvmeð vörur sínar til Akureyrar, og margir, sem vestan vatna búa í heraðinu,til Skagastrandar, þó bvorttveggja s~ mjög lángt og örðugt.",.;það virðist því mega fullyrða, að lítið eða ekkert þyrfti a~ bnekkja
höndlun í Hofsós og Grafarós, þó lausakaupmönnum væri leyft
að verzla við Sauðárkrók, því þángað væri einmitt þeim hentugast að sækja, sem, hvort sem er, opt fara annað með vörur sínar, en í Hofsós eða Grafarós ; og ekki væri það heldur
neinn skaði, líklega fremur hagur, fyrir þá kaupmenn, sem þar
hafa höndlun, þó sá eini Iausakaupmaður', sem. vanur er að
koma á Hofsóshöfn,
verzlaði heldur við Sauðárkrók.
Annars
má þess líka geta, að versluninni í Skagafirði verður ekki talið það til gildis, eins og nú er, að þar séu tveir kaupmenn;
það er að vísu svo að nafninu; en þeir tveir eru feðgar, sem,
eins og skiljanlegt
er, ekki eru landsmönnum betri en einn
kaupmaður.
Hvað nú snertir skipaleguna við Sauðárkrók,
þá er hún
þekt og reynd sem einhver hin ágætasta í öllu tilliti; og er
mer, H. Jónssyni og Jóni Samsonssyní,
kunnugt, að hún hefir
nýlega, optar en eíuusinní, verið skoðuð og rannsökuð af innlendum og útlendum mönnum, sem vit höfðu á, og álitu hana
í alla staði góða. Og í ferðabók Ólafs Ólafssonar bls. 280 er
þess getið, að hún muni vera fullt svo góð sem Hofsðshöfn,
að hún se 5 faðma djúp í miðjunni, en nær landi 3 faðma
djúp, og innsiglíngin hrein, hverjumegin sem farið se við
Innstalands- sker.
par eð nú. þannig er ástadt, sem her að framan er frá
skýrt, að höfnin er góð og liggur hentuglega til aðsóknar,
svo verslun á henni mundi spara mörgum bændum töluverðan ferðakostnað og tímatöf við kaupstaðarferðir , sem því meir
er í varið, sem skip koma optast svo seint á Hofséshöfn,
að
mestöll verzlun fer fram um hásláttinn (t. a. m. kom skip þar
í ár ekki fyr en 22. eða 23. dag nýliðins
Júnímánaðar),
og
þar eð uppsiglíng á Sauðárkrók, eptir áður sögðu, ekki mundi
draga' mikið frá Hofsós eða Grafarós, eða hindra það, að verzIuulu þar verið gæti staðföst, leyfinu ver oss að mæla fram
með því, að þíugið beri uI1P bænarskrá fyrir konúng vorn, um:
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Að öllum lausakaupmönnum
árkróks skipalegu
og verzla
Reykjavík,

H . .Jónsson

.

verði leyft að sigla
þar við landsmenn.

8. dag Júlímánaðar

.J. Samsonsson.

á Sauð-

1847.

G. Arnljótsson.

FRAMSÖGUMAÐURPrófastur
HALDÓR.J(;NSSON: Eg finn enn
ekki ástæðu til að bæta neinu við þetta álitsskjal;
að eins vil
eg geta þess, að eg hefi her fyrir mer þann stað í ferðabók
Ólafs Ólafssonar,
sem nefndin hefir skírskotað til, þar sem enn
fleira er talið skipalegunni
við Sauðárkrók
til meðmælis, en
nefndin hefir gjört, t. a. m. að Enskir og Holleuzkir muni fyrrum hafa látið skip sín liggja bæði þar og í Gaunguskarðsárósi (þar sem fiskidugga lá allan seinastliðinn
vetur); líka hefi
eg her kort við hendina, þar sem sjá má, að nefndin hefir rétt
skýrt frá því, hvað Skagafjörður
er lángur,
hvar kaupstaðurinn stendur og hvernig landslaginu
er háttað.
Assessor .TÓNASSEN: það mál, sem her er borið upp, er
náskylt því, sem borið var upp her á þíngi í hitt eð fyrra, um
það að mega sigla upp Krossvík, Straumfjörð
og þorlákshöfn;
og eins og eg þá fann ástæðu til að mæla á móti því, að leyfið veittist í svo rúmum skilningi,
eins og beðið var um, en
stakk upp á því, að einúngis verzlunarmönnum
þeim, sem búfastir væru í Reykjavík,
yrði leyft að sigla upp þessar hafnir,
af því mer þókti Reykjavik
hvorki eiga ne mega missa af
þeim verzlunar hagnaði, sem hún hingað til hafði haft af viðskiptum við þær sveitir, í hverjum þær umræddu hafnir liggja,
og eg í annan
stað heit
bændanna
hagsmunum
fullnægt
með því, að þeir kæmist
hjá ferðakostnaði
og tímatöf þeirri,
er kaupstaðarferðinni
á aðalverzluuarstaðlnn
er samfara: þannig verð eg her að mæla á móti því, að það ber umbeðna leyfi
veitist öðrum en þeim, sem eiga fasta verzlun á Hofsós, Grafarósi og Skagaströnd,
og það af hinum sömu ástæðum,
sem
þegar voru taldar.
Eg fer því heldur þessu á flot, sem stjórnin hefir með því, hvernig hún leyfði að sigla upp hafnirnar,
sem eg nefndi, augljóslega
vottað, að hún vill ekki þeir löggiltu verzlunarstaðir
komist í hnignun og apturför, heldur, svo.
mikið sem kostur er á, eflist að kröptum og velmegun;
en
bænarskrár
þess eðlis og sú, sem ber ræðir um, kippa fótunum undan hlutaðeigandi
verzlunarstöðum,
og það ætla eg
mjög ísjárvert að stuðla að því, að þeim fari heldur aptur en

se

138

fram í velmegun.
það er líka athugandi, að búið er að biðja
ber um frjálsa verslun, og það eru. allar líkur til, að hún veitist,eins og um er beðið, en þá .er líka áríðandi, að kraptarnir
ekki slitni í sundur, heldur að vörubyrgðirnar, sem fyrir eru
í landinu, dragi sig eins og saman á vissa staði, en séu ekki
á sundrúngi, allstaðar og hvergi, því verzlunin verður með því
móti kostnaðarsamari og líka bundin meiri tafa og fyrirhöfn.
Eg verð því að vísu fram með bæninni, sem her ræðir um,
en þó með þeirri ber tilgreindu takmörkun, og geymi eg mer
þessu samkvæmt breytíngar-atkvæði.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:Eg ætlaði eg mundi ekki
taka til orða í þessu máli, svo ókunnugur er eg málefni þessu;
en þar umræðan virðist nú vera svo almenn, fæ eg ekki orða
huudizt, er mer heyrist, og trúi eg þó varla eyrum mínum, að
því bregði fyrir á þinginu, sem væri landið enn skipt í en fornu
svo nefndu höndlunar umdæmi.
JÓN SAMSONSSON
: Nefndarálitið hefir ekki einúngis tillit
til hagsmuna landsmanna, heldur einnig kaupmanna; og meira
þykir mer litið á þeirra hagsmuni, ef lausakaupmönnum er
ekki líka leyfð þar uPIlsiglíug, við hverja landsmenn með hagnaði sínum og góðum geð þokka hafa átt verzlun.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Nokkru af því, sem hinn virðulegi konúngkjörni þíngmaður hinnar veraldlegu stéttar nýsk eð mælti,
er þegar ánægjanlega svarað; en eg bæti þessu við: Her er
nú öðru máli að gegna en 1845, þegar Reykjavík var öðru
megin, og menn vildu Mynna henni, sem helzta stað landsins, þó eg annars ekki vilji dæma um, á hvað gildum rökum
það var bygt,
það er líka ólíku meir í það :varið fyrir þá
landsbúa,
sem hlut eiga að máli, að leyfð se uppsiglíng einhverstaðar öllum kaupmönnum Í Reykjavík, þar sem svo margir hafa verzlun , en þó leyft væri, að kaupmenn, í Hofs - og
Grafarós, sem ekki eru nema tveir, væri leyft að senda skip
sín til sjóverzlunar við Sauðárkrók, og eins þó kaupmenn á
Skagaströnd feingi sama leyfi. það sem hinn sami konúngkjörni þingmaður sagði, að vörumagnið eða kraptarnir slitnpðu Í sundur, ef hænarskranni yrði framgeingt, er ekki á sem
beztum rökum bygt, því álitsskjalið gjörir það ~ióst, að þetta
eigi ser einnig stað, þó svo standi, sem nú er, þar sem vörur
vanalega eru fluttar úr Skagafirði bæði til Akureyrar og Skagastrandar; og ekki slitnuðu heldur kraptarnir fremur í' sundur
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fyrir Ilað, nema síður til, þó sá eini lausakaupmaður, el' vanur er
að koma á Hofsós -höfn , verslaði við Sauðárkrók,
þvi bann
tæki þá helzt þær vörur, sem vanar væri að gánga út úr sýslunni til annara verzlunarstaða, og gætu þá kaupmenn í Hofsós og Grafarós því meiri vörum náð í kríng um sig, sem bann
sið rr kæmi í bága við þá. Af þessum ástæðum verð eg enn
að vona, að þingið gefi málefni þessu góðan gaum.
GUÐMUNDUR
AR1HJlíTSSON: það er meiníng mín, og eg
held öllum þingmönnum
geti verið það skiljanlegt, að mikið
er í það varið og næsta þarflegt, að styrkja til þess, að kaup
og aðdrættir alþýðu á lífsbjörg sinni og öðrum nauðsynjum
yrðu sem hægastir og kostnaðarminnstir,
sem mögulegt væri
eptir kringumstæðum, og það því heldur, sem verzlanin nú fer
versnandi og verðið á útlendu vörunni hækkar ár frá ári meira
heldur en á þeirri innlendu að réttr] tiltölu.
það gr ekki
lítils virði fyrir fátæklinginn
og einvirkjann að verða al> kosta
nokkrum dögum, máske viku eða meira, um slátrar eður hásumartímann, til kaupstaðaferðanna ; en eg treysti því, að þíngið
fallist á álit nefndarinnar í þessu máli, einkum þar eð það er
líka nokkurn veginn víst, að Ilofsós-kaupmenn munu ei fremur, en að undanförnu,
missa vörur fyrir það, þó þetta umtalaða leyfi feingist, þegar bæði hafa Iausakaupmenn árlega
að undanförnu höndlað á Skagafirði, og líka Skagfirðingar
sjálfir tíðum faI'Íð kaup ferðir sínar norður á Akureyri.
}~RAMSÖGUMAÐUR:
Eg vil að eins bæta því við það, sem
eg nýskeð mælti, að það er ekki d~malaust, að kaupmellll
sendi skip úr öðrum (jarlægumkaupstöðum
til Hofsóss: man
eg þess eitt dæmi fyrir fáum árum, að skip kom þángað frá
austurlandi; se eg nú ekki, hver skaði það væri fyrir Hofsós
eða Grafarós, þó þeir, sem annars koma til verzlunar á Hofsós-höfn, verzluðu heldur við Sauðárkrók.
KONÚNGSFl1LLTRÚI:Eg ætla að gjöra einúngis fáar athugasemdir við þetta mál. þar eð eg þekki ekki af sjálfs míns
sjón, hvernig landi er háttað við Sauðárkrók, ætla eg ekki að
mæla móti því, sem nefndin hefir talið höfu þessari til gildis.
þó get eg. þess, að Lövenörn aðmiráll hefir í ritgjörð siuni,
sem allir siglíngamenn álíta óyggjandi, um hafnir á Íslandi,
sagt svo um Sauðárkrók,
að "höfnin horfi við norðanvindum,
en þángað hafi áður verið sigling: skipaleið se greið og skerjalaus inn þangað, og geti menn farið beggja megin við Innsta-
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lands-sker", par ,eð höfn þessi horfir við norðri, og álíta verð .•
ur eptir afstöðu hennar á lands uppdrættinum, að með norðanátt se þar öldugángurniikill
við land, svo er þó höfnin
naumast al'! öllu leiti trygg. Samt ætla eg ekki frekar að taka
þetta atriði fram, þar eð það einnig er sagt, að skip hafi fyrrum vitjað þangað, og mættu því að líkindum geta farið þángað eptirleiðis. En því einu rvildi eg við bæta, að mer þykir
það næsta kynlegt, að nefndin virðist hafa viljað mæla fram
með; að alþíng beiddist þess, einúngis, að lausakaupmönnum
leyfðist að verzla á Sauðárkróki, en þetta leyfi skyldi ekki
veita fastakaupmönnum úr næstu kaupstöðum. pesskyns lög
yrðu þá að öllu leyti gagnstæð því, sem viðgeíngst, þar sem
alkunnugt er, að opt er leyft fastakaupmönnum,
sem næstir
búa, en ekki lausakaupmönnum,
að verzla á þesskonar höfnum. l\ler virðist því, að þesskyns leyfi, sem nú-var nefnt,
einnig mætti veita í þessu máli, eins og hinn konúngkjörni
þíngmaður stakk upp á, án þess menn þó, eins og alþingismaðurinn úr Borgarfjarðarsýslu
virtist að halda, þurfi að óttast, að þar af mundi leiða, að landinu yrði eins og til forna
skipt í verslunarhéröð.
'
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: þar sem eg áður minntist hinna fyrrverandi hötuðu verzlunar umdæma, var það af
því mer virtist skoðunarmáti eins þingmanns lúta að líkri '
hugmynd; en eg óttast eingan veginn, að þau muni rísa á fætur aptur; þeirra dagar eru liðnir, frá því veralanln 1787 var
frígefin.
FRAMSÖGUMADUR
: Eg get að vísu ekki mótmælt því, sem
hinn háttvirt. konúngsfuUtrúi mælti, að skipalegan við Sauðárkrók væri opin fyrir norðlægum vindum; en þetta á ser her
um bil eins stað um Hofsðshöfn, sem þar á ofan liggur svo
miklu utar; fjörðurinn er æði lángur, með tjöHum á báðar hliðar, er því mikið farið að draga úr veðri og sjóargángi inn í
(jarðarbotni, þar semSauðárkrókur
er. Viðvíkjandi orðavalinu í niðurlagi álitsskjalslns,
var það eingan veginn meiníng
nefndarinnar, að útiloka kaupmenn (í Hofsés og Grafarós) frá
verzlun við Sauðárkrók ; þvert á móti eru þeir landsmönnum
eins velkomnln og,hv~rjir aðrit.Nefndin
iJrúkaðj orðið; "lausakaupmenn" í yfil'gripsjllesta :sJdlníngi, um alla, sem. á sjó
verzla, og áleit, að þegar fastakaupmenn senda skip til einhvers staðar til að verzla þar á sjó, séu þeir þar rétt nefildir
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lausakaupmenn;
se þetta ekki rétt að orði kveðið, eða gæti
það verið misskilníngi
undirorpið,
verð eg að áskilja mer rétt
til að laga niðurlagið i álitsskjalinu
, eða breyta því svo, að
sú her greinda meining verði ljós.
JÓNSAMSONSSON: Höfnin er góð á Sauðárkrók : þar er
smámalar-leir
og sandbotn , og innsiglíngin hrein og góð báðum
megin við Innstalands-sker, og fullbreið, að vestan her um bil
þriðjúngur
sjóar- viku, og austan margsinnum
breiðara,
og
báðum megin djúpt við skerið, sem vel er sjáanlegt
upp úr sjó
að jafnaði.
ÁSGEIR EI'NARSSON: Eg held, þó öllum væri leyfð uppsiglíng á Sauðárkrók,
gætu kaupmenn
á Hofsós orðið optast
fyrstir til þess, ef þeir hefðu nægar vörur.
STEPH..\N JÓNSSON: Hvað höfnina Í Sauðárkrók
snertir,
get eg ekkert um sagt,
því eg hefi aldrei komið þar; en eg
efast ekki um, að það muni vera satt, sem nefndin hefir sagt
um hana.
Hitt er mer kunnugt,
að opt hefir verið farið úr
Skagafjarðarsýslu
til Akureyrar,
og það með talsverðar vörur.
1>ó nú vegaleingdin
kynni að vera meiri til Akureyrar,
en til
Hofsóss, þá vilja menn opt fara leingri veg, til að komast hjá
vondum vötnum og frí ast . við að sundleggja
hesta sína og
kaupa ferjur,
Kaupmönnunum
í Hofsós og Grafarós verður
því einginn óhagur gjörður með því, að þær vörur, sem þeir
ekki hafa verið vanir að fá,
séu fluttar til Sauðárkróks
og
seldar þar lausakaupmönnum.
Ef hinn konúngkjörni
þingmaður heldur fram breytingar-atkvæði
sínu, að kaupmönnum
í
Hofsós og Grafarós og á Skagaströnd
verði einúngis leyft að
hafa sjóverzlun
í Sauðárkrók, verð eg að áskilja mer það breytíngaratkvæði,
að kaupmönnum
á Akureyri
og Siglufirði
verði
einnig leyft að verzla þar, sem lausakaupmönnum.
FRAMSÖGUMAÐUR: Með tilliti til þess breytíngareða lagfæríngaratkvæðis,
sem eg áskildi mer, var að eins meiníng
mín að gjöra meining nefndarálitsins
vafalausa,
og held eg se
óþarfi að gjöra það frekar, en þegar er búið.
FORSETI: 1>ar eð nú einginn tekur framar til máls, álít eg
þetta mál fullrædt til undirbúnings.
Var þá upplesið álitsskjal til konúngs um kjörkostnað
alþingismanna,
og var það samþykt af þinginu, svo hljóðandi:
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Til Konúngl' .
...Yðar !Iiáti~n hefíe : allramildilegast
þllknazt að láta bera
lindir alþíng frumvarp tif opins bréfs, um kostnað þann, sem
leiðir af kjöri alþingismanna framvegis, og fl.
Eptir að þriggja þingmanna nefnd, er til þess var valin,
var búin að kveða upp álit sitt nm þetta frumvarp, hefir málið
verið rædt á tveim aðalfundum þíngsins, og urðu þær málalyktir, að þingið, eins og það þegar árið 1845 allraþegnsamlegast gaf uppskátt, fellst á frumvarpið, einúngis með þeim
viðauka við 5. ·grein, að á eptir orðunum: "komið við" komi
orðin, "án flutníngs-kostnaðar'', þar eð þingið ber kvíðboga fyrir,
að kjörstjórar ella, er þeir eigi fá borgun fyrir að láta rita
kjörskrárnar, kynnu, meir en góðu hófi gegnir, að vilja komast hjá þeirri fyrirhöfn með prentun þeirra, og þar með olla
almenningi óþarfs kostnaðarauka
til sendiferða með þær til
og frá prentsmiðjuuni.
Að svo fyrir mæltu leyfir alþing ser allraþegnsamlegast
að leggja það til i einu hljóði:
Að frumvarpið gángi út sem löggjöf, með þeirri viðbót í
5. grein, að á eptir orðunum "komið við" se skotið inn:
"án flutnings-kostnaðar''.
Alþíngi, 12. dag Júlí mánaðar 1847.
Allraþegnsamlegast

Th. Sveinbjörnsson.

J.

Johnsen.

því næst var fundi slitið.

13. Júlí
Allir á fundi.

þíngbók

tíundi fundur.
frá síðasta fundi lesin og samþykt.

Forseti la gM fram
Bænarskrá frá varaforseta um að seðlar þjóðbánkans verði
gjörðir gildandi her á landi.
Varaforseti beiddist að mega lesa upp bænarskrána, og
var svo gjört; er rhún þannig látandi:
"Með tilskipun ~ .. Marts 1836 var silfurmynt eingaungu
gjörð gjaldgeing her í landí, . og olli ;því, eins : og menn vita,
éregla SÚ, sem komin 'Var á' út,áf penh\gabiltíngunili síðustu,
73,
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með því svo nefnda vöruverði; en eins og vöruverð þetta og
öll sú óregla, sem því var samfara, spannst út af því breytilega og hvikula verði) sem fyrst kúrantseðlarnir, og á síðan
ríkisbánkaseðlarnir komust í, undir og á eptir stríðinu, á móti
silfri (sjá Iíbenbe for 21ftifternc0 <5tænberforþanblinger 1835-1836
bls. 225-232), svo er nú aUt tilefni til þvílíkrar Óreglu horfið,
. sí.ðan verð þjóðbánkaseðlanna
varð eins óbreytilegt og silfur.penÍnganna sjálfra, eða síðan seðlar fóru að gánga jafnsíðís
silfurmynt eptir áskript hvorra um sig (al pari), og þjóðhánkinn þar að auki fór að leysa þá inn með silfurrnyntinni, og
sömuleiðis allt tilefui til ótta fyrir því, að seðlar aptur gángi
niður úr því verði, sem þeim er gefið; enda eru efni þjóðbánkans til að halda þeim í því nú orðin svo vel vaxin og í svo
cJ;óðum vörzlum og skorðum, hæði af þjóðbánkans eða þjóðar'ilmar hálfu og stjóruarinnar,
að eigi er hægt að úr lagi fari.
Eg þarf nú ekki að 'leiða þeim heiðruðu alþíngismönnum
fyrir sjónir, hversu áriðanda það er fyrir land hvert og framfarir þess, bjargræðisvegu og allar athafnir, að það eigi kost
á gjald~leðölum, sem se hentug og til letris svo mikils sem
verða má fjárviðskiptum manna.
En það má víst fullyrða, að því strjálbygðara og erviðara
yfirferðar land nokkurt er, þess meir ríður þjóðinlli á að hafa
peninga til innbyrðis viðskipta, sem léttir eru meðferðar og
litlir fyrirferðar. Eins og högum nú er varið, verður hver sá,
sem kaupir jörð eða tekur peningalán,
svo nokkru nemi, að
leggja til mann og hest undir baggana, og el' sama með póstana, þegar kaupverðinu eða lánin u verður komið á þá; eu það
er sjálf.sagt, þar eð amtrnenn, þúugans vegna, og einkum á
vetrum, eða þegar hestum er ófært yfirferðar, verða annaðhvort að takmarka, eða með öllu að hanna peningaflutninga
með póstunum; og er t. a. m. þeim ómyndugu, sem eiga kost
á að setja fe sitt á leigu í jarðahókarsjóðinn,
og hinum, sem
aptur hirða það þaðan, þegar Ieigutimlnn er á enda og þeir
sjálfir þurfa á því að halda, cptsinnis hæði bagi og skaði töluverður að þessu. Væri þar á móti um seðla að gjöra, er ekki
byrðarauki að þeim, hvort heldur maður stingur þeim sjálfur
í vasa sinn, eða sendir þá með póstuuum, auk þess að hurðarlaunin þá yrðu miklu minni, en ábyrgðin þó jafnmikil.
Að vísu er jarðabókarsjóðurinn
nú sá leigustaðurinn, sem
þeir, sem þar á eiga kost, einna helzt komast að, til að ávaxta
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fe 'sitt á, en það er hvorttveggja, að '.'þar á eru orðin fleiri
bðMf,.en.áðor voru, enda eru auk þeirra, sem nú ekki leíngur leyfist að hafa
sitt á vöxtu þar, þeir ekki allfáir (t. a. m,
i vinnufðlks-stéttinni],
sem, ef til vill, ættu að eiga kost á að
ávaxta það lítið, sem þeir afla, og eigi nemur svo miklu, að
því verði komið á leigu, eins og bezt horfir við, á móti veði,
eða á annan hátt hjá einstökum mönnum, og vilda eg helz.,
að þeir þá ættu kost á því í svó nefndum sparnaðarsjó
ð>'
um; en að sjóðir þessir, hve mikil þörf sem á þeim er, komist her á til nokkurra muna og nota, á meðan ekki er öðru
að ýta en silfurpeníngum, ætla eg næsta tvísýnt, og það einkum vegna vandkvæða þeirra, sem eru á flutníngi fjárins fram
og aptur yfir langa og ðrðuga vegu.
Að því leyti sem land vort jafnan hefir, og að miklu leys..
mun hafa verzlunarviðskipti við Dani, er líka að því vísa"
gánga, að löndum vorum verði seðlar, eins og högum er orðið varið með þá, eigi síður en silfur útgeingiIegir við verslunarmenn; og á hinn bóginn er þess öll von, að framandi~,;
um, er ver feingjum við að skipta, öllu fremur leiki hugur' á
vörum vorum en peningum, og að þeir í annan stað eigi flytji
fleiri peninga héðan, en þeir flytja hingað, þegar her lætur
betur í ári; enda muni þá hina framandi verzlunarmenn, þegar
verr lætur fyrir oss, öllu heldur fýsa að fá borgun fyrir vörurnar i þeirra eigin en okkar silfurpeníngum; en hvort sem er,
þarf minnstu að varða, þar sem penínga eða seðla verðinu er
eins komið fýrir og nú hjá Dönum, og silfur jafnan er fáanlegt hjá þjóðbánkanum fyrir seðla, dalur fyrir dal og skildingur fyrir skildíng: því þar af leiðir aptur, að dönskum verzlunarmönnum eigi eru það meiri útlát að flytja híngað í kaupförum þeirra silfur eða slegna mynt, en seðla, fyrir varning
vorn. En þó að. þannig ekki þurfi að gjöra ráð fyrir eklu á
silfurpeningum, er seðlar eru gjörðir gjaldgeingil' her í landi,
eða hjá landsmönnum fyrir svo miklum mætum á silfrinu, fremur en á seðlunum, að nokkru sé vogað með leyfi til þess,
takmarkalausu : þá veit eg samt ekki, nema landsmönnum
kæmi betur, ef þeir ættu að því vísu að gánga, að geta feingið silfurmynt fyrir seðla, er þeim biði svo við að horfa, og að
nógu vel gæti farið á því, að haga svo til, að jarðabókarsjóðurinn, auk seðla, jafnan hefði svo mikinn forða af silfurmynt, er leyfið væri feingið, sem til hvers tíma þækti þurfa
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til að leysa inn með seðla frá þeim, sem heldur kjósa að eiga
silfur eða að taka við því sem horgunarmeðali úr sjóði þess11m; og ætla eg þetta eina veginn til að styrkja þá fáu á meðal vor, sem móti von enn kynnu að vera veikir í trúnni um
óhvikulleik seðla þjóðhánkans, á meðan eigi er fein ginn auk ah án k i mmaTbanf) her í landi, sem að vísu mætti verða landj~-að
liði í mörgu fleiru tilliti en þessu, en heldur ekki getur att heima, þar sem seðlum bankans er úthýst með öllu.
Að svo mæltu leyfi eg mer að stinga upp á :
Að alþíng allraþegnsamlegast
hiðji konúnginn, að Hans
Hátign aUramildilegast mætti þóknast að afmá 1. og 2.
grein í tilskipuninni um peninga - gildi á Íslandi frá 30.
Marts 1836; og ætlast eg til, að það verði ítarlegar tekið
fram í þíngræðum og rannsókn máls þessa, sem her er
hlaupið yfir og enn fremur er því til styrktar.
Reykjavík, þann 9. Júlí 1847.

J.

Johnsen".

Assessor JOHNSEN: Eg hefi, eins og í enda uppástúng·
unnar segir, ætlazt til, að rannsókn og umræður þingmanna
um þetta mál, sem eg vona að sett verði í nefnd, hæti því'
við, því til styrktar, sem eg í uppástúngunni sjálfri hefi hlaupið
yfir. Eg hefi þar farið fæstum orðum um það, hve áríðandi
það se einstökum mönnum og yfir höfuð, að hafa gjaldmeðal,
sem er til léttís viðskiptum manna og arðsömum útvegum, og
undir eins vikið á, að gjaldmeðal í seðlum gæti orðið eitthvert
hið hezta meðalið til að koma sparnaðarsjóðum
á her í
landi; en í niðurlagi uppástúngunnar
er einúngis lauslega
komið við það atriði, sem eg ætla ekki hvað sízt áriðanda í
þessu máli, það nefnilega, að það er undir því komið, að seðlar geti orðið her gjaldgeingir, hvort hingað væri fáanlegur
aukahánki
(BíTíafbanf); en að þessi aukahánki yrði næsta
þarflegur. meðal annars fyrir frjálsa
verzlun,
sem við erum að biðja um, held eg næsta í augum uppi: því opt yrði
þá að hera svo undir, að verzlunarmenn framandi þyrftu að
gefa út "vex I a" fyrir vörur, sem þeir kaupa ber í landi, og
að optar þyrfti á því að halda, að "discontera"
vexla þessa
(í aukabánkanum).
Eg vil ekki leingja inngángs-umræðu máls þessa með því,
að fara út í nákvæma skýrslu um það, hvernig efnum þjóð-
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b án kans hagar til, svo auðskilið væri, að ekkert sé á hættu
fyrir oss, .við aðIáta seðla hans gánga á meðal vor; því þal'l
atriði held eg bezt ætti við, að þeir, sem til þekkja her á
þingi, gæfu uppskatt með mer, eptir sannfæríngu þeirra, en
læt mer i þessu tilliti nægja að geta þess, að sá upprunalegi
og aðalstofu þjóðbankans
var 6 af 100 rbdölum hverjum,
sem allar fasteignir í Danmörku og hertogadæmunum VWrU
virtar, og hefir leiga af þessum stofni síðan árið 1813 numið
inn í þjóðbánkann,
en leiga þessi var ákveðin 6~ af 100 dtilum hverjum (með hvaða hætti hún hefir verið greidd af'
skuldunautum eða eigendum fasteignanna, kemur þessu máli
ekki eiginlega við). par að auki er svo seð fyrir, að hánkinn jafnan hafi stofn í silfurpeníngum eða silfri á reiðum höndum, sem se -l að upphæð gegn öllum þeim seðlum, sem hann
gefur út, og það auk annara eigna þjóðbánkans. Meira ætla eg
ekki að eg þurfi all mæla að sinni, til þess að mál þetta,
hvernig sem fer um það á síðan, að minnsta kosti verði feingið nefnd til rannsóknar.
FORIlETI skoraði á þingið að láta í ljósi, hvort nefnd skyldi
kjósa til að íhuga það, el bænarskráin fer fram á.
Assessor JÓNASSEN:
Mál það, sem her er borið upp fyrir
þinginu, er að vísu þess vert, að því se vandlega gaumur get.
inn, áður en atkvæði em greidd um það, hvort nefnd skuli
setja til að rannsaka það, eða ekki.
pví verður ekki neitað, að seðlar eru til mikils hægðarauka, þegar peninga þarf að flytja eður senda héraða á milli
yfir leingri veg, og þvíl.; og eg mundi þvi í þessu tilliti gefa atkvæði fyrir því, að nefnd yrði sett í málinu, ef ekki væri eitt
atriði í því, sem eg er mikið hræddur við; en það er þar í fólgið, að eg óttast fyrir, ef seðlar yrðu her gjaldgeingir, að þeir
opt mundu verða falsaðir og almenningur hafa haga af því.
pað er alkunnugt, að slíkt hefir opt að borið í Danmörku, og
má þá líka gjöra ráð fyrir því her í landi, einkum ef frjáls
verslun kemst her á við framandi þjóðir. Nú er það að vísu
svo, þjóðbánkinn er vanur að endurgjalda slíka seðla, ef þeir
em vel gjörðir og líkir þeim réttu, en ekki, ef þeir eru svo
illa gjörðir, að hægt mætti virðast að geta þekt þá frá' hinum
réttu; en láti almenníngur í Danmörku tæla sig i þessu efni,
má búast við því, að almenningur her á landi mundi blekkjast
öllu fremur á ftllsku seðlunum,
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þetta atriði aptrar mer frá því að mæla fram með þvi, að
seðlar nái her inngaungu; því ekki er nein ástæða til þess að
óttast fyrir því, að þjóðbánkans seðlum mundi reiða eins af
og kúrantseðlunum
gömlu, það er að segja, að þeir mundu falla
iverði eins og þeir, og almenningi verði tjón að þvi. þessa
vegna, sem og hins, að her eru, enn þá sem komið er, lítil
peninga viðskipti manna á milli i þessu fátæka landi, og peninga sendingar innanlands fáar, þó nokkrar séu, se eg ekki
nauðsyn beri til að útvega seðlum her gjaldgeingi; og get eg
því ekki verið því meðmæltur, að nefnd verði sett til að rannsaka þetta mál.
Jústizráð THORSTEINSEN
: það er í minni margra þeirra
manna, er enn lifa, hvílíkan skaða og harma menn biðu her í
landi af þeim gömlu kúrant - seðlum, er féllu svo úr gildi, að
þeir 1813 urðu um stund einasta ió partur upprunaverðs
þeirra.
En þó nú ei þurfi að óttast, að þjóðhánkans seðlar
falli svo úr verði, þá eru þeir þó ætíð í ferðalögum, og með
því að senda þá í svo óveguðu landi, sem Ísland er, yfir ár
og vötn, láugt um fremur undirorpnir skemdum, og að þeir
geti tapazt, en silfur; og sýnist mer það fullkomlega vega
móti því, hvað silfur er þýngra í flutningi, að f)að aptur er minna
undirorpið skemdum, og að geta týnzt eða tapazt, og óttast
eg fyrir, að seðlar aldrei verði vinsælir her í landi, því allt
það, er bankaseðlar heita, verður leingi óvinsælt; og líka óttast eg fyrir, að falskír seðlar komist her á gáng frá útlöndum,
eins og sá heiðraði konúngkjörni
þingmaður sagði, er seinast
mælti; og mæli eg því í móti, að nefnd verði kosin í þessu
máli.
STEPH.\N JÓNSSON: Eg þykist reyndar sjá, að uppástúnga
þessi er ~jörð í bezta tilgállgi, en mer er kunnugt, að almenningur viII helzt, að bankaseðlar komi ser aldrei fyrir augu,
því hann hefir enn í fersku minni hrun þeirra hið fyrra.
Umboðsmaður þORVALDURSIVERTSEN: það var einmitt
hið sama, og eg ætlaði mer að mæla, sem hinn heiðarlegi k.ouúngkjörni þingmaður, er síðast mælti, framfærði á móti uppástúugu þessari; og get eg því eingan veginn mælt með henni,
heldur miklu fremur fráráðið því, að nefnd verði kosin.
EYJÓLFUREINARSSON:Eg er líka á sama máli, og verð að
mæla móti því, að nefnd verði kosin.
JAKOBPETURSSON: Auk þess sem nú hefir verið fært til
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ástæðu ÚlÓti því, að nefnd verði kosin í þessu máli, leyfi eg
mer a~ geta þess, að eg veit ekki betur en almenningur fái
silfurpeninga á flestum verslunarstöðum norðanlands, ef ekki
vantar vörur á móti; en þeir, sem þurfa að borga töluvert til
jarðabókarsjóðsins , mundu heldur kjósa að taka ávísunarbréf
til Kaupmannahafnar, sem borgunarmeðal, en að beiðast þess,
að bréfpeningar yrði ber innleiddir ; og mæli eg því á móti því,
að nefnd se sett i málinu.
VARAFORSETI:
Mer er farið að lítast svo -á, að mál þetta
eigi her ekki á góðu von.
Að þvi leyti sem það er mælt í
móti, að seðlar se gjörðir af þeim, sem ekki eiga með að gjöra
þá, þá verður því ekki neitað, að á stundum hefir orðið vart
við falska seðla í Danmörku; en bæði er það, að þeir varla
nokkurn tíma hafa verið mjög margir, og líka hitt, að menn á
seinni tímum hafa komizt upp á, betur en áður, að gjöra þjóðhánkaseðlana
á þann veg, að næsta örðugt veitir (ef það annars er mögulegt), að gjöra -aðra eins fyrir einstaka menn. það
er mælt, að viðskipti manna se her i landi svo strjál, að ekki
se þörf á seðlum frá sjónarmiði viðskiptanna eða atvinnuveganna í landinu; en eg hélt, að ber i lægi einmitt ástæða til að
mæla fram með uppástúngunni: því ef viðskiptin eru fá og atvinnuvegirnir, þá held eg se þörf á að fjölga báðum, og að
því hefi eg haldið að mætti styðja, með því að halda uppástúngunni eða seðlunum fram.
því verður ekki neitað, að
seðlarnir get a vöknað og þannig skemzt í meðferðinni, silfrið aptur á móti ekki; en þá er það sýnt og sannað, að það
aptur hefir aðra galla sem gjaldmeðal , sem seðlar hafa ekki;
og liggur þá næst að rannsaka það, hvort gallarnir við seðlana sé þeim mun meiri en við silfurmyntina, að ekki annar
hagnaður af seðlunum, fremur en af silfrinu, vinni, og meir
en vinni gallamuninn upp, og það var þetta atriðið, sem eg
ætlaði nefndinni eða þínginu að rannsaka; og get eg ekki gjört
ráð fyrir öðru, eu að því einnig takist að kæfa þá óbeit niður, sem enn kynni að loða við hjá landsmönnum gegn öllu
þvi, sem seðla nafni nefnist, þar sem eingin veruleg átylIa leíngur getur átt ser stað fyrir þvílíkum óþokka, þegar nú er máli
að skipta um þjóðbánkaseðlana.
FORSETI:
þeir, sem talað hafa viðvíkjandi uppástúngu
þessari, hafa allir verið á móti henni; og vil eg nu skjóta því
til þingsins, hvort nefnd skuli kjósa.
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þá voru atkvæði greidd, og bænarskráin
felld með 18 atkvæðum gegn 5. .
"'or~eti framlagði þá
76, Bænarskrá
frá þingmanni
Skaptfellínga
um endurskoðun
regwgjörðarinllar
17. Júlí 1782, að svo miklu leyti sem hún
höndlar . um að leggja
lausafé í tíundarhundruð
á landsvísu.
Umboðsmaður
JÓN GUÐMUNDSSON: Eg hefi tekið fram
í bænarskránni
þau helztu atriði, er eg hugði mundu styðja að
því, að endurskoðun
og breytingu reglugjörðarinnar
af 17. Júlí
1í82, að svo miklu leyti sem hún talar um lausafjár - tíundarstofn, megi ekki fresta, ef sú breyting að (iðrum kosti virðist
nauðsynleg;
eg verð að halda hana nauðsynlega,
bæði eptir
reynslu sjálfs míns, og af viðtali því, er eg hefi átt við greindustu menn um þetta.
Allir sjá, að það má ekki segjast að
draga þessa breytingu, þar sem skattamálið
er komið til stjóruarráðanna og verður máske lagt fyrir hið næsta alþíng.
það
CI' og annað
atriði, sem styður að þvi, að endurskoðari
og lögun tíundarlaganna
se nauðsynleg
sem fyrst,
þú það se ekki
tekið fram í bænarskráuni,
þetta:
að vart verður því leingi
frestað að bæta á einhvern hátt kjör prestanna;
en af því
þeir munu leingst af her eptir, eins og hingað til, hafa tekjur
sinar af tíundum,
þá er ómissandi,
að áður se komið í kríng
um, og á föstum fótum bygð þessi tekjugrein
þeirra.
Eg verð
því að vekja athygli þingsins á þessum atriðum, og mæla fastlega með, að nefnd se kosin i málið.
GUÐMUNDURARNLJÓTSSON: Eg er öldúngis á sömu meiningu og hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga
í þvi, að skoða
og endurbæta
þurfi tíundarlögill , og þar eð alment el' álitið,
að þörf se á nýju og réttara jarðamati. en nú er, þá er af sömu
ástæðum nauðsynlegt
að gjöra tíundarlögin
sem sanngjörnust,
þvi Iausaféð, allt eins og fasteignin,
verður líklega, og sjálfsagt að nokkru leyti, undirstaða
gjaldanna .
.JÓN SAMSONSSON: Eg verð einnig að mæla fram með því,
að nefnd verði kosin til að yfirvega
þetta málefni, því heldur sem eg á næsta þingi, 1845, "frambar þessháttar uppástúngu
fcá nokkrum af merkari mönnum i Skagafjarðarsýslu,
þó henni
væri þá ekki sá gaumur gefinn, sem til var ætlað.
En nú er
því nauðsynlegra
að gefa gaum að innbyrðis jöfnuði lausafjártíundar hundraðanna,
sem meiri eru líkur til, að lausafjár-ti-
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undar hundruð, eins og fasteigna huudruðin, verðílíka í undirstöðu skattalaganna.
.
Prófastur HALDóRJÓNSSON: Eg get ekki annað en verið
samþykkur uppástúngumanni i því, að við lausafjártf8.;~ar stofninn muni mega finna töluverða annmarka; og 'þót~, ekki 'að
svo komnu geti haft ljósa og staðfasta meiníngu um;~JV..8yauðveldlega verði á þeim bót ráðin, verð eg að ráða til, al)..nefnd
verði kosin til að íhuga málefni þetta; og þar ásigkomulag
landsins er svo. margbreytt, hygg eg, að ekki megi vera færri
en 5 menn í nefndinni.
Forseti kvaddi þá til kosningar í nefnd, og voru þessir
kjörnir: umboðsmaður Jón Guðmun d sson með 18, Step há n Jóns so n með 12 og kammerráð Me Ist eð, prófastur
Stephensen
og prófastur Haldór
Jónsson,
hver með 10
atkvæðum.
pá var tekið til ályktarumræðu konúngs-frumvarpið um
breytingu á þeim tíma, sem á Íslandi þarf til að eignast sveit
eptir 6. gr. i reglug, 8. Jan. 1834.
Í þessu málefni hafði 1. assessor Johnsen áskilið ser það
breytíngaratkvæði: að þíllgið ráði frá, að frumvarnið fái lagagildi;
en að það, ef þörf þykir, fari þess á leit, að lögreglustjórum se gefin hugvekja um, að fylgja 21. gr. fátækra-reglugjörðariunar stránglega fram, eptir ákvörðun hennar. 2. }lafðikammerráð Melsteð ás~ili.ð ser breytingaratkvæði á þá leið: a) fyrst
og fremst. að lagafrumvarpið verði samþykt óumbreytt. b)
til vara, að úrbreytingu þeirri, sem nefndin hefir uppástúnglð
við 2. grein, verði felld orMu: "þeim, eða."
FORSETI: Áður en eg tek fram til ályktarumræðu málefni það, sem rædt var her í gær til undirbúnings, um það
hvort þingið eigi nú í ál' að biðja konúng vorn um lögmál, er
leingi það tímabil, sem þarf til að ávinna ser framfærslurétt,
hvar um þinglð beiddi Hans Hátign i hitt ið fyrra: finn eg mer
bæði skylt og leyfilegt að gjöra þingið vart við, að einúngis
upplestur þingbókarinnar frá í gær hefir tekið næstum 2 tíma
þingsins í dag, og er það orðið af þeim afarlaungu umræðum,
er mál þetta vakti í gær. Eg veit ekki, hvort öðrum fer eins
og mer, að telja málefnið til enna smærri, en hitt er VÍst, að
. það í velflestra þeirra ~ma núverandi þingmanna nærveru
hefir verið her áður rædt, og að mörg málefni eru nú á þingsins höndum flóknari, stærri og meir umvarðandi, en þetta.
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það er langt frá mer, að eg á nokkurn hátt vilji sporna við
frjálsum umræðum þingmanna um málefuiu,
til þess hefi eg
eingau rétt ; en bæði staða mín á þingi þessu, skyldur mínar
við fósturjörðu og stjórnanda hennar, og umhyggja fyrir áliti og
sóma þingsins hvetja mig að láta þíngmönnum þann ótta minn
í ljósi, að ef tími verður brúkaður að tiltölu til enna stærð
málefna, sem til þessa máls Í gær, þá er uggvænt um, að meir
en helmingur þeirra málefna, er þínginu em þegar fein gin
til meðferðar, verði við enda þingtimans óáhrærður ; að þíngtíðindin vaxi til afarstærðar, án þess þó að verða, að tiltölu,
auðugari að efninu til; að prentun þeirra ekki verði lokið fyrr
en á næsta ári; að skriptir allar utanþings verði mjög svo
misfara við þingtirnaun , og er það í því falli helzt ísjárvert,
ef þýðing alþingisgjörðanna þarf að dragast fram á haust; hvað
af því mætti leiða, vil eg ekki se í minni ábyrgð. Að svo
fyrirmæJtu afhendi eg málefnið til framsögumannsins
frekari
flutnings.
FRAMSÖGUMAÐUR
prófastur
HANNES STEPHENSEN:
Eg kannast við, að nóg sé rædt í þessu máli, og skal eg ekki leingja
það; nefndaráJitið var i gær upplesið, og mun það öllum þíngmönnum í fersku minni; einasta verð eg að fara fáum orðum
um breytingaratkvæði ens virðulega þingmanns frá Árness-sýslu,
og er það meining mín, að það se ekki svo algjörlega samkvæmt þínglögunum, er annað er nú upphorið , en Í gær var
áskilið. Eg man og ekki betur, en einum þíngmanna væri í
gær bent til þess, að það ekki væri reglugjörðin af 8. Janúar
1834, sem her væri verið að ræða; heldur að eins enn fyrri
partur hinnar 6. greinar, og var það þó niðurlag hinnar sömu
greinar, sem þá var hafizt máls á; en sá virðulegi þingmaður,
sem breytíngaratkvæðið ber fram, byggir að nokkru atkvæði sitt á
21. grein sömu reglugjörðar.
þess virðist mer þíngillu beri
að gæta, að hann í gæt' het breytíngaratkvæði samkvæmt breytÍngaratkvæði sínu í sama málefni her á þíngi í hitt eð fyrra,
og þá var atkvæði hans fyrir 10 árum samkvæmt því konúnglega frumvarpi, sem um er verið að ræða, en nú er breytíngaratkvæði hans á þá leið, að löggjöfin um þetta efni se söm
og verið hefir; þetta virðist mer sýna, að hann er ~jálfum ser
ósamkvæmur í þessu, en það el' ekki mitt, heldur ens hæstvirta forseta og þil1gsills að dæma her um. Eg segi þetta ekki
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af þvi, að eg hið minnsta óttist, að breytingaratkvæði þetta nái
sigri á þinginu.
Hvað breytíngaratkvæði eins ens konúngkjöma
þingmanns
ennar veraldlegu stéttar áhrærir, þá fæ eg ekki varið , að mer,
og eg ætla fleiri þingmönnum, muni þykja það nokkuð undarlegt, að þessi er sami maðurinn, sem nú ber upp breytingaratkvæði frá nefndarinnar álítsskjali, er fyrir 4 dögum undirskrifaði það, án þess að geta þess, að hann ágreindi við núorðinn meira hluta nefndarinnar; bið eg enn hæstvirta forseta og
þingið að dæma um, hvort aðferð þessi se rétt,
Kammerráð MELSTEÐ:
Eg finn mer það skylt, bæði af
því sem hinn heiðraði framsögumaður nú sagði,og líka vegna
stöðu minnar sem nefndarmaður, að gjöra þínginu grein fyrir,
hvers vegna eg þó hafi fram komið með breytingaratkvæði frá
nefndarálitinu.
þegar málið fyrst kom fyrir til yfirvegunar Í
nefndinni, stúngu meðnefndarmenn mínir. upp á þeirri breytingu í frumvarpinu, sem snerti efni þess eður innihald, og á
hverja eg eingan veginn gat fallizt, Eg let þá strax i ljósi í
nefndinni, að ef þeir héldi þessari uppástúngu fram, mundi eg
víkja frá þeim, segja þinginu ágreinings-álit mitt um málefnið, og stinga upp á þvi hreytingaratkvæðí , sem nú hefi eg
fram borið. En eptir lángar umræður féllu þeir frá uppástúngu
sinni um efni frumvarpsins, en stúngu þá upp á þeirri breytingu í orðaskipun frumvarpsins, sem nefndarálitið inniheldur.
Eg vildi þá ekki leingur öldúngis skilja við þá, eða gefa ágreinings-atkvæi\i, bæði af nokkurskonar tilhliðrunarserni , og
líka af' þvi, að mer þykir ótilhlýðilegt, að ágreiníngur um orðatiltæki, sem ein gu breyta Í meinÍngunni, skuli vera gjörður að
laun gu umræðuefni, og loksins geingið um hann til atkvæða;
en þar á móti eingan veginn af því, að eg sæi ekki strax misfellur þær, sem voru á orðabreytingu þeirri, er meðnefndarmenn mínir vildu gjöra i frumvarpinu; enda lýsti eg þvi líka
strax yfir í nefndinni, að eg mundi hreifa þessu á þinginu, eins
og eg líka gat þess í álitsskjalinu, að mer þætti hrevtingln ónauðsynleg.
Eg hugsaði líka, að meðnefndarmenn mínir mundu
falla frá henni, þegar rædt hefði verið málið til undirbúníngs
á þinginu, án þess koma þyrfti til reglulegrar atkvæðagreiðslu
um hana, og það því heldur, sem eg ekki betur veit, en
að þvílíkar smásmuglegar orðabreytingar á öðrum þesskonar
þingum seli annaðhvort samþyktar, án þess atkvæði séu um
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þær felld, eður uppástúngumaður
að öðrum kosti falli frá þeim,
ef þær fá grunduð mótmæli eða þíngmenn ei vilja aðhyllast
þær. En þar eð nú orðabreytingum þeim, sem her ræðir um,
hefir verið svo kappsamlega áfram haldið, að meðnefndarmenn
mínir eingan veginn hafa viljað frá þeim falla, þó bæði hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi og aðrir þingmenn hafi sýnt, hve iJla
þær eiga við, hefi eg álitið nauðsynlegt að koma fram með
mitt breytiugaratkvæði,
fyrst nefndarskjalið
hefir gjört orðabreytingarnar að uppástúngu- atriði, svo það gæti leiðbeint
þinginu á rettan veg, og málefni þessu yrði komið í rétt horf.
Assessor JOHNSEN: Að því leyti sem hinn heiðraði framsögumaður virðist að hafa það á móti fyrsta hluta breytíngaratkvæðis míns, að það ekki í ár, eins og í hitt eð fyrra, er
borið upp til vara, þá er það auðskilið, að þetta eingan veginn getur átt ser stað eptir ásigkomulagi þvi, sem mál þetta
nú er komið í með því konúnglega frumvarpi sem lagt er
fyrir þíngið, hvar af það hlýtur að leiða, að eg, eptir sama
hugsunarhætti og i hitt eð fyrra, nú verð að ráða frá frumvarpinu; en hvað niðurlag breytingaratkvæðisins
snertir, um
að þess se farið á leit, að hlutaðeigandi embættismenn se
minntir á að fylgja 21. grein fátækra-reglugjörðarinnar
stránglega fram, þá er það sjálfsagt, að þessu er bætt við, til að
bæta úr þeim bresti, sem tilefnið hefir gefið til kvörtunarinnar yfir fimmárahreppnum ; en svo að eg ekki spilli tíma þingsins með umræðum um þetta atriði, skal eg þvi fremur falla frá
þessum viðbæti við hreytingaratkvæðið , sem eg sé það í hendi
mer, að stjórnin, hvort heldur það kemur fram í því formi
eður ekki, mundi taka tilefni af þvi, til að gefa sýslumönnum
þá umræddu hugvekju, ef hún á annað borð, sem eg nú
sjálf..,agt ek.ki ~öri ráð fyrir, fellist á aðal- breytíngaratkvæði
mitt. Að öðru leyti hefi eg nú að eins tilefni til að bæta því
ber við, að þinginu var bent til þess fyrir skemstu, að álit
þess og sómi væri bundinn við það, að það að vísu viki ekki
ástæðulaust frá meining sinni, en leti þó sannfærast af gildum
ástæðum, ef fram væru færðar.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg ítreka það, sem eg áður sagði, að
breytingar-atkvæði
það, sem her er i dag upp borið, er annars eðlis en það, sem i gær var fyrirheitið. Eg man ekki betur, en amtmaður sá, sem ber var á þingi 1845,þaggaði niður
umræðu þá, sem þá varð út af enni 21. grein reglugjörðar af 8.
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Jan. 1831, með því að tjá þinginu, að lögreglustjórnarar gættu
skyldu sinnar, og væru ítarlega um það áminntir; og var þó
þá fremur tilefni að ræða um þetta, en nú, þegar ekki virðist
um annað tala mega, en það konúnglega frumvarp. Mer virðist líka vafi á, hvort alþingi beri að taka undir sitt umdæmi
þesskonar málefni, sem hin 21. greinin inniheldur.
Kandid. JÓN SIGURÐSSON:Af umræðum þeim, sem um
þetta mál urðu í gær, finnst mer ekki sannað, að breyting nefndarinnar sé nauðsynleg, eða gjöri frumvarpið nokkru að ljósara; gef eg því atkvæði mitt fyrir frumvarpinu, eins og það
er, því mer finnst það ekki verða misskilið.
FORSETI: par eð einginn tekur framar til orða um þetta
mál, álít eg það fullrædt, og legg því fyrir þingið þessar
spurníngar:
L Vill alþíngíð biðja konúng um, að frumvarpið fái lagagildi
(nefndarálit og breytingaratkvæði
kammerráðs Melsteðs),
eða að ráðið se frá því (breytíngaratkvæði
varaforseta)?
Hið fyrra samþykt með 22 atkvæðum.
2. Vill alþingið biðja um frumvarpið óbreytt (hreytingaratkvæði kammerráðs l\lelsteðs), eða að því sé breytt (eptir
nefndarálitinu )?
Hið síðara samþykt með 12 atkvæðum.
3. Vill þingið beiðast þess, að í fyrstu grein frumvarpsins
fyrir orðin: "skal héðan af aukinn vera til 10 ára" setjist
orðin: "skal héðan af vera 10 ár?"
Neitað með 13 atkvæðum.
4. Vill alþíngið fallast á aðra grein óbreytta eður ekki?
Hið síðara samþykt með 12 atkvæðum.
5. Vill þingið eptir orðin: "verða þurfandi" setja: "fyrr en
þeir í þeim hrepp eða öðrum hafa með 10 ára samfleyttri
dvöl unnið ser framfæri" (nefndarálitið), eða úr þessu fella
orðin: "þeim eða" (breytíngaratkv. kammerr. Melsteðs)?
Hið fyrra samþykt með 14 atkvæðum.
pví næst var fundi slitið.

14. Júlí -

ellefti fundur.

Forseti tilkynti þinginu, .aa kammerráð l\lelsteð gæti ekki
komið á fund i dag. pingbók-frá siðasta fundi lesin og samþykt.
.;
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Forseti framlagði
77, Bænarskrá
frá þíngmanni Ísfirðinga um frjálsa verzlun til
reynslu og álögulaust
strax á næsta ári, og fór um bana
svo felldum orðum: þó eg se viss um, að máli þessu verði
flýtt, sem mögulegt er, eins og hin konúnglega
prentaða
auglýsing í N. 5 með ser ber, vil eg samt beiðast
álits
þingmanna um, hvort nefnd skuli setja í þessu máli.
Kand. JÓN SlGVRÐSSON:
Eg óska að mega lesa upp bænarskrána,
ef ske mætti, að þingmenn hefðu ekki kynt ser halla
til hlítar,
GUTTORMUR
stúdent VIGFÚSSON:
Eg óska líka, að bænarskráin se upplesin.
Kandid, JÓN SIGURÐSSON
tók þá við bænarskráuni,
og las
hana upp; er hún svo látandir
"Á alþingi i hitt eð fyrra voru bornar upp bænarskrár
frá
flestöllum héruðum lands þessa um fullkomið verzlunarfrelsi,
og bar þingið fram fyrir Hans Hátign konúnginu þessa almennu
bæn þjóðar vorrar.
Af hinni konúnglegu auglýsíngu
til þingsins sjáum ver, að konúngurinn
hefir mildilega tekið bæn vorri,
og vill láta fljta svo rannsókuum
um málið, "sem fremst má
verða, eptir því hvað málið er mikið og mikils áríðandi".
þetta er nú að vísu mj1ig lJUggumllTíkt loforð, og eg er einnig fullviss um, að Hans Hátign konúngurinn
hafi eins í þessu
máli og öðrum sýnt kröptuga
umhyggju fyrir hagsæld þessa
lands, jafnvel þó eg ekki fái skilið, hverjar
þær mörgu og
miklu rannsóknir
geti verið, sem hafa getað tafið úrskurð málsins svo, að ekkert
atriði þess gæti orðið útkljáð, landinu til
hagnaðar, á heilum tveim árum, ef stjórnarráðin
hefði kappsamlega framfylgt málinu samkvæmt
vilja kouúngsins
og ósk
landsmanna.
En nú eru enn komnir nýit' viðburðir að höndum, sem að ætlun minni sýna enn ljósar, ef mögulegt væri, hversu mikla nauðsyn land þetta hefir til fulls verzlunarfrelsis
við allar þjóðir.
Hin alkunna d}Ttíð, einkum á kornvörum,
í flestum löndum,
og þar á meðal í Danmörku
ekki sízt, hefir leidt það af'sér, vegna
þess veralan lands vors er bundin við þetta land einúngis, að
her hefir orðið, og er enn víða á landinu, hinn mesti skortur á
nauðsynjavöru
í kaupstöðum;
á suðurlandi
hefir allt til þessa
verið sannarlegt
ha'læri,
og ef guð hefði ekki hingað til gefið
bezta ár að öðru leyti til lands og sjáfar, mundi her hafa orð-
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ið húngursneyð hin mesta.
Nú hefir að sönnu nokkur komvara flutzt híngað til suðurlands, en þó mjög að skornum
skamtí, og ef heyskapar brygðist og harður vetur með fiskileysi kæmi á eptir, mundi her líta út til mikilla báginda, þar
eð ekki er annað sjáanlegt, en að kornbyrgðir allar verði tæmdar Í haust er kemur. þó stendur allt enn tæpara á vesturlandi,
því í miðjum Júní vantaði þar margar tegundir af nauðsynjavöru, bæði korni og því sem til atvinnu heyrir: færum, ~jöru,
stein kolum, timbri og salti, og mjög óvíst, hvort meira flytti st;
en það, sem fékkst, var afardýrt og mjög að skornum skamti.
Eg vona að vísu, að hlutaðeigandi embættismenn muni
vara Í tíma við hættu þeirri, sem að höndum fer, eins og þeim
er boðið Í til sk. 13. Júní 1787
Kap. 12. og 13. grein; en
reynslan hefir sýnt tvent: bæði það, að skýrslur koma stundum svo seint til stjórnarinnar, að hún getur ekki bætt úr skortinum Í réttan tíma, og annað hitt, að þegar svo stendur á, verðUI' kostnaðurinn
miklu meiri, en ella mundi.
. Hjá þessum annmörkum ætla eg að varanlegast og bezt
verði komizt með því, ef f~jálsari yrði gjörðir aðflutníngar til
landsins nú þegar; enda eru það þessi ráð, sem nú eru lögð
til af hinum vitrustu mönnum í flestum stöðum, þar sem líkt
ber að höndum.
Yrði því ráði fylgt, mætti gjöra ráð fyrir,
annaðhvort að embættismenn væntu, að byrgðirnar mundu verða
nægilegar á endanum og þá mundi einginn kostnaður verða
lagður í sölurnar, þángað til verzlunarfrelsið sýndi sínar góðu
afleiðingar, eða að embættismenn bæri fram k",einstafi landsmanna eptir konúngsins milda boði, og yrði þá kostnaður sá,
sem geingi til að bæta úr neyð þeirri, sem nú er, ekki nema
um stundar sakir, einúngis til að forða hallæri til næsta sumars.
Yrði verzluninni aptur á móti ekki breytt í neinu, má
gjöra ráð fyrir, að dýrtíð þessi standi að' minnsta kosti næsta
ár; og eptir því sem her er í garðinn búið, mundi hún þreyngja
æ fastara að; en það leiddi til þess, að landsmenn yrði að
knýja æ fastara á hurðir stjómarinnar um hjálp, þar eð hún
hefir lofað að sjá landinu fyrir vörubyrgðum Í tíma, þegar verzlunarmenn þryti (tilsk.13. Júní 1787. II. Kap. 13. gr.)
Yrði aðflutníngar til landsins gjörðir frjálsari nú þegar,
leiddi þar einnig annað gott af" og það er, að menn gæti seð
glögglegar fram á, hverjar afleiðingar aukið verzlunarfrelsi
hefði, og gæti með því 'móti feingið betri reynslu að styðjast
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við; en þetta gæti aptur verið bæði þinginu og stjórninni til
beztu leiðbeiningar til að undirbúa regluleg og hagkvæm verzlunarlög handa landinu.
þessi undirbúningur yrði því fullkomnari og betri, sem verzlanin hefði frjálsari gáng, því þá
gæti menn feingið vissustu og áreiðanlegustu reynslu um þær
greinir, sem nú gjöra að líkindum mestan vafa; þá yrði einnig hægast að finna, á hvern hátt landinu og ríkinu væri haganlegast að taka tekjur af verzluninni.
Væri þannig að farið,
gæti stjórnin undirbúið málið i góðu tómi, og safnað smámsaman reynslu, þangað til tími þækti að binda verzlunina reglulegum lögum.
Eg leyfi mer þess vegna að stínga upp á, að alþing beri
fram þá þegnsamlega bæn fyrir konúng vorn:
Að fullkomið verzlunarfrelsi verði veitt að ári komanda
til reynslu, án allrar álögu annarar, en nú er, fyrst um
sinn, þángað til búin verða fullkomin verzlunarlög fyrir
landið, og lögð fyrir alþing til ráðaneytis.
Reykjavík,

12. dag Júlim,

1847.

.JÓn Sigurðsson".
UPPÁSTÚNGUMAÐUR:
það er ekki sízt hin konúnglega auglýsing, og ádrrittur sá, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi gaf
her á þinginu hinn fyrsta dag, um skýrslur þær, sem hann
mundi gefa um þetta mál, ef það væri reglulega upp borið,
sem hafa hvatt mig til að koma fram með þessa uppástúngu.
Eg get vel ímyndað mer, að sumum kunni að þykja það ónauðsynlegt eða jafnvel óhæversklegt, að koma fram með bæn um
verzlunarfrelsi á ný; eg get einkum ímyndað mer þetta her á
landi, afþvi eg veit, að allir hafa her svo mikið traust á vilja konúngsins og á hverju hans orði, að þeir leg!!Ja jafnvel miklu meiri
þýðingu i það, en í þvi liggur.
Eg veit, að menn hafa tekið
hin mildilegu orð í auglýsingunni á þann veg, sem konúngur
hafi þegar lofað að veita landinu fullt verzlunarfrelsi, en þessa
þýðillgu verð eg að játa að eg hefi ekki getað fundið i orðunum; eg se þar er talað um margar og miklar rannsóknir, en
eg finn ekkert loforð um, hvenær þær muni verða á enda kljáðar,
eða hver málalok þeirra muni verða. Ekki se eg heldur, að
það se óhæverskt að ánýja bæn vora um verzlunarfrelsi; það
verður miklu framar til þess að styrkja hinn góða vilja konúngsins og flýta fyrir afgreiðslu málsins hjá stj6rnarráðunum; þvi
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ekki býr konúngur sjálfur til lagafrumvarp um verzlunarfrelsi,
heldur gjörir það stjórnarráð hans. það er ekki heldur énauðsynlegt að ánýja mál, sem öllum þykir mikils varða, þegar málalok verða ekki eins fljót, eins og þörfin krefur. þetta
mál hefir nú þegar dregizt tvö ár; en það' er ekki torvelt að
finna dæmi um mörg önnur merkileg mál, sem hafa .dregíst
töluvert leingur, og það þó gjöra mætti ráð fyrir, að stjórnin
vildi einmitt flýta þeim eptir megni. það er alkunnugt, að Í
opnu breti 18. Aug. 1786 og tilskip. 13. Júní li87 er landi
þessu lofað fullkomnu verzlunarfrelsi, sem fyrst að kringumstæður leyfa, en þær kringumstæður eru ekki komnar enn,
eptir 60 ár; rétt um aldamótin var áformað að koma her á
kapítulstöxtum, en þeir komu samt fyrst 1817; um sama leiti
var farið að efna til tilskipunar um ómyndugra fjárforráð, og
Iandsyfirrétturinn var búinn að semja hana 1803, en hún varð
fyrst búin Í frumvarpi í hitt eð fyrra. Samt sem áður er eg
viss um, að stjórnin hefir opt hugsað um þessi málefni, og
viljað þau yrði útkljáð. það var eillni~ Í ráði eptir aldamótin
að koma sýslumönnum á föst laun, og hefir síðan staðið sú
klausa í hverju veítingarhréfi , að þeir verði að vera viðbúnir
breytingum, en sýslumenn eru samt ekki komnir á föst laun
enn, og hefir það þó verið flestra meiníng hingað til, að það
væri landinu sparnaður, og rentukammerið hefir, að eg held,
verið á sama máli, og sjálfsagt fylgt því fram, svo vel sem því
var auðið, til að geta aukið tekjurnar.
það kann að virðast svo, sem her se gjört Í uppástúngunni of mikið úr hættu þeirri, sem landið se í vegna dýrtíðarinnar. En eg held þó, að menn verði að játa, að það se ekki
gjört. það er mörgum kunnugt, að ekki er lángt síðan að her
var farið að sjá á sumu fátæku fólki sökum hallæris, og úr
sjáfarsveit einni, ekki fjarlægri, voru menn sendir gagngjört
til að klaga neyð manna þar fyrir amtmanninum, og báru þeir
sömu fregn þaðan. Eg veit nú að vísu ekki, hvern árángur
hefir haft þessi kvörtun, eða hvort stjórnin hefir þegar feingið
fregnir um hana, en hitt virðist mer vera í augum uppi, að ef
árferði breytist til hins lakara, þá mundi horfa til mikilla
vandræða, einkum i sjðpláaunum.
Mer er það kunnugt, að í
miðjum Júní mánuði var mesti skortur á vesturlandi, bæði á
kornvöru og flestum eða öllum' nauðsynjum, sem til atvinnu
manna þurfa, og voru ekki líkindi til, að meira flytti st síðan
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að töluverðum mun. Undir Jökli leit, að sögn manna, út til
enn meiri vandræða, og það gæti verið, að þar væri nú hin
stærstu bágindi, þó ekki se kvartanir komnar ber fram á þinginu. Kæmi nú harður vetur ofan á og fiskískortur, þá er sannarlega orsök til að óttast þúngt hallæri, sem ekki ser fyrir hverjar afleiðíngar kunni að hafa. þess er því siður að vænta, að
kaupmenn bæti úr þessum skorti, sem stjórnin hefir sjálf lýst
því yfir (tilsk, 13. Júni 1787. II. kap. 12. gr. í niðurl.), að ekki
væri lögð nein "frekari skylda" á kaupmenn, til að sjá landinu fyrir stöðugum byrgð um, þar eð það væri móti grundvallarreglu frjálsrar verzlunar, en stjórnin ætlaði ser sjálf að bæta
úr, þegar skortur væri (samast. 13. gr.) eptir skýrslum hlutaðeigandi embættismanna.
En nú er það tvísýnt, eptir þvi sem
á stendur, hvort þetta getur orðið að notum; því í stað þess að
svo er ætlað til 1787, að póstskip fari héðan í Augúst mánuði,
einmitt til þess að greiða fyrir skýrshmum í tíma, þá fer nú
ekkert víst skip um þann tima, og fyrir þá sök geta skýrslur úr mörgum héruðum komið um seinan, en þar leiðir aptur
af, að annaðhvort kemur hjálpin ekki fyrr en um seinan,
eða kostnaður til vörusendínganna verður miklu meiri en ella,
eins og skiljanlegt er og dæmin sýna, þegar senda á skip
seint um haust eða á vetrum svo lánga og hættulega leið.
Um uppástúnguna
sjálfa kynni enn að vera nauðsynlegt
að geta þess, að þar sem stúngið er upp á, að beðið verði um
verzlunarfrelsi án allrar annarar álögu, en nú er, þá er það
auðsætt af því, sem undan er geingið, að þar er meint þær
einar álögur, sem á inulendum liggja, og er þá helzt að tala
um 14 marka gjaldið af hverju Iestarrúmí , sem á að gjalda,
þegar fluttar eru vörur til annara landa utanríkis; þessu g:jaldi
vil eg hvorki mæla með né móti í þetta sinn.
Eg leyfi mer þá að lyktum að stinga upp á, að kosin verði
5 manna nefnd til að rannsaka uppástúnguna.
Mer virðist
það skylda þingsins bæði vjð landið og við konúnginn að taka
málið til rannsóknar, og eg óttast, að margir kunni að hugsa,
og það ekki sízt stjórnin sjálf, að þingið sé nú orðið annars
hugar en í hitt eð fyrra, ef það vm nú eingan gaum gefa uppástúngu þessari, þar sem það heiddi þá nær því i einu hljóði
UTU fullkomið verzlunarfrelsi.
Eg ber að vísu fyrir mitt leyti
eingan kinnroða fyrir, þó uppástúnga þessi verði felld, en eg
bið hina virðulegu þingmenn að hugsa vandlega um með sjálf-
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um ser, hvort þeir hafi fullnægt skyldu sinni við lamlið og
þjóðina, ef þeir visa uppástúngunni frá, eða hvort þeir vilja
ábyrgjast afleiðingar þær, sem af því kynni að verða, ef málið
felli niður að svo komnu.
VARAFORSETI
: Eg er að vísu fullviss um, að hinum heiðraða flutningsmanni ekki geingur annað en gott til með uppástúngu þessa; en eg get ekki að því gjört, að meiningar okkar um þetta mál eru öldúngis gagnstæðar.
það á að mæla
fram með málinu, að her nú er mikill vöruskortur, og einkum
á korni. Að hve miklu leyti skortur þessi nú er svo mikill, að
kallað verði hallæri, eða til þess horfi, þá verð eg að geta
þess, að eg ekki hefi orðið var við það hérna Í suðuramtínu.
'það er öllum kunnugt, að skortur mikill hefir verið á kornvöru um alla norðurálfuna næstliðinn vetur. þegar nú svo er
ástadt, og vara þessi þess vegna stígur mjög svo í verði all .•
staðar, þá virðist mer, að fyrir þvi se ráð að gjöra, að þeir,
sem hafa hana til sölu, heldur selji hana nær ser en fjær, á
meðan ekki eru líkindi til, að hún verði borguð betur Í þeim
löndunum, sem eru Í miklum fjarska, og einkum ef svo stendur á, að þar er bjargræðisskortur yfir höfuð, eða þá á þeim vörunum, sem von er á, að kornið se borgað með, og þetta þá
enn meir, þegar eins stendur á með skipleiguna, eins og í ár,
er hún er orðin hærri, en hún um mörg undanfarandi ár hefir verið, og það einna helzt vegna korn - eklunnar og flutninganna. þegar nú máli skiptir um re y n sl u tí m a fyrir frjálsari
verzlun Mr í landi, þá getur mer ekk.i skilizt betur, en að
hann se óheppilegast valinn, er eins stendur á, og eg nú drap
á. Mer skilst líka, að öllu fremur se að gjöra ráð fyrir ráðstöfunum gegn vöru - eða bjargræðis - skortinum af hlutaðeigandi yfirvalda og stjórnarinnar hálfu, á meðan framandi þjóðir
ekki hafa feingið verzlunarviðskipti við oss, en eptir að verzlunin er orðin alveg laus. Meira þykist eg ekki þurfa að mæla
fram með meiningu minni Í þessu máli, og ætla eg það öðrum.
EYJÓLFUREINARSSON:Af því sem allareiðu er mælt, leyfi.
eg mer að geta þess, að Í kaupstöðum krÍng um Breiðafjörð
var að sönnu komin nokkur matvara, þá eg fór þaðan, en
máske ei meira, en sjötti partur af því vanalega;
en þar
vantar líka járn, færi og tjöru, og þenna skort álít eg því
skaðlegri fyrir sveitir þar, sem þær að mestu eiga að sækja
'framfæri sitt á sjóinn.
En hvert eiga menn að snúa ser í
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neyð þessari nema til alþingis, til að biðja það um að bera
fram á ný þarfir og óskir landsmanna fyrir konúng vorn? Mæli
eg því með, að nefnd verði kosin, að gefa nákvæma athugasemd um bænarskrá þessa.
SVEINNSVEINSSON: Eg játa það, að mart af því, el' hinn
heiðraði varaforseti nú sagði viðvíkjandi þessu máli, hefir miklar ástæður fyrir ser, þegar málið er þann veg skoðað; en þegar eg lít til núverandi ásígkomulags lands vors og skoða fleiri
síður málsins, get eg ekki annað en ráðið til, að {mð se tekið til yfirvegunar, og nefnd valin í því.
STEPH\.N JÓNSSON: Eg skal ekki neita því, að fyrst þegar eg las þessa bænarskrá , virtist mer, sem uppástúnga hennar ætti ekki sem bezt við, þegar eg á hinn bóginn hafði tillit
til ennar konúnglegu auglýsingar til alþingis; en eptir að eg fór
að yfirvega hana betur, og þó einkanlega síðan eg heyrði ræðu
uppástúngumannsins,
get eg ekki annað en fallizt á, að nefnd
verði kosin í málinu.
þess má eg einnig geta. að þegar eg
var á ferðinni hingað suður, heyrði eg þess getið í Borgarfirði,
að farið væri að sjá á fólki af matvæla skorti sumstaðar her
sunnanlands.
Líka er það fleira en aðflutningaleysi á matbjörg, sem valdið getur bjargarleysi manna á milli; þannig
hefir eptir sögn geingið fjársýki í Múlasýslum
og víðar. Að
minni hyggju getur það ekki að minnsta kosti spilt fyrir, að
nefild verði kosin.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON.: Eg fyrir mitt leyti þori
ekki að ábyrgjast, að eg muni ekki, ef til vill, valda þjóð
minni skaða, se svo, eg ráði frá, að mál þetta sé tekið til rannsóknar her á þingi af nefnd. Eg veit það, að þjóðinni þykir
það miklu skipta, hvaða tJiðurstaða á því verður, eða hvaða
gaum að þíngið gefur því eins nú sem í hitt eð fyrra, þegar
það var her fyrst rædt. þjóðin æskti þá verzlunarfrelsis, fijálsara en verið hafði, en sú bæn er enn þá ekki heyrð.
Eg get
því ekki seð, að þar se nokkuð verulegt til hindrunar, að þessi
bæn se ítrekuð af þínginu við Hans Hátign konúnginn, ef það
er gjört með þeirri hæversku , greind og stillingu, sem vera
ber; og því fremur finnst mer tilefni til þessa vera, sem bráðari nauðsyn er til, að ráðin se bót á annmörkum þeim, sem
nú einkum eru á verzluninni her við land, og sem fleiri þíngmenn frá ýmsum héröðum landsins hafa látið í -ljósi, og sem
eg fyrir mitt leyti get ekki dulizt, að svipað hafi verið á aust-
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urlandi stundum, að undanförnu, en einkum í vetur, sem strax
bryddi á á síðstliðnu hausti, eptir að skip voru sigId; þar var
örbyrgðin svo mikil sumstaðar á verzlunarstöðum af allri nauðsynja vöru, að menn feingu fátt, er þeir þörfnuðust; það var
ekki kornvaran ein, sem brast, hvar af þó leiddi töluvert volæði manna ámilli, heldur margt fleira, t. a. m. járn, sem vart
fékkst í skeifu, þó á lægi, hvað þá heldur meira. þetta dirfist
eg að bera her fram á þingi, og því að eins dirfist eg þess,
að eg veit, að það er satt, en ætla, að það á hina síðuna ekki
se tilefni til, að þingið ángri sína fyrri bæn í þjóðarinnar nafni
til konúngsins;
ætla eg það serlegt tilefni til af stjómaeinnar
hálfu að flýta verzlunarmálinu, sem mest að auðið er, þar Sem
þjóðin treystir því fastlega, að þessir annmarkar muni hverfa
við frjálsari verzlun. Eg get ekki skilið, að ber se nokkuð að
óttast, þó það væri gjörð reynd á fyrst, hvort það es : tómur
hugarburður eða ímyndan , að ástand vort batnaði nokkuð við
að leyfa verzlun víð framandi þjóðir: tækist nú miður til, en '
ætlað er, er hægra uni hönd fyrir stjórnina eptir á með margt;
eða færi svo, að framandi þjóðirnar fyndu ser einna eða annara orsaka vegna ekki fært að nota leyfið, eða hirtu ekki um
það, munu Danir, sem eins eiga rétt á að versla við oss eptir sem áður, þó leyfið nái til fleiri þjóða, ekki hafa orsök til
að yfirgefa oss, enda hygg eg, að þeim se ekki svo rúmskipað, sem stendur, að þeir eigi hægt með að gjöra það. þetta
færi eg fram, ekki í þvi skyni að fylgja málinu með kappi í
blindni, heldur af því eg meina svo réttast eptir sannfæringu.
Eg ·tek það enn fram, að eg þori ekki að ábyrgjast, að þeir
menn, er eg mæti her fyrir á þingi, álíti mig sýknan saka, eða
gætu álitið mig það, ef eg vildi ekki styrkja má] þetta, að það
verði rannsakað; og því bið eg hina heiðruðu þingmenn, já eg
skora á þá, að þeir íhugi grandgæfilega, áður en þeir greiða
atkvæði sitt í því; eg hika því ekki við að ráða til, að nefild
se sett til að rannsaka það, rannsókn getur þó ekki skaðað.
ÁSGEIREINARSSON: Eg verð að játa, að ræða sú, er sá
háttvirti forseti flutti í gær, fell mer svo vel í geð, að eg vildi
vara mig við að auka þinginu kostnað með óþarfa tali; Samt
hafa umræður þær, er nú hafa farið fram, orsákað það, að eg
get ekki með öllu neitað mer um :að taka þátt í þeim. Eg
verð að sönnu að játa, að konúngleg auglýsing til alþingis,
dagsett 21. Mai 184:7, gaf mer hina beztu von og traust til
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vors mildiríka
konúngs
um þá beztu afgreiðslu á verzlunarmálinu, að því leyti sem hann hefði kunnugleika
til, og önnur
aðferð hans við þetta land styrkja
mig líka í þeirri von; en
vegna þess að meiningamunur
var á meðal þíngmanna
um
einstöku
atriði þess, nefnilega,
llvort öllum þjóðum skyldi
veita uppsiglíngarleyfi
á alla löggilta verzlunarstaði
í landinu,
. og svo um sveitaverzlunina,
sem þíngmenn
greindi mjög á
um 1845: virðist mer, að ef nefnd yrði kosin til að rannsaka
uppástúnguua,
að hún gæti skýrt stjórninni
nákvæmar
frá
þessum atriðum,
eptir það þingmenn
hafa kynt ser meining'll' hinna
skynsöm ustu manna meðal þjóðarinnar.
Menn gætu
þá líka rannsakað,
hvort því yrði komið við, að setja nægar
sóttvarna-stiptanir
á fáa verzlnnarstaði,
ef á þeiín væri einúngis leyfð uppsigling ; en ekki hefir reynslan sýnt, að mislíngaséttinni, sem. Danir, en ekki aðrar þjóðir fluttu til okkar
í fyrra sumar, yrði varnað, og kom hún þó á þann verzlunarstaðinn, sem ekki er ólíklegt,
að hægra hefði verið að varna
henni, en víða annarstaðar;
þetta var þó' ein ástæðan fyrir því,
að ekki mætti leyfast
uppsigling
á alla verzluuarstaði ; enda
hefi eg heyrt alla þá skynsama
menn, er eg hefi átt tal við
um þetta mál, vera á móti þeirri uppástúngu,
Hvað því viðvíkur,
að verzlunarfrelsi
komi ekki skattamálinu við, held eg þessu se ekki þannig varið; því einginn
veit enn þá, nema svo kunni að fara, að nokkur tollur verði
lagður á verzlunina,
sem, ef til vill, gæti gjört nokkra breytingu á gjaldi landsmanna;
enda þó eg ímynrli mer, að her verði
ekki settir tollheimtumenn,
því hinn háttvirti kOllúngsfuli'trúi
hefir fært svo gildar ástæður móti því, sem lesa má í alþíngistiðindunum
1845, bls. 555, í svo fáum orðum, að einginn
maður. mun geta ímyndað
ser, að nokkrum manni verði unt
að gjöra það betur, hversu kunnugur
sem hann væri.
j?ar eð nokkrir [iingmenn hafa talað um vöruskort,
þykir
mer kynlegt, að því hefir verið svarað,
einkum af þeim mjög
heiðraða varaforseta,
á þá leið, að menn hafi í því efni mest
augastað á núverandi
ásigkomulagi
með kornleysið,
sem frjáls
verzlun mundi ekki hafa bætt úr í þetta sinn; mer þykir nú
þetta líklegt; þó gat það skeð, að aðrar þjóðir hefðu flutt korn
til islands,
þegar þær vissu af kornskortinum
í Danmörku,
til að mynda frá Austursjónum;
en hvað um þetta er, vænti eg
ekki eins mikils hagnaðar í komkaupum
fyrir Ísland við frjálsa

164

verzlan, eins og í mörgum öðrum kaupum, eða að aðrar þjóð"!
ir en Danir bæti fullkominn skort vorn með kornflutninga.
En þó eg nú hafi ekki við hendina höndlunarreiknínga
til að
sanna, að það eru margar nauðsynja-vörur, sem við Íslendingar þurfum, aðrar en korn, og ekki ríður minna á til að efla
með bjargræðis útvegi laudsins r þá held eg, að öllum þíng. mönnum sé þetta ljóst.
Til sönnunar því, sem nokkrir þíngmenn hafa framfært um skort á nauðsynjavörum, gæti eg fært
nokkur sönn dæmi, þó eg ætli ekki að taka þau öll fram. Árið 1815 var farið til Ísafjarðarsýslu frá Strandasýslu til að fá
járn, stein kol og línur, og sumt af þessu hjá bændum, sem
verzlunarmenn höfðu ekki til; var það að sönnu nokkuð brúkað til skipasmíðis, en nokkuð líka til venjulegra bú þarfa bænda.
pó eg telji það ekki sem aðalástæðu fyrir vöruskorti, að saltskortur var á Reykjarfirði í fyrra vor, og svo líka á fleiri vörum, þá val' þetta mjög bagalegt fyrir bændur; því þó saltið
kæmi seint á sumri, var óbægt að nálgast það yfir svo erfiðan og lán gau sjóveg, og höfðu margir af slíku mikinn baga.
Telja má það til sönnunar vöruskorts á Ísafirði, að sýslumaður
Briem keypti töluvert af færum ber í Reykjavík í fyrra sumar, og flutti vestur í Ísafjarðarsýslu, því þar var skortur á
færum í fyrra; og mw} hver, sem þekkir nokkuð til í Ísafjarðarsýslu (hvar fiskiveiðar eru að kalla sá mesti bjargræði sútvegur), geta nærri, hver hnekkir það el' í bjargræðisveg þessum, þegar færi vantar.
: KONÚNGSFULLTRÚI:
l\ler virðist svo, sem að umræðan se
korhin nokkuð út fyrir sín réttilegu takmörk, þar sem nokkrir
hinna virðulegu þingmanna hafa talað um skort þann, er í
ýmsum héröðum landsins eigi að vera á nauðsynjavöru.
Her
lýtur spurníngin nefnilega ekki að því, hvort aukið verzlnnarfrelsi fyrir Ísland mundi yfir höfuð vera þarflegt eður ekki, og
hvort koma skuli á þesskonar frjálsari verzlun eða ekki. AIþíng hefir nú í hitt ið fyrra ritað konúngi bænarskrá um það,
að landið feingi frjálsari verzlun , og hin konúnglegu
auglýsíng til alþingis sýnir, að stjórnin hefir tekið þai'l mál að ser
(gMd ínb þ(Hl <sagrn), sem og að rannsóknum þeim, sem það
mál þarf, "skal flýta, sem fremst má verða, eptir Því hvað málið er mikið og mikils áríðandi".
Eptir því sem umræðunni
nú er komið, er umtalsefnið einúngis það, hvort það muni koma
að haldi að setja nefnd til að rannsaka það, hvort alþíng eigi
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að nýju að biðja um, að máli þessu verði flýtt. Eg skil þá
eingan veginn, hvernig uppástúngumaður getur ætlað, að alþing, ef það setur einga nefnd í þessu máli, virðist að falla
frá sinni fyrri bænarskrá.
pegar alþíng einu sinni hefir sent
bænarskrá og kröptuglega mælt fram með málinu, og stjórnin
því næst hefir kunngjört, að hún ætli að koma því á framfæri,
þá virðist mer, að málið se komið á rétta leið, og að ekki þurfi
ný beiðni að koma til. Hvað viðvíkur flýtir þeim, sem búast
megi víð á afgreiðslu máls þessa af stjórnarinnar hendi, þá
veit eg ekki, hversu uppbyggilegt þinginu hefir þótt að heyra
uppástúngumann telja öll þau lagaboð, sem kvað hafa verið
i áformi að gefa út fyrir laungu síðan, en sem eptir hans áliti
hefir verið frestað leingur, en vera átti. Eg svara þessu einúngis með þvi að benda til hinnar konúnglegu auglýsingar,
sem þinginu hefir verið birt, og sem sýnir fyllilega, hvort
lagaboð þau, er ísland snerta, eru nú lögð afsíðis, eða hvort
þeim er komið til framfæris, eins og vera á. Hvort alþing
ætlar nú að setja nefnd eða ekki, verður að vera undir því
. ko';'ið, hvort þíngmönnum þykir það sæma, að menn nú, rett
á eptir það að stjórnin hefir kunngjört, að hún ætli að flýta
málinu, sem framast verði, fari þegar í stað að biðja um, að
máJi þessu verði flýtt. Eg verð í því tilliti að skírskota til
orða þeirra, sem nokkrir af þingmönnum hafa sagt á þá leið,
að þeim hafi fundizt, fyrst þegar þeir litu á málið, að það ætti
ekki sem bezt við að fara nú aptur að biðja um fljóta afgreiðslu
þess. En eg verð þar að auk að skjóta því til álits þingmanna, hvort þeir haldi, að þesskonar ítrekuð beiðni muni
nokkuð geta studt að því, að málinu verði fyrr en ella ráðið
til lykta; eg fyrir mitt leyti held það ekki.
En skyldi svo fara móti von, að nefnd verði kvödd í málinu, þá geymi eg mer, þángað til nákvæmar verður um málið
rædt, að sýna og sanna, að þó minna, en venja er til, hafi nú
i ár flutzt af nauðsynjavöru og einkum komi, þá getur það
eingau veginn komið af því, að verzlunin hefir verið bundin
eingaungu til þegna konúngs vors, heldur má þetta eigna
ástandi því, sem allstaðar hefir að borið í Norðurálfunní, þar
sem því nær í öllum löndum hefir verið hinn mesti vistaskortur
og dýrtið, og á einstöku stöðum jafnvel húngurs-neyð.
íslandi
hefir, ef til vill, einmitt nú í ár komið það að góðu, að verzlullarlögin hafa veitt fastakaupmönnum forrétti á ýmsan hátt,
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er hefir bundið þá til verzlunar her á landi þannig ,að þeir
hafa orðið að flytja út hín gað talsvert af kornvöru, jafnvel þó
þeir hefðu getað selt hana við hærra verði í Danmörku. En
eg ætla ekki að fara leingra fram í þetta mál, þar eð eg, eins
og eg sagði, get ekki álitið, að það eigi að verða að umræðuefni, meðan mál þetta er ekki komið leingra á leið.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON:
þó að ræða hins háttvirta konúngsfulltrúa fullnægði mer ekki að öllu leyti, þá hefir hann
þó tekið eitt merkilegt atriði skýrara fram, en gjört el' í hinni
konúnglegu auglýsingu, eptir því sem eg hefi getað skilið,
Konúngsfulltrúinn sagði, þó það væri ekki íslenskað eptir honum, að »Regjerillgell er gaaet ind paa" að veita verzlunarfrelsi: að stjórnin æ tli s er að veita verzlunarfrelsi.
þetta
sest nú, eptir því sem mer getur framast skilizt, ekki af auglýsíngunni; þar stendur einúngis, að þingmenn skuli vita, að
svo margar og merkilegar rannsóknir þurfi að hafa um þetta
mál, að það hafi ekki getað orðið búið; en hverjar þær mörgu
og merkilegu rannsóknir séu, hversu lángt þær se komnar,
hve nær þær muni að líkindum verða búnar, og hver m,ál,lllok
þeirra muni verða á endanum: um það allt fær maður ekkert
að heyra.
þar sem konúngsfulltrúinn bar mer, að eg hefði talað um
»ótilhlýðilegan" drátt á nokkrum málum, þá var það ekki samkvæmt mínum orðum; eg sagði einúngis frá dæmum, hvernig
mál hefði dregizt, sem stjórnin hefði þó að öllum líkindum
viljað flýta, en eg lagði eingan dóm á, hvort- sá dráttur hefði
verið ótilhlýðilegur eða ekki. Eg held það hafi ekki verið um
skör fram, að ~eta þessa atriðis í þ.essu máli, því eg sé af ástæðunum til hins konúnglega frumvarps um jarðamatið, að
rentukammerið kveðst hafa sett verzlunarmálið í samband við
skattamálið. Nú er skattamálið ekki komið mjö~ lángt á veg,
eins og allir vita, en ef það á að bíða eptir nýju jarðamatí,
og svo verzlunarmálið eptir þeim báðum, þá er eg hræddur
um það sé ekki án orsaka, þó menn haldi, að þess kunni að
verða lángt að bíða. En kannske hínn háttvirti konúngsfulltrúi geti nú þegar fullvissað bæði mig og aðra um, að þessi
dráttur verði ekki, og þá yrði nokkuð öðru máli að gegna.
Mótbárur hins virðulega varaforseta sé eg ekki að komi
þessu máli töluvert við að svo stöddu.
það er nú svo margsinnis sýnt með reynslunni á mörgum stöðum, að aukið frelsi
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á aðflutníngum er bezta meðal við skorti;
móti þessmi almennu re ynslu duga ekkert mótmæli einstakra manna. þó
eg enda vildi viðurkenna, að annað eins ál' og þetta kynni ekki
að hafa verið sem heppilegast valið til að byrja verzlunarfrelsí,
þá er eg þó sannfærður um, að her hefði verið miklu minni
vöruskortur nú í sumar, en nú er, ef aðflutníngar til landsins hefði verið frjálsir.
Menn hafa sagt, að það væri
einn mesti kostur á viðskiptunum við Danmörku eina, að
hún væri kornland, sem gæti æfinlega látið korn í te; en
reynslan hefir nú sýnt betur en allar röksemdir, að þessu
er ekki svo varið: í Danmörku,
sjálfu kornlandinu , var
tmm an af rúgi nú í vor á 14 rhrl., í sama mund sem hún var
i Noregi ekki nema á 9rbd.
þetta er einnig skiljanlegt, því
að kornlöndunum sækja allir, einkum þegar þau liggja eins
hentuglega við og Danmörk; þess vegna tæma st þau fyrst, því
allir selja, þegar verðið hækkar töluvert, en þar af leiðir, að
.Iiin löndin, sem kaupa korn, geta haft það með hægra verði
en kornlöndin sjálf, þegar svo stendur á.
Að ððru leyti eru þau orð konúngsfulltrúans,
að hann
mundi seinna skýra nákvæmlogar
frá málinu, þegar það kæmi
til umræðu, ný hvöt fyrir þingmenn til þess að kjósa nefnd í málið.
KONÚNGSFULJ.TRÚI:
Að svo miklu leyti sem hinu virðulegi uppástúngumaður
í ræðu þeirri, sem hann nú heit, aptur
hefir tekið fram kosti þá, sem fylgdu frjálsari verzlun, þá ætla
eg, samkvæmt því sem eg áður sagði, ekki frekar að svara því
að sinni.
En þar sem hann hins vegar hefir þókzt geta, af
orðum þeim er eg talaði í binni fyrri ræðu minni, ráðið meira
en það, sem um fyrirætlun stjórnarinnar el' sagt í hinni konúnglegu auglýsingu, þá verð eg að lisa yfir því, að eg hefi
einga köllun til að gefa nokkra þesskonar frekari auglýsíngu.
En þó þykist eg ekki í neinu þurfa að taka það aptur , er eg
áður talaði; því þegar í auglýsingunni stendur, að til afgreiðslu
máls þessa um fljálsari verzlun, sem alþíng hafði beðið um, "þurfi
svo margar og miklar rannsóknir, að ekki hafi orðið komið neinu
frumvarpi þar um til alþíngis í þetta skipti, en flýta skuli svo
rannsóknum þessum", o. s. frv., þá er her glögglega gefið til
kynna, að verið se að starfa að málinu, og að búast megi við,
að lagafrumvarp verði, þegar búið se, lagt fyrir þíngið; og fyrir
því hefi eg haft gilda ástæðu til að segja, að stjórnin hafi
tekið að ser þetta mál (gilMt ínb ~iIiI E)ilgen).
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FORSETI:
l\ler getur ekki annað fundizt , en al'>umræður
sumra þeirra þingmanna, er þegar hafa rædt um þetta efni,
hafi verið allt um. of á víð og dreif; því her er einúngis á það
að líta, hvort nefna eigi' að kjósa. til að íhuga það málefni, sem
fyrir hendi er og áhrærir að biðja konúng um frjálsa verzlun
strax að ári komanda, þar sem þó sumir hafa farið 'orðum um
toll, um sveítaverzlun, um sóttvarnarstiptanir , um vöruskort á
ýmsum nauðsynjum sumstaðar í landinu, og fleira.
En þó
nú þetta seinastnefnda ætti Sel' stað einhverstaðar og á einstökum vörutegundum, þá má nærri geta, að þeim vöruskorti,
sem nú mætti vera eða sem var í fyrra', Iéttír ei við alfrjálsa
verzlun, þó hún fein gist að ári. Hvað málefnið sjálft snertir,
þá virðist mer það illa hugað, að fara nú að herða á því, hverju
konúngur sjálfur hefir með berum orðum lofað að flýta .. það
er 1ika enn aðra athugasemd að gjöm við málið, hverri. þó enn
einginn hefir hreift, og að hverri eg því leyfi mer að leiða
þíngsins athygli, að bænarskráin vill láta biðja um þá ena
frjálsu verzlun "til reynslu", þar sem þó alþíngið i hitt eð fyrra
beiddi um hana óskorað, og með miklum áhuga; mer virðist
því bænarskráin vera miður samkvæm þingsins áliti á málið
hið fyrra árið, og láta í ljósi nokkurn efa um, að það se landinu svo heillavænlegt, er þá var um beðið; því þetta orð, "til
reynslu", virðist að bera það með ser, að maður að ári liðnu
vilji halda frjálsri verzlun, ef hún lukkast vel, en sleppa henni,
ef miðl~ vegnar.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:
Eg verð al'>svara með nokkrum orðum því, sem hinn háttvirti forseti nú sagði. Eg se ekki,
að það se ósamkvæmt því,. sem þingið hefir ál'>ur farið á flot,
þó nú se samin bænarskrá um verzlunarfrelsi. Auk þess sem
aðalefnið er hið sama, þá gæti nefnd sú, sem í málið yrði kosin, breytt forminu á uppástúngunni',
ef þingið einúngís féllist
á aðalstefnu hennar, einkanlega ef skýrslur þær feingist hjá
hinum háttvirta konúngsfulltrúa,
sem þinginu fyndist nægja.
það er öldúngis sjálfu ser samkvæmt, að þíngið fylgi fram
máli þessu, þegar þannig er ástadt; því hverjar geta verið þær
mörgu og merkilegu rannsóknir, sem hafa getað tafið fyrir málinu í heil 2 ár? Hefði konúngur boðað með berum orðum, að
frumvarp um verzlunarfrelsi skyldi verða lagt fram á næsta
,þíngi, þá mundi eg, ef til vill, ekki hafa þókzt hvattur til að
bera fram uppástúngu þessa, enda þó sá dráttur væri mer ó-
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skiljanlegur ; en þegar nú einginn fær að vita, hvernig málinu
líður, en talað er um margar og merkilegar rannsóknir og um
að málið se teingt saman við önnur mál, sem eru einhver hin
mestu vandamál her á landi og þurfa lángar umræður og mikinn undirbúning, þá se eg ekki annað, en full nauðsyn se til
að ánýja hina fyrri bæn.
. það er. heldur ekki ósamkvæmt, þó her se talað um verzlunarfrelsi "til reynslu", þVÍ þar í liggur eingin efasemd um, að
verzlunarfrelsið se til gagns. Her er farið fram á, að verzlanin verði gjörð sem frjálsust
fyrst um sinn, til reynslu; og
byggist það á því, að nú sem stendur má kalla, að verzlan
landsins se mjög lítil, við það sem hún gæti verið; en ætti hún
að komast upp, yrði að gjöra henni sem hægast fyrir Í fyrstu;
eg óttast, að ef bönd verða lögð á hana, meðan hún er svo að
segja í fæðingunni, muni þar af geta Ieidt mikil vandkvæði.
Með því að láta verzlunina fá í upphafi sem frjálsastan ~áng,
geta menn einmitt bezt séð, hvað við á, hversu haganlegt se
að taka tekjur af henni, og svo framvegis.
KONÚNGSFULLTRÚI:Eptir því sem uppástúngumanni
nú
fórust orð, er að sjá, sem það hafi verið aðal-tílgangur hans
með uppástúngu sinni, að geta í umræðu málsins feíngíð skýrslur hjá mer um það, hvaða rannsóknir það reyndar eru, sem
hafa þarf um þetta mál, hvað lángt þær eru á veg komnar og
á hverju nú stendur.
Til þess að alþíng af þessari ástæðu
ekki skuli ímynda ser, að það þurfi að kjósa mennj nefnd,
þyki mer rettast nú þegar að gjöra það kunnugt, að þíllgið
getur ekki búizt við að fá þesskyns skýrslur frá mer. þíngmenn hljóta án efa að vita, að meðan verið er að rannsaka eitthvert mál í stjóruarráðunum, meðan hvorki þau eru búin að
gjöra ser fasta hugmynd um það, á hvern hátt eigi að ráða
til lykta höfuðatriðum þess máls, eður konúngur hefir gefið
samþykki sitt til, að málið skuli frekar gjörast kunnugt, þá
getur ekkert ráðaneytisþíng búizt við að fá skýrslur eður nákvæmari auglýsíngar frá stjórninni um það, hvernig þesskyns
stjórnarráða störfum se tílhagað, eða hvað þau séu lán gt á
leið komin.
Prófastur HALDóRJÓNSSON: Mer getur ekki skiIizt, að það
se ekki eins óhult og tilhlýðilegt, að bera það traust til stjórnarinnar, að hún flýti meðferð þessa máls eingu síður fyrir það,
þó þíngið fari nú ekki að ítreka sína fyrri bæn um þetta efni,
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Og held eg, að ótta fyrir drætti á þessu máli se ekki rett að
byggja á þvi, þó ýms' málefni hafi, eins og getið hefir verið
um her í dag, verið að undanförnu til lykta leidd, æði laungu
eptir að fyrst var á þeim máls hafizt; því auk þess að þíngið hefir feingið konúnglega auglýsing, viðvíkjandi meðferð þessa
máls, finnst mer yfir höfuð mega gjöra ráð fyrir greiðari og
fljótari málalokum nú, eptir að konúngur vor allramildilegast
hefir stofnað alþing í landi voru. Eins er auðsætt, það sem
hinn háttvirti forseti hefir tekið fram, að á skorti þeim, sem
nú er, verður ekki ráðin bót með því, þó verzlunarfrelsi feingist nú þegar, eða stjórnin flýtti því, sem mest yrði; sá einasti
vegur i þessu tilliti, nú sem stendur, held eg' sé sá, að hlutaðeigandi embættismenn gæti trúlega skyldu sinnar, ef töluverður skortur lætur sig i ljósi, eða ef svo virðist, sem honum
megi kvíða. Loksins álít eg, með hi~um beiðraða uppástúngumanni, þó mer sé raunar ofvaxið um þetta að dæma, að hentugra muni vera, að verzlunarfrelsi byrji á góðum en erviðum
árum; því þegar útlendar þjóðir geta selt vörur sínar, t. a m.
korn, nær ser með miklum hagnaði, er. varla við að búast, að
þær mundu færa oss þær, meðan þær ekki standa i neinu sambandi víð oss; en allt öðru máli held eg vera að gegna, þegar þær væru búnar að festa verzlunarviðskipti við oss, því þá
hefi eg þá meining, að þær ekki, fremur en Danir, kærðu sig'
um að slíta verzlunarviðskiptin við land vort, þó einhverntíma
harðnaði i ári.
Jústizráð THORSTEINSEN : Eg er öldúngis samþykkur
þeim konúngkjöma þingmanni hinnar andlegu stéttar , er seinast mælti; því hvaðan skyldi korn flytjast til 'okkar, meðan
kom er svo dýrt í öðrum löndum, hvaðan það mest flyzt '?
það er alkunnugt, at korn frá Austursjáarströndum,
Praussen
og Rússlandi, er mest sókt þángað af framandi skipum, er
þurfa kornsins með; og ei ætla eg, að Rússar eða Praussar
fari sjálfir að flytja korn til vor, þegar þeir til margra þjóða
geta selt það heima hjá ser dýru verði.
þar að auki sýnist
mer það vera "ópassandi" , að fara nú að biðja konúng vorn
um það, sem hann þegar hefir gefið .mönnum svo góða von
um að fást mundi.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:, Eg var líka einn af'þeim,
sem fell vel i geð hið mildilega loforð konúngs í auglýsingunni, fyrst þegar eg las hana, og eg hélt, að svo búið mætti
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liægja.
En þegar eg för að yfirvega þetta betur, og einkum
þegar eg las ástæður til frumvarpsins um jarðamatið, þar sem
rentukammerið svo að segja með berum orðum gjörir ráð fyrir
að teingja v erzlunarmálið
bæði við skattamálið og jarðamatið,
þá virtist mer þessi mildu orð konúngs vera eins og lítið hlys
í ~jarska, sem ætti lángt í land að bera oss þá birtu, sem til
má ætlast; því allir mega sjá, að skatta málið og allt sem er í
sambandi með því, er svo margbrotið og umfangsmikið, að víst
geta mj óg mörg ár liðið, áður það er útklj áð ; og eigi ekki
frjáls verzlun að komast á fyrri, þá verða þó allir að játa, að
hennar er helzt til oflángt að bíða. Í hitt eð fyrra beiddu menn
um hana með mesta áhuga og í einu hljóði, og allir álitu hana
þá einhverja þá mestu nauðsyn fyrir land þetta; þá var líka
sjálfsagt, að menn álíta það [afumikla nauðsyn, að hún fein gist
og kæmist á sem fyrst. því er það einmitt samkvæmt því,
eOrþíngið beiddist í hitt eð fyrra, að leiða nú stjórninni fyrir
sjónir, að versluninní megi eingan veginn frestajafnleingi og það
stjórnarráð, sem mestu ræður í þessu máli, virðist að ráðgjöra ;
og til þess að fara þessu fram, sýnist mer vörnskortur sá, sem
her hefir verið í vor, gefa með fram hina öflugustu hvöt.
Sjálfsagt er það, að ekki leiddi jafnmikil vandræði af vöruskorti þessum nú, og orðið hefði, ef harðæri hefði verið her í
landi, og sjálfsagt er líka um það, að frjáls verzluu, sem kemur að ári eður hitt árið, bætir að vísu ekki úr verzlunar vandkvæðum þeim og skorti, sem nú er; en allt um það eru þó
þessar ástæður hin mesta hvöt fyrir þíngiðtil að herða á málinu; því ekki mega menn þakka það verz lun inni, sem nú er, að
vöru og einkum matvælaörbyrgðin
í kaupstöðunum í vor olli
ekki því húngri og jafnvel mannfalli. sem vafalaust hefði orðið, ef harðæri og fiskileysi hefði verið í landinu. það er eins
og sumum, sem hafa mælt í gegn uppástúngunni,
virðist sjálfsagt, að ekki verði vakið máls á þessu öðruvísi en að styggja
stjóruina, og fara menn þannig að ræða um og ráðgera, hvaða
atriði og stefnu að nefndin muni taka. Mer finnst hvorki þurfa
uð eiga við að ráðg:jöra þetta nú; nefndin getur tekið málið
fyrir og útlistað það með allri þeirri hógværð, sem skylt er að
gæta, og hversu eingan veginn megi fresta því svo Ieingí, sem
nú lítur út að stjórnarráðið hafi í hyggju. Með þessum ástæðum fyrir augum mer hika eg ekki við að mæla fastlega fram
með nefnd, og eg vona að svo verði margir.
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ÁSGEIREINARSSON: Eg hefi nokkuð dregizt aptur út, ad
svara því úr ræðu hins háttvirta forseta, er á mig stefndif
það var meining mín, að með þvi að taka uppástúnguna til nefndar
yrði bezt rannsakað það, sem meiningamunur hefir verið um, viðvíkjandi verzlunarfrelsinu;
sýndist mer þetta hefði imörg~
getað skýrt það vandasama mál fyrir stjórninni, að því leyti
sem Ísland snertir, og hélt eg það væri betra nú en síðar.
'það er ekki ólíklegt, að mál þetta hafi skýrzt nokkuð fyrir
. sumum þingmönnum
síðan ,Í hitt hið fyrra, bæði af eigin umhugsun og umræðum við skynsama menn. Samband það, er
eg minntist á milli verzlunarfrelsisins
og skattalaganna, geta
aJlirseð hvort er ástæðulaust.
Hinum háttvirta forseta þókti
vera farið of mjög utan við efni frumvarpsins,
'en þau atriði;
sem á hefir verið minnzt, held eg komi málinu við. Egveit, að
þegar um stjórnarfrumvörp er að ræða, á ekki við að fara ú.t
fyrir efni þeirra, en mer virðist nokkuð öðruvísi varið með ein':
stakra manna frumvörp eða bænarskrár
frá alþýðu, sem opt
getur orðið nauðsynlegt, að bæði nefurlirnar og þíngið yfir höfuð
bæti við eða taki úr; í þessum tilgángi verða bænarskrár að
verða bornar undir þíngið.
En ætti þjóðin ekki von á slíkri
aðferð á þínginu með bænarskrár, er mjög hætt við, að deyfast mundi áhugi hennar á því; því hætt er við, að bænarskrár
verði fyrst um sinn ekki svo greinilegar, sem hæfa þykir, en
geta þó verið nauðsynlegar til að fræða þingið um ýmislegt.
Stúdent GUTTORMURVIGFÚSSON: Eg hefi að vísu orðið
þess áskynja af ræðum þess háttvirta konúngsfulltrúa, hins ágæta forseta og fleiri hinna heiðruðu þingmanna, að það þykir ekki allskostar eiga vel við eða vel sæma, að þjóðin fari að
biðja konúng á ný um málefni þetta, sem hann hafi nú þegar
gefið beztu vonir um. Eg get þó ekki fullkomlega sannfærzt
um, að þetta geti verið óleyfilegt eða ósæmilegt; eða hvert á
maður að flýja, eða fyrir hverjum bera vandkvæði sín upp, ef
ekki fyrir þeim, sem menn bera traust til, að hafi vilja, ráð
og vísdóm til að ráða bót á þeim, og einn hefir vald á að bænheyra? En það' er vor mildasti konúngur, sem þjóðin ber þetta
traust til, þegar það er gjört með tiJbærilegri auðmýkt og þeirri
hæversku, sem vel' sæmir. þegar svo er að farið, get eg ekki
ætlað annað, en að bænin verði náðarsamlega meðtekin, -eða
að minnst~ kosti að hún skaði ekki.
þessa vegna og líka
hins, að hinn heiðraði flutningsmaður málefnis þessa skoraði á
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oss þíngmenn að takast ábyrgð máls þessa á hendur, efvið réðum
á~móti nefnd í því: en eg segi sem fyrr, að eg vil ekki taka þá
"ábyrgð upp á mig: því er eg enn á því, að það se valin nefnd
í málið; hún getur þlÍ líka bezt látið í ljósi, hvort ráðlegt se
að fara leingra fram, eða hvað lángt.
Jústizráð THORSTEJNSEN:_ Hvað hinn heiðraði alþíngismaður frá Múlasýslu gat um, að eg hefði sagt það ei vera sæmilegt, að framfylgja nú þessari bænarskrá, þá get eg ei tekið
það orð til baka, er eg hrúkaðí, en raunar var máske ekki góð
íslenzka, "ópassandi"; því mer þykir það ei að síður satt, sem
eg hefi mælt, og kalla eg það þrábeiðni , nú að biðja Hans
Hátign konúnginn um það sama, sem beðið var um í hitt hið
fyrra, og hann hefir allramildilegast svo ágætlega svarað.
STEPH.iN JÓNSSON: Mer getur þó ekki betur skilizt, en
að nefnd, í hverju máli sem er, se betur treystanda til að skoða
það nákvæmar og á fleiri vegu, en hverjum einstökum manni
fljótlega í huga ser; og þó að nú nefnd se kosin í eitthvert
mál, þá er ekki sagt, að málið komist svo lán gt, að konúngi
verði send bænarskrá um það; þannig fór það með 2 mál á
alþingi i hitt hið fyrra. Og verð eg því enn að vera á því,
að nefnd verði kosin í mál þetta.
K.ONÚNGSFULLTRÚI:
Hvað það snertir, er þíngmaður sá mælti,
er síðast talaði, og sem áður er vikið á af þíngmanninum úr
Norðurmúlasýslu, að það gæti þó ekki orðið til skaða, að nefnd
væri sett í máli þessu, þá verð eg þó að benda mönnum til
þess, að í dag endar hinn fyrri helmingur þeirrar tíðar, er alþing a ð lög u m á að standa, og að margar nefndir hafa verið kosnar til að rannsaka þau mál, sem mörg eru mikils áríðandi og margbrotin ; en mjög fáar nefildir hafa enn þá lokið
störfum sínum, og einkum er það, að ekki eru komin til
þíngsins nefndarálit um 2 konúngleg frumvörp, bæði umfangsmikil mál. Skyldi nú fleiri nefndir verða kosnar i mál, önnur eins og þetta, sem án efa mundu viðþurfa hinna helztu
starfsmanna á þinginu, þá mundi það enn þá fremur tefja fyrir afgreiðslu hinna málanna.
þetta er einnig aðalástæðan,
sem eg hefi haft til að mæla gegn því, að nefnd yrði kosin til
að rannsaka þetta mál.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:Eg vil þó geta þess, að á þessu
þíngi eru að eins 20 nefndir kosnar , en á hinu fyrra 25 eða 27.
Assessor JOHNSEN: Eg fæ ekki seð, á hverju nefnd, þó

174

n

hún yrði valin, eða þingið á að bygpja nokkra bænarskrá
þessu máli. Að e fn inu til hefir hinn háttvirti forseti sý~
fram á einn agnúann, sem á því er að fara bænarskránni nú á '
tlot; en .það lítur út af ræðum þeim, sem nú eru haldnar, að
þeir þíngmenn, sem mæla fram með vali nefndar í þetta mál,
liti svo á það, sem ástæðurnar megi taka af formi þess eða
samhandi því, sem það stendur i við skattamálíð, eptir því sem
látið er í ljósi af stjórninni í ástæðunum fyrir frumvarpinu til
tilskipunar um nýjan jarðadýrleika.
En þó að nú se gjört ráð
fyrir, að skattamálið eig! ser lángan aldur, þá skilst mer samt
ekki, að fyrir því verði gjört ráð, að verzlunarmálið dragist úr
hófi hjá stjórninni, eða þá se látið bíða eptir því, heldur þvert
á móti, að bæði málin, og hvort þeirra út af fyrir sig, verði
rekin svo fljótt, sem verða má,· og verzlunarmálið, svo áriðanda sem það er, fyrri en hitt, ef það verður að taka' leingri
tíma, og að þíngið þess vegna ekki geti komizt hjá að votta
nokkurskonar vantraust á stjórninni til þessa, ef það nú fer
fram á að biðja um algjört verzlunarfrelsi innan viss tíma.
Kandid. JÓN SIGURÐSSON:það er merkilegt að heyra af
vörum hins virðulega varaforseta annað eins. Eins og það lýsi
vantrausti á stjórninni, þó menn ítreki bæn sína um þau mál,
sem manni liggja á hjarta! þetta geingst við, eins og .hjiin
má sjálfur vita, í öllum löndum, þar sem nokkurs er. beðið.
það er kunnugra, en frá þurfi að segja, að bæði þíng og
einstakir menn álíta ser heimilt að biðja um, bæði að málum
se flýtt, sem mönnum þykir mikið á liggja, og eins að biðja
aptur og aptur um það, sem einu sinni er neitað um. þetta
tekur ser einginn maður til annarstaðar, og einginn leiðir vantraust eða tortryggni út af þvi, nema þeir, sem vilja leitast við
að 'bæla niður mál þau, sem þeim eru ógeðfelld,
ÁSGEIREINARSSON:Mer getur ekki skilizt það, semsagt
hefir verið, að það lýsi vantrausti á stjórninni, að biðja hana
að flýta verzlunarmálinu, þar sem það lýsir þó trausti hjá barninu, að það biðji opt og innilega fóður sinn.
þá leitaði Forseti atkvæða þíngsins um, hvað gjöra skyldi
við bænarskrá þessa, og var hún felld með 13 atkvæðum
móti 9.
þá framlagði Forseti til ályktunar- umræðu nefndarálitið
um uppsiglíngu og verzlun á Sauðárkróki. Í máli þessu hafði
assessor Jónassen borið upp það breytíngaratkvæði,. að ein-
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úngis kaupmönnum
á Hofsósi, Grafarósi og Skagaströnd
yrði
leyfð' yerzlun á Sauðárkróki,
og Stephán
Jónsson það varaatkvæði, að ef breytíngaratkvæði
Jónassens
yrði tekið til greina,
þá skyldi einnig kaupmönnum
á Eyjafirði og Siglufirði vera
leyfð verzlun á Sauðárkróki.
FRAMSÖGUMAÐURPrófastur HALnóR JÓNSSON: Eg hefi ekki
neinu við það að bæta,
sem i álitsskjali
nefndarinnar
og
við undirbúnings-umræðu
máls þessa
er fram komið.
þvi
hefir ekki verið hrundið, og eg hygg, að allir þingmenn verði
að viðurkenna
það, að nefndin hafi haft fyrir augunum
þær
tvær aðalreglur fyrir góðri verzlun, lll. að Illutaðeigandi
fastakaupmenn
geti staðizt , og að verzlunin
verði gjö"ð svo léttbær og hagstæð landsbúum,
sem landslag
og aðrar kringumstæður leyfa.
'þess vegna vona eg enn, að þingið gefi vel
gaum málefni þessu.
FORSETI: þar eð einginn ræðir nú framar þetta mál, verð
eg að álíta, að því se her á þingi ráðið til lykta, og vil því
spyrjar
Vill alþingið beiðast verzlunar
á sjó i Sauðárkróki
fyrir
alla vetzlunarmennf
Samþykt
með 20 atkvæðum gegn 2, og féllu þannig breytíngaratkvæði
assessors Jönassens og Stephans
JÓnssouar.
Síðan var fundi slitið.

15. Júlí -

tólfti fundur.

Forseti kunngjörði
þinginu,
að varaforseti
se\' forföll,
sem hindruðu hann frá að konra
þingbók
frá siðasta fundi lesin og samþykt,

hefði til kynt
á fund í dag.

Forseti
lagði þá fram til undirbúnings-umræðu
nefndarálit i málinu um birtingu konúnglegra
frumvarpa fyrir fram, og
afhenti það framsögumanntnefudarinnar,
prófasti H. Stephensen, sem las það upp og er það svo hljóðandi:
NEFNDAUÁLIT
í málinu um hirting konúnglegra

frumvarpa

fyrir fram.,

Alþingið hefir þann 5. dag þ. m. kvadt oss undirskrifaða
í nefnd til að yfirvega og segja álit vort um bænarskrár
þær,
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9 að tölu, með 1073 undirskrifuðum nðfnum , sem til a~þí,~gis'
ern komnar, um að þíngið allraþegnsamlegast biðji Hanl ~Hátign konúnginn, að auglýsa fyri frám þau lagafrumvörp, er hann
vill kveða alþíng til ráðaneytis um.
Bæn þessi var hafin á enu fyrsta alþíngi, og þó hún af
öllum þeim, sem um hana þar ræddu, að einum fráskildum, .
þækti mjög nauðsynleg, stóð en stutta stund, sem þá' var
eptir af þíngtímanum, því í vegi, að nefild yrði þá kosin í málið; var því bænarskráin feld með atkvæðafjölda. En bæði sýml
bænarskrár þær, sem nú eru komnar, og það ~júfa og almenna
samsinni, sem málið fékk á þínginu, þegar það var nógu tímanlega upphorið, hversu það þykir áríðandi og heillavænlegt,
ef það næði bænheyrslu vors allramildasta konírngs.}>að
er
líka af sjálfu ser ljóst, hvern áviriníng meðferð merkilegra
málefna mundi hljóta, ef hæfilegur og nægur tími veittist þíng- '
mönnum til að hugsa þau, og vera ser úti um allar þær skýrslur og skilríki, sem þörf er á og að þeim lúta; en það yrði því
að eins mögulegt, ef umhugsunar og umsvifa tími gæfist hæfilegur: því það stendur stöðugt, að færstir menn eru svo fljótskarplr, að strax sjái það bezta í hverju málefni og alla
annmarka, sem við það kunna að koma fram. Ver vitum,
að það er vilji góðrar stjórnar, að lögin verði sett svo fullgjörð og svo samkvæm þörfum þjóðarinnar, sem þeirra á að
njóta, sem verða má; ver vitum og, að' þetta muni vera vilji
vors vitra konúngs, sem þing þetta hefir skipað ser til ráðaneytis um setníngu laga þeirra, sem landi þessu eiga að stjórna
og farsæla það; ver erum þess því fullvissir, að kröptugum
vilja hans og viturleik muni takast að sjá svo um, að málin
nái svo fljótri úrgreiðslu, sem þörf er á þeim til undirbúnings,
svo að tillögur þingsins geti orðið svo vel hugsaðar, ljósar og
leiðbeinandi, sem þær mega verða; og þetta ætlum ver með
eingu öðru hægar verði til vegar komið, en því, að stjórnillli~ti
birta það, sem hún ætlar að leggja fyrir þíngið, svo rúmum
tíma, sem mögulegt er, áður en málin eiga á þingi þessu að
skoðast og ræðast, og ekki seinna en missiri fyrir þing hvertpað er þvi sameiginlegt álit vort, að þíngii\ eigi allraþegnsamlegast að biðja Hans Hátign konúnginn .
Að skipa, að birt verði, hið fyrsta mögulegt er, 9g að
minnsta kosti missiri fyrir þing hvert, ön þau konúngleg
frumvörp, sem ætlað er til að verði borin upp fyrir hið
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næsta þíng, bæði þau, sem konúngur sjálfur hefir frá rótum semja látið, og eins þau, er bænarskrár og uppástúngur landsmanna hafa gefið tilefni til.
Reykjavík,

Jón

þann

12. dag Júlímánaðar

1847.

Sigurðssou.
Hannes
Stephensen.
Jón Gu ð m un d ss o n.

FRAMSÖGUMADUR
prófastur HANNESSTEPHENSEN: Eg ætla
eg þurfi ekki einu orði að mæla fram með álitskjali þessu
nefndarinnar, eða að styrkja það ; því eg ætla þann nú eingan her innan þings, sem ekki finni, hve æskilegt og nauðsynlegt það væri, ef bæn þessi feingi bænheyrslu, og að stjórnin sjálf láti ser eins ant um það, að veita hana: því þessi
er eini vegurinn til, að þingmenn fái greinilega sagt álit sitt
um mál þau, sem þeim eru feingin í hendur til meðferðar.
Assessor JÓNASSEN: þegar mál er skoðað í sjálfu ser,
mælir margt fram með því, þar sem það ræður að líkindum,
að þingmenn, ef frumvörp, stjórnarinnar væru birt fyrir fram,
ættu hægra með að átta sig í þeim og íhuga þau, og yrðu
þannig líklega færari um, þegar að þeim kæmi að leggja skynsamar tillögur til málanna; en þegar eg lít á málið einnig frá
stjórnarinnar hálfu, sýnast mer svo margir örðugleikar á því,
að eg efast um, að stjórnin geti veitt það, sem um er beðið,
þau má], sem borin eru upp á alþíngi frá stjórnarinnar hálfu,
eru þess eðlis, að þau útheimta lánga og Ítarlega rannsókn,
áður en þau geta orðið þannig úr garði gjörð, sem vera ber;
og þannig mun það verða, að þessum rannsóknum fyrst verði
lokið að Ilaustinu eða vetrinum, næst áður en alþing er haldið, en þá er líka svo ástadt, að frumvörpin geta ekki orðið
send út híngað fyrr en að vorinu eptir, rétt á undan alþingi,
og þá þarf aptur að senda þau út um land, og gæti þá opt
farið svo, að frumvörpin kæmu þingmönnum fyrst til handa,
rétt um það leiti sem þeir færu heiman að til þíngsins, og
yrði fJá lítið eða ekkert gtJgn að því, þó frumvörpin yrðu þannig
birt fyrir fram. :Mer virðist sú aðferð, sem nú er við höfð,
nefnilega sú, að prenta frumvörpin og hafa þau tilbúin, þegar
þingmenn koma, megi álítast viðunanleg, og eg held það megi
fullyrða, að rannsókn málanna ekki hafi haft neinn óhag af
því hingað til, að þingmenn ekki hafa haft leingri tíma til að
íhuga málin, en þeir hafa haft. þetta er meira komið undir
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þeirri alúð og kostgæfni, sem .þíngmenn leggja fram til þess
að komast niður ] málunum ; og einkum og ser i lagi undi,
mælir þeirrar þekkíngar , sem hverjum einum er veittur, en
undir tímaleingdinni. þar -að auki mun optast nær svo ástadt,
að þau mál, sem stjórnin lætur bera upp á alþingi, séu í sambandi við og sprottin af málum, sem áður hafa verið borin upp
á þinginu, og þau eru þannig áður orðin kunnug þíngmönnum;
enda hjálpar það atriði ekki lítið til þess að komast niður í
efni hvers máls, sem stjórnin lætur bera upp, að frumvörpunum fylgja ítarlegar ástæður fyrir hverju einu.
.
l\Ier þykir líka mikið varið i þá röksemd, sem áður hefir verið
borin upp her á þinginu, þegar þetta mál var rædt i fyrra sinni,
að þar sem uppástúngur þær, sem þíngmenn sjálfir bæru upp,
ekki væru fyrir fram hirtar, væri ónáttúrlegt að heimta i þessu
tilliti meira af stjórninni, en maður heimtaði af sjálíum ser.
Ekki verður það horið fyrir, að þessar uppástúngur ekki séu
eins margbrotnar og örðugar viðfangs, sem þau frumvörp, er
stjórnin lætur hera upp; því þær eru opt og tíðum fullt svo
vandasamar og margbrotnar, og efni þeirra mikilsvert, og væri
því eigi siðurumvarðaudi, að fá þær birtar fyrir fram; en þessu
er þó ekki hreift af nefndinni.
- :Með tilliti til þess, sem eg þannig hefi tilgreint, virðist mer
þíngið ekki eigi að senda konúngl bænarskrá um þetta mál.
Kammeráð l\IF.LSTEÐ: Eg verð í flestum greinum að vera
samdóma þeim heiðraða konúngkjörna þingmanni, er seinast talaði, og játa, að mer eingau veginn getur geðjazt að uppástúngu
nefndarinnar. það er eins og hún vilji rígbinda stjórnina við vissar skorður, sem mer virðast mjög óhentugar, Nefndin krefst þess,
"að birt verði, hið fyrsta mögulegt er, og að minnsta kosti missiri
fyrir þíng hvert, ö II þau konúngleg frumvörp, sem ætlað er til
að borin verði upp fyrir hið næsta þing". En ef stjórnin gjörði
eða gæti gjört ser þetta að reglu, gæti það haft þá verkun, að·
tálma fyrir útkomu góðra 'og áríðandi lagaboða, sem bæði
þingið og þjóðin óskaði að sem..;fyrst mættu útkoma. það
getur nefnilega staðið svo á, að upplýsíngar þær, sem stjórnin verður að fá, og rannsóknir þær, sem gjörast verða, jafnvel
af fleiri stjórnarráðum, áður en frumvörpin verða að fullu samin og lögð fyrir konúnginn, verði ei feingnar eða til lykta
leiddar, áður en póstskipið fer um haustið frá Danmörku til
Íslands, og að frumvörpin verði því stundum ei fullbúin fyrr en
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einhverntíma um veturinn, áður en þíngið er haldið, Væri nú
nefndarinnar uppástúngu fylgt í því, að ek~ert frumvarp
mætti leggja fyrir alþing, nema það væri birt her missiri
áður, mundu slík frumvörp ekki verða borin fyrir hið næsta
þing, heldur fyrst undir það þing, sem haldið verður 2 árum eptir; og þar af mundi aptur fljóta, að öll slík lagaboð
ekki gætu komið út eða geingið her í gildi fyrr en 2 árum
seinna, en verða mundi eða orðið gæti, ef uppástúngu nefndarinnar væri fylgt.
Eg verð þvi að stinga upp á þvíbreytíngaratkvæði,
að úr
nefndarinnar uppástúngu verði felld orðin, "hið fyrsta", og í
staðinn fyrir þau sett "að svo miklu leyti"; og að enn fremIU verði úr uppástúngunui
tekin orðin "og að minnsta kosti",
samt orðið, "ö ll". það er alment kunnugt, að frá hinum
dönsku standaþingum hafa til stjórnarinnar komið bænarskrár
Iiks efnis og sú, sem het ræðir um, og að stjórnin hefir veitt
þeim þá áheyrslu, að i Danmörku hafa -verið birt fyrir fram
nokkur áríðandi og yfirgripsmikil frumvörp, er hlýða þókti
að þingmenn og þjóðin gætu gjört ser kunnug, áður en þau
væru rædd á þíngunum. Eg verð nú að álíta það i sama máta
vel fallið, að einstöku yfirgripsmikil og alþýðu mikið umvarðandi frumvörp, eins og til að mynda landsleiguhálkur, gætu
orðið her alþýðu birt fyrir fram; og það mundi stjórnin án efa
veita, ef ei væru eiuskorðaðar á hana þær reglur, er hún
stundum ekki getur fylgt, og stundum ekki hlýddi vel, að hún
fylgði. Eg vil þvi ráða nefndinní til að laga uppástúngu
sína
samkvæmt mínu breytingar-atkvæði,
sem þá ekki þyrfti með;
. en þingmönnum vil eg ráða frá að fallast á uppástungu nefndarinnar, eins og hún nú er löguð, þar eð hún þannig er í alla
staði óhentug.
FRAMs~GUMAÐuR:Fám orðum að eins vílda eg svara þeim
konúngkjörnu
þingmönnum ennar veraldlegu stéttar, sem nú
mæltu. Hinum fyrra virtist það til lítils gagns, að frumvörpiu væru fyrir fram birt, þegar mál þetta er skoðað á allar hliðar;
því fljótt mundu þingmenn sjá það sanna og rétta i máli hverju,
einkum þar ástæður fyrir frumvörpunum eru svo vel teknar
fram, og fylgja þeim. Her hlýt eg nú að vera allrar annarar
meiningar; þvi eg ætla, að ver Íslendingar séum yfir höfuð seinir að gripa, og þurfum því nokkurn umhugsunartima, og þetta
virðist mer daglega sannast á þíngi þessu, en þegar ver höf-
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um' hugsað málin og erum komnir til fullrar sannfæringar, erum ver cptast fastir við sannfæríngu vora; það virðist þVÍ 0-'
efanlegur sannleiki, að meðferð málanna mundi mikið vinna, ef
missiris tími veittist til að hugsa þau], og þetta er án alls
efa eins vilji stjórnarinnar og þjóðarinnar.
því var til hlítar
svarað, þegar mál þetta var rædt í hitt eð fyrra, sem mótmælandi kom fram með, að það væri ósanngjarnt að krefjast þess
af stjórninni, sem innlendir menn her ekki gæta sjálfir; en nkt
stendur nú á og þá, að ekki er kostur á að birta fyrir fram
bænarskrár og uppástúngur frá landsmönnum; það einasta mánaðarrit sem ver höfum, þessi svo nefndi Reykjavíkurpóstur,
mundi ekki geta veitt þeim öllum móttöku eða flestum af þeim,
enda mundum ver þá missa margs af því góða er hann hefir
með að fara.
Orð ens konúngkjörna þingmanns, sem síðar ræddi, voru
að vísu nokkru þægilegri eyrum mínum; því mótmæli .haus
voru nokkuð takmarkaðri, og afstúngu ekki með öllu bænir
landsmanna og nefndarinnar; en það fæ eg ekki með honum
ætlað, að vinnukraptar stjórnarinnar seu svo litlir, að það
þurfi að valda mikilli töf: því eg ætlaði hún hefði ráð á að láta hin
Íslenzku málin yfirvega tímanlega, þó um fleira se að hugsa.
Prófastur HALDÓR JÓNSSON:
Eg hafði ásett mer að áskilja
mer rett til breytíngar-atkvæðisí
þessu máli á þá leið, að þingið skyldi beiðast þess, að þau konúnglegu frumvörp yrðu auglýst fyrir fram, að svo miklu leyti því yrði viðkomið, og ef mögulegt væri, ekki minna en hálfu ári áður en alþíng í hvert
skipti er haldið.
En þar eð sá konúngkjörni þingmaður, er
síðar mælti, áskildi ser breytíngaratkvæði náskylt þessu, læt
eg mer lynda að aðhyllast það.
_
Biskup H. G. THORDERSEN:
. l\[eðan svo stendur
sem nú
er, að alþing er haldið annaðhvort ár, verð eg um þetta efni
að vera sömu meiningar sem í hitt eð fyrra, af því eg vegna
tímans naumleika og annara erviðleika álít stjórninni varla
mögulegt, þó hún vildi, að birta frumvörpin í tíma.
Öðru máli væri að gegna', ef alþíng væri ei haldið nema
þriðja hvert ár, og þækti mer þá líkast eg mundi verða með
þessari bænarskrá.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg se lítinn eða eingan mun á, hvort
2 eða 3' ár líða millum þess, að alþíng væri haldið; því ekki
er svo, ~em bænir oguppástúngur þingsins séu sendar embættis-
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mönnum her heim aptur til yfirvegunar ; getur mer því ekki
skilist, að tíminn með nokkru móti se ofnaumur.
KONÚNGS}'ULLTRÚI:
þegar mál þetta kom til umræðu
her á þingi í hitt eð fyrra, gjörði eg nokkrar athugasemdir, eins og hinir virðulegu þíngmenn munu minnast; athugasemdir þessar voru einkum teknar frá sjónarhlið málsins
~ var tilgángur minn sá, að sýna, að menn gætu ekki
hrapað að málinu þannig, að nefndarálit yrði samið og
lagt fram i lestrarsalinn þann sama dag, sem kosið var í nefnd- ,
ina, og eptir allt það hefðu menn þó ekki getað á lögskipaðan hátt rædt málið t.il lykta fyrir lokafund.
:það var þar á
móti eingan veginn tilgángur minn að sporna á móti því, að mál
þetta, þegar það tilhlýðilega gæti orðið undirbúið og rædt,
kæmi til nákvæmari rannsóknar og umræðu á þingi; miklu
fremur virðist mer það æskilegt, að þesskyns málefni, sem
við má búast að alþýðu þyki umvarðandi, se rædd her á þingi,
til þess að hugmyndir manna á málunum skýri st og Ielðréttist. En hvaða þýðíngu sem menn nú kunna að hafa gefið
{lessum áminnztu athugasemdum minum, þá hefir þó, fyrir þá
~ök að málinu val' slegið á frest í það skipti, unnizt svo mikill, að menn geta nú virt fyrir Sel' málið, ekki einúngis eptir
sjón, heldur og einnig eptir reynd; reynslan verður her, eins
og optast nær, hinn bezti leiðtogi.
Ver skulum nú aðgæta,
hvað af því hefðl leidt fyrir lagafrumvörp þau, el' að þessu
sinni voru lögð fyrir þingið, ef þesskyns lagaboð hefði til
verið, sem það, er nefndin hefir nú beðið um, og því næst munum ver geta gjört oss ályktun um það, hvað að líkindum muni
leiða af slíku lagaboði, þegar fram líða stundir.
_ í þetta skipti hafa 5 lagafrumvörp verið borin upp fyrir
álþingi; þrjú af þeim eru um þau málefni, sem í hitt eð fyrra
voru rædd her á þingi, en það eru málin um leingíngu framfærslutímans, um alþingiskostnaðinn,
og um kjörþinga kostnaðinn eptirleiðis. Allir munu játa, að það hefði til einkis gagns
verið, þó þessi 3 mál hefðu verið kunngjörð laungu á undan;
öll þau atriði, sem taka verður til greina, þegar mál þessi eru
raunsökuð, komu þegar til umræðu á þingi í hitt eð fyrra, og hefir
þá hver og einn haft nægilegt tækifæri til að rannsaka þau
nákvæmlega.
Hin 2 lagafrumvörpin,
sem lögð hafa verið
fyrir þingið, um jarðamat og um veiðílög, eru árangur nokkurra mála, sem í fyrra, eins og kunnugt er, voru umræðuefni
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nefndarinnar her í Reykjavík.
Störf þessarar nefndar gátu
ekki komizt til Danmerkur, fyrr en í haust er leið, og nokkur af þeim jafnvel ekki, að því sem mer er kunnugt, fyrr en
komið var fram á vetur, laun gu eptir að póstskip var farið til
íslands.
þannig var það með öllu ómögulegt, að þessi .lagafrumvörp hefðu orðið svo fljótt tilbúin, að auglýsíng um þau
hefði getað komizt til íslands með póstskipi.
Af þessu leiðir
þá' það, að hvað þau 5 lagafrumvörp snertir, sem í þetta sinn.
voru lögð fyrir alþíng, þá hefði það á e ing ust a ðið, lrvont 3
af þeim hefðu verið lögð fyrir alþíng eður ekki, og öldúngis óm ö gu I e g t að kunngj öra hin 2 fyrir fram, og hefði þess vegna
orðið að geyma þessi 2 til næsta þings ber frá, ef lagaboð
þetta hefði verið til.
þessu næst viljum ver aðgæta það, hvernig að líkindum
muni til haga, þegar fram liða stundir. það er að sönnu ekki
líklegt, að opt muni þá verða einmitt eins ástadt sem nú, nefnilega, að málin hafi verið undirbúin af nefnd; en auk þess sem
sá venjulegi undirbúníngur málanna opt getur gjört það ófært
að 118fa lagafrumvörpin tilbúin, Iiaustíð á undan að alþíng er
haldið, þá verð eg að minnast á eitt atriði, sem nauðsynlégá
hlýtur að valda því, að stj ómarráðin geta ekki lokið við at\'
semja hin íslenzku lagafrumvörp, fyrr en einmitt veturinn
næsta á undan því að alþing er haldið.
Alþíngi er kunnugt,
að fulltrúaþíngin í Danmörku eru venjulega baldin einmitt það
ár, þegar her er ekki alþíng. Fulltrúaþíngin voru þannig baldin þar árið 1846, og verða að líkindum haldin aptur 1848, en
alþíng 1&:17, 1849, o. s. frv. En undirbúníngur þeirra mála,
sem borin skulu upp á fulltrúaþíngunum, mun optast að þvi
skapi fá mönnum í stjórnarráðunum nóg að starfa, að ekki er
við að búast, að hin íslenzku lagafrumvörp geti, nema ef til-:
vill, orðið undirbúin á sama tíma í stjórnarráðunum , einmitt .'
því fuUtrúaþíngin eiga að byrja störf sín eða eru byrjuð á þeim.
'þannig mundi slíkt lagaboð sem það, er nefndin mælir fram
með, þegar reynsla umliðins tíma er borin saman við líkindi
þess, sem verða mun á ókomna tímanum, verða þess ollandí,
að hin íslenzku lög að miklu leyti mundu koma út tveim árum
seinna, en vera þyrfti, optast án þess það gagn yrði að, sem
þar til samsvaraði.
Svona kemur þetta mál fyrir sjónir, þegar litið. er á
starfahlið þess.
En se sjénarhlið málsins eingaungu höfð
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fyrir augum, þá verða menn vissu lega að játa, að það er
margt, sem með því mælir, að mörg lagafrumvörp verði
kunngjörð allri alþýðu manna, áður þau eru borin upp á
alþíngi; það eru til þau mál, sem þannig er háttað, að
fyrirkomulag þeirra hefir mikil áhrif á innbyrðis ástand landsmanna og stöðu þeirra yfir höfuð; og má því stjórnin sjálf
æskja þess, að lagafrumvörp þau, - el' að þesskyns málefnum
hníga, verði í tækan tíma kunnug landsmönnum, til þess orðið geti tilhlýðileg umræða um þau á undan. Eg álít það þessvegna, jafnvel þó eg í því tilliti ekki hafi köllun til að gefa
mönnum nokkra auglýsingu, eingan veginn óinögulegt, að stjórn. in kynni að gefa gaum bænarskrá frá alþíngi um þetta mál, þegar sú bænarskrá væri takmörkuð á þann veg, sem bent er til
í hreytíugar - atkvæðum tveggja hinna konúngkjörnu
þíngmanna; en hins vegar álit eg það öldúngis ómögulegt, að
stjórnin mundi gefa gaum og uppfylla bænarskrá,
sem samin
væri samkvæmt uppástúngu. nefndarinnar.
Eg ætla að færa
eina ástæðu, og hana næga, fyrir þessari tilgátu minni. það
er án efa mörgum meðal þingmanna kunnugt, að allmörg af
lagafrumvörpum þeim, sem lögð hafa verið fyrir fulltrúaþíngin í Danmörku nú á seinni árum, hafa verið auglýst á prenti
nokkrum tíma á undan. Er það gjört samkvæmt konúngs úrskurði, sem lesa má í stjórnarráðstiðindunum
frá 1840 bls. 609;
leyfði konúngur í þeim úrskurði, eptir því sem fulltrúaþíngin
höfðu beðið um, að lagafrumvörpin með ástæðum, eptir að hann
hefði samþykt þau, mætti verða heyrum kunnug, þó eluúngis "að svo miklu leyti sem kríngumstæður
leyfðu,
og álíta má eptir ásigkomulagi
málanna
að gæti orðið þeim
til gagns á þingunum."
þessi konúnglegi úrskurður gefur
mönnum einskonar vott um það, að konúngur, ef ti! vill, kynni
að álíta þesskyns ráðstöfun hagkvæma, einnig handa islandi,
og eg get þannig sjálfsagt ekki fundið neitt að því, að bænarskrá þar að lútandi verði send frá alþíngi, þegar hún einúugis el' þannig takmörkuð, að hún biður ekki um það, sem
menn geta fyrir séð, að konúngur muni á eingan hátt geta
veitt. það hefði að vísu verið mjög æskilegt, ef nefndin nákvæmar hefði drepið á, hvernig henni virðist að haga skyldi
til auglýsíngu
lagafrumvarpanna.
í Danmörku gjörist það
með. þVÍ að prenta þau í stjórnarráðs-tíðindunum, þar sem, eins
og kunnugt er, fleiri þesskonar auglýsingar frá stjórninni eru
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birtar. ísland á ekkert þesskonar tímarit. í því tilliti mundi
það vera miklu hægra fyrir einstöku menn, sem senda uppástúngur til alþingis, að auglýsa þær fyrir fram, þar eð til eru
þó nokkur tímarit, og mætti þar setja þesskonar auglýsingar; en þetta hefir þó einginn gjört hingað til.
Að þvi leyti sem framsögumaður nú sagði, að hann gæti
ekki ætlað, að það mundi nokkru spilla, þó alþíng beiddist
þess, sem sjá mætti fyrir að ekki gæti feingizt, þá verð eg að
mæla þvert á móti slíkri ætlan hans. Eg er sannfærður nm, að
meiri hluti þingmanna getur ekki fallizt á þá hugmynd; því eg
get ekki annað en álitið það skaðlegt í mesta máta, ef alþíng
fylgdi slíkri reglu í bænarskrám sinum til konúngs.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Ræða ens hæstvirta konúngsfulltrúa
hefir að vísu fullnægt mer að miklu, og gleðilegt var mer að
heyra, að reskriptið frá 18-10 er til, sem heitir fulltrúaþingunum í Danmörku því, sem alþíngið nú ætlar að biðja um, þvi
það glæðir vonina hjá oss, að sama muni oss veitast. par
sem konúngsfulltrúinn sagði, að í nefndarálitinu lægi krafa um,
að öll mál kæmi missiri fyrir alþíng hvert fyrir sjónir manna
her í landi, þá er það eingan veginn meining nefndarinnar;
hún biður, en krefur ekki, að þetta mætti sk e, svo fljótt sem
mögulegt er; um ómögulega hluti biður einginn, sem kann að
biðja; en annaðhvort verður þetta að ske missiri fyrir þingtíma ellegar ekki. Ver vitum, að tvö málin af þeim, sem nú
eru lögð fyrir alþíng, komu fyrst á næsta hausti frá embættismanna nefndinni, sem þau átti að undirbúa, og gátu því ekki
orðið her birt fyrr en i vor, og þókti þínginu vænt um, að
málefni þessi þó komu nú þegar til þingsins, en þannig hagar, ef til vill, sjaldan til; og fleiri voru þau mál, sem nefnd þessi
undirbjó, og væntum ver, að þau verði fyrr birt. Líklegt er
það, að mikið se starfað málum þeim, sem undirbúast til meðferðar standaþinganna,
en þó er ætlandí, að það hindri ekki
með öllu birtingar alþinglsmálanna , og fulltreystir þíngiðgéðum vilja stjórnarinnar.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Eg get ekki neitað því, að mer virðist,
að mikið se dregið úr uppástúngu nefndarinnar, eptir því
sem hinum virðulega framsögumanni nú fórust orð. Uppástúngan er þess efnis, að konúngur se beðinn "að skipa" að birt
verði, hið fyrsta mögulegt er, og að minnsta kosti missiri fyrir
þíng hvert, ö II þau konúngleg frumvörp; sem ætlað er til að
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verði borin upp fyrir hið næsta þing", o. s. frv. Eptir öllum
reglum hugsunarfræðinnar verður uppástúnga þessi ekki skilin
á annan veg, en að ekkert frumvarp megi bera upp á þingi,
sem ekki hafi áður verið auglýst að minnsta kosti missiri á
undan, og að þannig þau lagafrumvðrp, sem ekki hafa þann
veg verið auglýst, verði að bíða annars þings. Hefði eg ætlað,
að nefndin gæti skilið þetta á annan veg, þá skyldi eg vissu,·lega ekki hafa leidt lljá mer að hafa tillit til þess í hinni fyrri
tölu minni.
Umboðsmaður JÓN GUDMUNDSSON:
Hinn háttvirti konúngsfulltrúi hefir bæði álitið þarflegt, að stjórnin auglýsti nokkrum
tíma fyrir fram þau hin merkilegri mál, er leggja á fyrir alþíng,
og líka gefið von um, að það mundi fást; eptir því el' þá ekki
að ræða nema um hin smærri málin, sem kölluð eru; en eg
verð að álykta, að stjórnin hafi nóg meðöl í' hendi ser til að
auglýsa þau líka, ef hún getur á annað borð auglýst hin stærri
()g umfángsmeiri múl in. En altaf má gjöra ráð fyrir því, að
Illörg hin smærri málin geti verið þess eðlis, að þjóðinni þyki
þau miklu varða og ástæður stjórnarráðanna fyrir þeim, og
tel eg þar á meðal málefnið um alþingiskostnaðinn; meðferð
stjórnarinnar í því kom flestum óvart, og mundi því málefni
víst hafa getað orðið það hagur, hefði þjóðin haft tómstund og
tækifæri til að yfirvega og ræða um það nokkrum tíma áður.
Eg tek það því fram aptur, eg verð að álíta stjórninni eins
mögulegt að auglýsa fyri fram þau hin minni háttar málefnin
með fram eins og hin stærstu og merkilegustu mál eingaungu;
eg verð að ímynda mer hana svo algjörða, að hún geti það og
vilji og hafi nóg ráð í hendi sinni til þess.
Breytíngar- atkvæðin, sem her hafa verið borin upp, virðist mer því í rauninni ekki stefna að öðru eða sárlitlu öðru en því, sem nefndin
hefir stúngið uppá.
KONÚNGSl"ULLTR
ÚI:
Með tilliti til þess að þingmaður sá,
er síðast mælti, hefir bygt orð sín á því, að eg hafi gefið loforð fyrir því, að hin merkilegri málin skyldu eptirleiðis verða
fyrir fram auglýst, þá vil eg ekki leiða hjá mer að geta' þess,
að eg hefi áður sagt með berum orðum, að eg hefði einga
köllun til þess að gefa mönnum þesskyns loforð.
Kandíd, .T,íN SIGURÐSSON:
Eg hefði ekki vilað fyrir mer
að fallast á það breytingaratkvæði, sem hinir virðulegu konúngkjörnu þingmenn hafa upp borið, ef eg hefði ekki dregið aðra

186

lærdóma af reynslunni, en hinn háttvirti konúngsfulltrúi.En
reynslan hefir kent mer, að það er bæði nauðsynlegt að biðja
um, að stjðrnar frumvörpin verði birt á undan þíngum, og að biðja
. um það einmitt með þeim orðum, sem nefndin hefir valið. Eg
dreg þetta einmitt af þeirri reynslu, sem komið hefir fram á
meðferð mála þeirra, sem undir voru búin á hinu fyrra þíngi,
og á undirbúningi frumvarpanna til þessa þings. það er öllum kunnugt, hversu einföld og óbrotin sum þau mál voru,'
sem borin voru fram fyrir stjórnina í hitt eð fyrra; það mundi
flestum virðast, sem það væri hægðarleikur að útgj öra um þau
á hálfri stund; allt fyrir það hefir ekki orðið afgreidt eitt einasta af þeim málum fyrr en nú í vor, nær því að fullum tveim
árum liðnum. Eitt af þessum einföldu málum var um friðun
æðarfugls. þó það heyrði veiðilögunum til, þókti mönnum það
svo mikils árið anda, að menn vildu flýta því sem mest,og
heiddu um, að æðarfugl yrði friðaður sem hráðasrtisamt
sem
áður kom ekki lagaboð um þetta fyrr en hin, .og fyrir .. þá
sök voru drepnar i fyrra margar þúsundir æðarfugls; þaJUl~
var um fleiri mál frá hinu fyrra þíngi.
Nauðsyn til þess að beiðast fljótari afgreiðslu málanna er
því augljós, og eigi síður hitt, að ef (less er bei'lizt i almennum orðatíltækjum, eins og breytíngaratkvæðin fara fram, þá
lendir allt við sama og nú er; þess vegna er nauðsyn, að minni
hyg~u, að biðja um auglýsíngu frumvarpa að minnsta kosti
missiri fyrir þíng hvert, því annars verður aldrei "mögulegt"
að auglýsa þau fyrr en um seinan.
Ekki fæ eg séð það, að þing Dana geti staðið í vegi afgreiðslu þeirra mála, sem héðan eru; það væri þó líklegt, að
Íslendingar, eða þeir menn, sem iðuglega fást við Íslands málefni og eru þeim gagnkurmugir, verði fyrir þvíað
fara með
alþíngismálin, og koma þau þá ekkert í bága við hin dönsku.
Hinn virðulegi framsögumaður hefir, að mer virðist, nógsamlega upplýst misskilning þann, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi að minni hyggju hafði á uppástúngu nefndarinnar, eins
og þar væri heðizt þess, að eingin þau frumvörp yrði lögð fyrir
'þingið, sem ekki væri auglýst að minnsta kosti misseri áður.
KonúngsfuUtrúinn hélt, að öllu auðveldara væri fyrir einstaka menn að auglýsa uppástúngur sínar, en það held eg se,
þvert á móti. Einstakir menn vita allopt ekki, fyrr en ·til
þings kemur, hvort þeir komi fram með uppástúngu eður ekki;
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þannig veit eg, af minni eigin reynslu, að eg bjóst ekki við
að koma fram með neina uppástúngu um læknaskipun eða
spítalamálið á þessu þingi, því eg hafði heyrt, að frumvarp
um þetta mál kæmi fram af hendi stjórnarinnar, en þegar það
kom ekki, þókti mer betra en ekki að hreifa við því. Sama
er að segja um verzlunarmalið, að ef konúngsfulltrúinn hefði
gefið þær skýrslur um mál þetta þegar í upphafi, sem mer hefðu
fullnægt, þá hefði eg að líkindum ekki komið fram með neina
uppástúngu um það efni.
það var eingin hvöt til fyrir nefndina, að minni ætlun, til
að leggja nein ráð á, hvernig kunngjöra skyldi frumvörpin,
helzt þar eð nefndin vissi, að her er ekkert stjórnarblað.
Nefndinni þókti það sjálfsagt, að stjórnin mundi hafa nóg ráð
til að auglýsa frumvörpin á þann hátt, sem landsmönnum
her
væri haganlegastur, ef það feingist á annað borð, að þau væri
auglýst. Eg má játa fyrir mitt leyti, að eg hefi ekki hugsað
um þetta atriði ser í lagi, en eg ímynda mer, að ef ekki væri
annar vegur, mundi hið íslenzka bókmentafélag
vilja -styrkja
til, að frumvörpin yrði auglýst.
Eg ítreka að lyktum, að orðatiltækin í ályktunarorðum
nefndarálitsins eru að minni hyggju rétt valin, og þurfa að vera
óumbreytt.
Kammerráð .MELSTEÐ: Eg verð þó að álíta það fullkomið óráð, að fylgja nefndar uppástúngunui,
eins og hún nú er
orðuð; því þar af mundi Ieiða, eins og eg áður hefi sagt, og
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi nákvæmlega hefir í ljós leidt,
að útkoma góðra og þjóðina mikið umvarðandi lagaboða yrði
ótilhlýðilega og nauðsynjalaust hindruð. Í uppástúngunni stendur útþrykkiIega, að ö II lagaboð skuli birtast hér það minnsta
missiri fyrir fram, og þvi getur stjórnin ómögulega fylgt, af
því þar af mundi fljóta hindranir þær og vandkvæði, er eg áður hefi talið. það sem hinn virðulegi þingmaður hefir sagt
um uppástúngur einstakra manna, að þeir nefnilega ekki viti,
fyrr en her á þinginu, hvaða málefnum eða uppástúngum þar muni
verða hreift, og geti því ei sjálfir vitað fyrr en á þinginu, uppá
hverju þeir sjálfir álíti Sel' skylt að stinga, vegur ekki mikið, og'
getur í eingu hrundið þvi, sem eg hefi sagt; því það gildir
eiuúngis um uppástúngur alþingismanuanna sjálfra. þeir sem
búa út um landið, geta ei fyrir fram vitað, hvað á þínghlU fram
í
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fer, eða hvað þar muni fram koma; og þeir verða því að semja
bænarskrár sínar fyrir fram og senda þær til þingsins. þar
sem einn af nefndarmönnum hefir álitið það litlu varða, hvort
nefndar-uppástúngunni
eða breytingaratkvæðinu væri fylgt, þá
er þetta eingan veginn rétt skilið. N efudar-uppástúngan
hlýtur, eins og áður er sýnt, nauðsynlega að tálma útkomu margra
og áríðandi lagaboða, en breytingaratkvæðið þar á móti gjörir
hana mögulega, og getur þar að auki komið því til leiðar, að
yfirgripsmikil lagaboð, sem þurfa lán ga íhugun, verði birt her
almenningi fyrir fram, þegar því verður við komið. Eg álit það
þar að auki tóman óþarfa, og ekkileiða til neins góðs, að ætla
ser að reka eptir stjórninni; eins og eg ekki fæ séð, að það
se svo áríðandi, að þau lagaboð, sem gilda eiga fyrir alda og
éborua, skuli koma út með afarmiklum hraða, eður að þeim
se unnið, svo að segja í fljúgandi hasti, það ríður miklu
meira á, að lagaboð þau, sem gilda eiga um lángan aldur
fyrir land og lýð, séu vel og grandgæfilega skoðuð, heldur en
að þeim se unnið með mjög miklum hraða, því þar um gildir
hið fornkveðna, sat eito, si sat bene, eður: það skal vel vanda,
sem leingi á að standa.
FORSETI: þar eð einginn ræðir þetta mál frekar, lízt mer
það nægilega rædt til undirbúnings,
FORSETI: Af því eg hefi her nú ana þíngmenn safnaða,
vil eg leyfa mer að bera upp við alþíngið það framvarp frá
sjálfum mer, er síðan í gær dag legið hefir á lestrarsalnum,
ásamt 2 bréfum til mín, öðru frá þeim hæstvirta konúngsfulltrúa, öðru frá alþíngisins nú veranda bóksala. Framvarpið áhrærir, að stöðug 3 manna nefnd verði valin meðal þeirra konúng - eða þjóðkjörnu alþingismanna, er búa í Reykjavík, eða
í grend við hana, hver nefnd hafa ætti á hendi að. ákveða
upplagsstærð alþíngistíðindanna
og þeirra verðhæð, samt að
semja um prentun þeirra, sölu og sendingu út um landið. þetta
málefni heyrir sjálfsagt til innri högum alþíngisins, og svo að
segja þess húss-og búnaðar-stjórn; og því er það ekki ásetningur minn með framvarpinu, að með það skuli farið sem bænarskrá, að það se tvívegis rædt, og svo frv., heldur einúngis,
að alþingið nÚ strax segi meiníugu sína um efnið og ráði því
til lykta, hvar til eg ekki þóktist hafa köllun eingaungn, af þvi,
ályktunin átti að gilda leingri tíma eI1 mína forseta-tíð.
.
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Kammerráð MELSTEÐ: Eg þykist vita, að allir þingmenn
muni í einu hljóði fallast á uppástúngu hins hefðraða forseta.
En áður en. geingi() er til atkvæða um að velja nefnd, vil eg
leiða athuga þingmanna að einu atriði, sem þeim öllum, ef til
vill, ekki er svo ljóst.
Sú 65. gl'ein i alþingistilskipuninni
ákveður, að forseta ekki megi velja i nefnd, og segir, að þetta
leiði af ákvörðunum sömu tilskipunar í 49. grein, sem telur upp
skyldur forseta á þinginu og felur honum á hendur að stýra
aðgjörðum þíngsins og málefnanna meðferð á því. þetta boðorð er nú bæði eðlilegt og vel til fallið; þvi forseti mundi ei
til hlítar geta gætt skyldu sinnar á þinginu, ef hann mætti í
nefndir kjósa, því hvorki gæti hann komizt yfir það, og líka
mundi þetta koma stundum í bága hvað við annað. En nefnd
sit, er nú á að velja i, er alls annars eðlis, en þær, sem kosnar eru til að rannsaka og segja álit sitt um málefnin á þinginu. Hún á einúngis að hafa á hendi utanþíngs-störf og það
einmitt þau, sem eru náskyld þeim störfum, er forseti annars
á hendi hefir, og koma eingan veginn i bága við skyldur hans
sem forseta.
Eg álít því ei einúngis leyfilegt, að velja forseta i þessa nefnd, heldur og einnig nauðsynlegt, að hann sé
í hana kjörinn, þar sem um svo fáa er að velja, þar ei verða
aðrir í hana kosnir, en þeir menn, sem búsettir eru i eða nálægt við Reykjavík.
En af reglu - og framkvæmdarsemi forseta má þess vænta, að hann bæði verði þínginu og nefndinni
til mikilla nota, ef hann verður í hana kjörinn. En þar eð eg
álít það mjög áriðandi fyrir þingið, að það í eingu breyti út af
þeirri reglugjörð, sem því er gefin, og við hverja það er og
á að vera bundið, vil eg leyfa mer að biðja híuu hæstvirta
konúngsfulltrúa, að segja þingmönnum álit sitt um þetta málefni, áður til atkvæða se geingíð.
FORSETI:
Sem alþingismaður gæti eg ekkert haft á móti,
að eg væri valinn í þessa nefnd; en það er i öðru tilliti, að eg
vildi mælast undan þvi, því eg er nákominn venslamaður þess,
er hingað til haft hefir á hendi þingtíðindanna
sölu, og sem
máske framvegis yrði til þess feinginn með betri kjörum, en
'·haw} áður hafði, og óttast eg þá fyrir, að velvilji minn til
hans, ef við hann væri að semja, yrði í bága við skyldu mína
~~ið alþingið og landið. Eg vona því aJþíugið ekki setji mig í
þá stöðu.
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Kammerráð ~bL8TEÐ: Fyrir þvi mundi eingan veginn þUl'fa
ráð að gjöra, og eg fyrir mitt leyti ber eingan kvíðboga.fyrir,
að hinn heiðraði forseti mundi verða bókasölumanni villIallur,
þó hann se honum venzlaður; enda getur hver þingmaður vegið
þetta' atriði með sjálfum ser, áður en hann gefur nefndarmönnum sitt atkvæði.
KONÚNGSFULLTRÚI:þar eð til þess var mælzt, að eg
leti i ljósi álit mitt um þetta atriði, þá vil eg geta þess, að
þegar borin er saman 49. og 65. grein i alþingis tilsk., þá
virðist mer það laust 'við allan efa, að það hefir ekki verið
tilgángur tilskipunarinnar að banna, að forseti yrði kosinn í
þesskonar stöðuga nefnd, sem alþíng vildi fela á hendur,
einnig millum þinga, að gegna þeim störfum, sem snerta hið
innra fyrirkomulag alþingísins og efnahag þess.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:Mer virðist það þarflegt og
nauðsynlegt, að föst nefnd se kjörin til að ákveða fyrir fram, hve
mikið prenta skuli af alþingistíðindtmum; en mer virðist minni
þörf að fela henni að ákveða verðhæðina eða semja við sólumann; það getur þingið sjálft gjört, þegar það kemur saman;
þó er eg þessu fyrir sjálfan mig ekkert mótfallinn.
FORSETI: það eru þó öll líkindi fyrir, að þíngtiðindin
ekki verði fullprentuð, og þvi ei séð (yrir endann á stærð þeirra,
fyrri en Iaungu eptir þíngtímann, og eptir stærð þlngtíðindanna fer að líkindum verðhæð þeirra.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:þingið getur eins ákveðið
veröhæðina, hvort þíngtiðíndin svo verða stór eða lítil, her eptir
eins og hingað til; en, eins og eg sagði áður, eg hefi þar fyrir
eingin mótmæli um, að nefndinni se þetta einnig falið.
FORSETI: Fyrst einginn mótmælir þessari uppástúngu
(þvi þó þingmaður Borgfirðinga hafi látið efa nokkurn i ljósi
viðvíkjandi henni, virðist mer ekki, að hann gjöri mikið úr
honum), þá vil eg óska, að þingið kjósi til þessa starfa nefnd
manna af þeim þingmönnum, sem búa í Reykjavík, eða í grend
við hana, eins og uppástúngan fer fram á.
Var þá geíngið til atkvæða, og þessir í nefnd 'kvaddir:
Jústiziarius Sveinbjörnsson með 18, jústizráð Thorsteins~I),~fl":
13 og umboðsmaður Jón Guðmundsson með II atkvæða.
- ,
Loksins var lesin upp
. "" ,.-.:\.~
1. Allraþegnsamlegust, bænarskrá alþíngis til konúngs,úm leJr6
til að sigla upp Sauðárkrék og verzla þar á sjó, svo látandi :
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Til konúngs.
Fyrir aJþíng hefir verið framborin bænarskrá, undirskrifuð
af 203 búandi mönnum í Skagafjarðarsýslu, sem beiðist þess,
al': þingið aUraþegnsamlegast
sendi Yðar Hátign bænarskrá
um, að leyfð verði uppsiglíng til verzlunar á sjó við Sauðárkrók, sem er vík sú af Skagafirði, sem leingst nær inn, vestan Héraðsvatna.
:Mál þetta var feingið 3 manna nefnrl til íhugunar, og síðan
rædt á 2 aðalfundum, og leyfir þingið ser nú allraþegnsamJegast að láta álit um það í ljósi á þessa leið. þínginu fannst
það mæla til hlítar fram með hænarskránni,
að ef hún feingi
Yðar Hátignar allramildustu áheyrslu, þá yrði mörgum bændum sparaður mikill ferðakostnaður og mikil tímatöf við kaupstaðarferðir, og að hins vegar ekki eru líkindi til, að verzlan
þeirra tveggja fastakaupmanna, sem höndlun hafa lángt út með
Skagafirði austanverðum í Hofsós og Grafarós (sem liggja
fyrir sömu höfn), yrði að óstöðugri fyrir það; því margir fara
opt, eins og nú er, úr Skagafjarðardölum með vörur sínar til
Akureyrar, og margir, sem vestan til búa í firðinum, til Skagastrandar; þó bæði þessir og hinir eigi yfir lánga og örðuga
fjalJvegi að sækja, kjósa þeir þetta IIeldur en að sæta skemdum á vörum sínum í Héraðsvötnunum
og fleiri vötnum á kaupstaðarleíðinni, eða að verða að kaupa ser ferjur og tefjast við
það að Játa ferja vörur sínar. þíngið fann einnig. að það mætti
fremur verða þeim skagfirzku fastakaupmönnum
til hags en
óhags, ef sá eini lausa kaupmaður , sem vanur er að koma á
Hofsóshöfu, verzlaði heldur eða með fram á Sauðárkróki. þar
eð þíngið þannig varð að álíta bænarskrána á góðum rökum
bygða, fellst það, svo að segja í einu hljóði (með 20 atkvæðum gegn 2), á það, að því bæri að mæla með því við Yðar
Hátign, að sjóverzJun yrði leyfð á Sauðárkróki.
Fyrir því leyfir þíngið ser í dýpstu auðmýkt að beiðast þess:
Að Yðar Hátign allramildilegast mætti þóknast að veita
kaupmönnum og lausa kaupmönnum leyfi til sjóverzlunar á
Sauðárkróki í Skagafjarðarsýslu og Norðuramtinu.
Th. Sveinbjörnsson.

H. Jónsson.

2. Alhaþegnsamlegast
álit þingsins um frumvarp til opins
bréfs um tíma þann, sem þarf til að öðlast framfærslurett á
Íslandi.
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Til Konúngs.
Yðar konúngl. Hátign hefir allranáðugast látið bera upp á
alþingi til þess ráðaneytis frumvarp tíl opins bréfs um breytingu á þeim tíma, sem á íslandi þarf til að eignast sveit eptir 6. grein í reglug. 8. Jan. 1834.
þíngið kaus 3 manna nefnd til að íhuga þetta mál, og
ræddi það því næst á 2 fundum, og þó undir umræðum málsins
kæmi fram nokkur meiníngamunur, urðu þó þíngmenn með 22
atkvæðum gegn 1 allir á því, að frumvarpið ætti að leiðast i
lög ber á landi.
þannig leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast
að bera það
fram:
Að frumvarpið megi öðlast lagagildi, en þó, með 14 atkvæðum gegn 9, með þeirri breytíngu í orða skipun, að
önnur grein, frá orðinu "þurfandi", hljóði þannig: "fyrr en
þeir í þeim hrepp eða öðrum hafa með 10 ára samfleyttri
dvöl unnið ser fi·amfæri".
Th. Sveinbjörnsson.

Jónassen.

því næst var fundi slitið.

16. Júlí -. þrettándi fundur.
Allir á fundi.

þingbók

frá síðasta fundi lesin og samþykt.

Forseti lagði fram
78, Bænarskrá frá Reykjavíkurbæ, um frumvarp til reglugjörðar fyrir barnaskólann samastaðar, og mælti því næst:
það er að vísu svo, að bænarskráin í fyrsta áliti einúngis virðist að viðkoma Reykjavík, þar eð hún biður um
frumvarp til reglugjörðar fyrir barnaskólann þar, en samt.
sem áður er það meining mín, að alþíngið eigi að gefa henni
allan gaum, og ekki held eg hún se svo serst~ks eðlis, að
henni fyrir þá sök eigi frá að vísa; því bæði er það, að hún
viðvíkur mjög svo áriðanda málefni fyrir allan Reykjavíkurbæ, og líka er Reykjavík heilt kjörstjórnar-umdæmi ser, hvaðan einn fulltrúi er sendur til þingsins.
Óska eg því,· að þíngmenn láti i ljósi meiníngu sína um, hvað við skuli gjöra bænarskrá þessa.
.
- ÁSGEIR EINARUoit:
pó bænarskrá þessi se þess efnis,
sem einúngís getur áhrært Reykjavík,
er þó innihald hennar
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íhugunarvert, og legg eg það til, að þrír menn, sem kunnugir
eru í Reykjavík, séu í nefna kvaddir til að íhuga þetta mál.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg; verð að leyfa mer
að óska, að bænarskráin se lesin upp.
þá var bænarskráin lesin upp, og að því búnu tók til orða
Stiptprófastur
ÁRNI HELGASON: Mer hefir verið falið á
hendur að koma á framfæri þeirri bænarskrá', sem nú er lögð
fyrir þingið ; og vil eg því biðja, að henni verði tilhlýðilegur
gaumur gefinn, og nefnd valin til að íhuga málið gjör.
Að
fara þessu á flot er því meiri nauðsyn, sem meiri er þörfin
fyrir Reykjavík að fá reglulegan barnaskóla, þar eð her er mjög
fjölmennur söfnuður.
það mætti og mæla fram með bæninni,
að hvergi her í landi er hægra að koma barnaskóla á fót;
því þettbýlið er svo mikið, að einginn erviðleiki er fyrir börnin að sækja skólann daglega. það lítur að sönnu svo út, og
eg játa, að svo sé, að barnaskólastiptun í Reykjavík er fyrst
og fremst þessu plázi til hagræðis og gagns; en fleiri héröð
geta með tímanum haft þar af gagn: því allir vita, að úng-.
língar eru ekki fastbundnir við þá staði, hvar þeir uppalast,
heldur dreifast víðs vegar út um landið; og hafi þeir í skólanum feingið betri mentun en aðrir, og lært betri siði, svo bera
þeir það með ser, sem þeir á ýngri árum hafa aflað ser,
og verða þeim mun uppbyggilegri í sinni stöðu; hvar af
margur getur þá gott hlotið.
því bið eg þíngið taka málið
undir nefndarálit, og ætla eg, að nægja megi, að í þá nefnd
séu valdir þrír menn.
Kandhl. JÓN SIGURÐSSON:l\1t~rer ekki enn þá ljóst, að það
se til nokkurs gagns, að þingið kjósi nefnd í þetta mál, þó eg
viðurkenni fúslega að öðru leyti, að það sé yfrið merkilegt í
sjálfu ser og gagnlegt fyrir Reykjavík og sveitina] her. Eptir
því sem þetta mál er vaxið, virðist mer bezt eiga við, að nefnd
sú, sem sett er til að stjórna barnaskólanum, gjörði uppástúngu um allt fyrirkomulag hans, og það geingi síðan til hlutaðeigandi embættismanna til ítarlegri rannsóknar.
þar sem
talað er um bágan fjárhag skólans, þá er þó kunnugt, að gjafasjóður Thorkillii er her til, og. er ætlaður handa barnaskóla í
.Gullhríngusýslu ; en mer er reyndar ekki kunnugt, hvort þessi
skóli nýtur nokkurs af þeim sjóði eða ekki.
ÁSGEIREINARSSON:Hvað því viðvíkur, sem flutningsmaður bænarskrárinnar gat um, a~ það, sem bænarskráin fer fram
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á, .gætí verið nmvarðandi landsmenn yfir höfuð, þá þykist eg
ekki, 'þurfa að svara því að þessu sinni, þar eð það getur komið"til umræðu seinna, ef nefnd verður kosin.
.
SVEINNSVEINSSON:Eg er samþykkur hinum virðulega þíngmanni frá Ísafjarðarsýslu , og held ekki hlýða að setja nefnd í
þessu málefni, þar eð svo margt er komið til þíngsins aðgjörða,
og hefir það verið álitið nægilegt verkefni.
ÁSGEIREINARSSON:þegar eg mælti fram með nefnd í málinu, ~örði eg það, af því eg ímyndaði mer, að sú nefnd mundi
geta undirbúið málið til hlítar, svo það gæti geingið til stjórnarinnar; og þess vegna virðist mer það enn ísjárvert, að gefa
hænarskránnieingan
gaum.
þar sem þess hefir verið getið,
að málefni þetta se einkum gagnlegt fyrir Reykjavík, þá held
eg, að alþíng ætti að gefa því gaum fyrir það, eins og bæjarstjórnarmálinu í Reykjavík á hinu fyrra þíngi. Eg man það að
sönnu, að í hitt eð fyrra var bænarskrá frá iðnaðannönnum i
Reykjavík vísað frá; en þó mer finnist, sem meiri ástæða væri
kannske fyrir því, held eg samt, að það kunni að verða óvinsælt, ef slík aðferð er viðhöfð.
KONÚNGSFULLTRÚI:Eg er í aðalefninu samdóma því, er
alþíngismaður Ísfirðinga sagði fyrir skemstu.
Bænarskrá .sú,
sem upp var lesin, er þess innihalds, að alþíng skuli biðja kon-.
úng um, að barnaskólanum í Reykjavík verði breytt LÍ þá leið,
sem skólar eru í Danmörku,
en þó með þeim tilbreytingum,
sem ber eru nauðsynlegar.
Alþingi er, ef til vill, ekki ókunnugt, að skólamálefni eru i Danmörku bygð á öðrum grundvallarreglum, en þeim, sem menn allt til þessa hafa álitið eiga
vel við að fylgja í Reykjavík.
Í Danmörku er hverjum húsbónda lögð sú skylda
á herðar að láta börn sín í skóla, nema'
hann sanni, að þau hafi með öðru móti næga tilsögn.
Gæti
hann ekki þessarar skyldu, varðar það sekt. En þessari skylda
er einnig samferða önnur skylda', sem allir verða að gángast
undir, og það er að leggja sinn skerf fram í þarfir skólanna,
t. a. m. laun kennara, o. s. fr. Í flestum kaupstöðum í Danmörku eru þar að auk á stofn settir alþýðuskólar eður friskólar, og eru þángað send þau börn, hverra foreldrar ekki
borga skólagjald, og borgaraskólar (eður einskonar realskólar)i'
eiga börnin í þessum siðarnefndu skólum von á meiri mentun, en fyrir þau verður þá einnig ~ð borga ser í lagi. Hvort
og að hve miklu leyti Reykjav:!~,.. kaupstað má .nú ·álíta:. s.!~
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lángt. á leið kominn í framför sinni,að
her yrði komið við
líkri grundvallarreglu, hvort öll börn í kaup staðnum gætu tekizt í sama skólann, eða hvort ekki mundi þörf gjörast að setja
á stofn 2 skóla, fyrir þá sök að kenslan þarf að vera sitt
með hvoru móti handa börnum þeirra tveggja flokka, sem í
kaupstaðnum búa, borgara og tómthúsmanna, í stuttu máli, hvernig öllu skólamálefninu bezt og hentugast verður komið fyrir,
það verður eptir minni hyggju ekki vel rannsakað af þeim
mönnum, sem ekki þekkja mjög nákvæmlega, hvernig öllu
hagar til her í kaupstaðnum.
Eg ætla þess vegna, að það se
forstöðunefnd skólans, og hún einúngis, sem helzt hlýtur að
geta metið það, hve nær tími er til að byrja þá umbreytingu á
skólanum, sem til er bent, og hvernig hún þá á að vera löguð. En þegar þessi forstöðunefnd er komin á þá sannfæringu,
að tíminn sé kominn, þá byrjaskal,
þá stendur það henni næst
að skýra frá áliti sinu á því, hvernig ráða á öllu því máli til
lykta; og þegar allir þeir, sem hlut eiga að máli, hafa tilhlýðilega rannsakað það, yrði skúla-nefndin
fyrir milligaungu stiptsyfirvaldanna að bera málið upp fyrir hlutaðeiganda stjórnarráði, til þess málið því næst gæti tekizt til venjulegrar meðferðar. þegar svo málinu skyldi ráða til lykta með lagaboði,
yrði að leggja lagafrumvarp þar að lútandi fyrir alþíng.
En
eins og málið nú er vaxið, sé eg ekki, að alþíng geti frekar
tekið það til greina.
Kammerréð
lUlnsTEÐ:
Eg er að sönnu sömu meiningar
sem hinn háttvirti forseti, að mál þetta se þess eðlis, að það
geti komið fyrir alþing, þó það eiuúngis áhræri bæinn Reykjavik; því þó eitt málefni einúngis komi við einu einstöku beraði eða sýslu í landinu, ef það er annars svo á sig komið, að
um það verður að semja lagaboð, þá heyrir það undir þíngsins aðgjörðir og ráðaneyti.
En samt sem áður verð eg að vera
á sama máli sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi og þeir þíugmenn, er áður hafa talað,að þingið, að svo komnu, eigi ekki
að taka til aðgjörðar þá bænarskrá, sem nú er fyrir það framkomin. Alþíngismenllirnir þekkja svo lítið til, allflestir, hvernig bæta skuli annmarka þá, er vera kunna, nú sem stendur,
v,ið barnaskólann í Reykjavík, að þeir munu fá gagnleg ráð
geta þartil lagt, og það mundi þess vegna vera til lítils, að
þingið tæki málefni þetta til íhugunar.
Til þess að koma
barnaskólanum í betra horf en nú er, þarf nákvæma þekkingu
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bæði á skólans högum og' ástandinu her i Reykjavík .. þessa
þekkingu má nú þykja liklegt að skólanefnd sú, er undirskrifað hefir bænarskrána, hafi fremur öðrum, og hún sýnist því
öðrum fremur vera kjörin til að semja hentugt frumvarp til
reglugjörðar um endurbót skólans. pessareglugjörð
ætti síð~
an að skoða nákvæmar hlutaðeigandi yfirvöld og stjórnarráð,
og þá fyrst, þegar svo lángt væri komið, mundi það hlýða,
að leggja hana fyrir þingið.. Sú bænarskrá, sem her er framkomin, inniheldur þar á móti eingar bendingar til, hvernig endurbót skólans skyldiske,
og gefur þingmönnum
þess vegna
eínga nýtanlega leiðbeiníngu. Her að auki ættu þingmenn að aðgæta, að á þingtímann er mjög svo liðið, að vart lítur svo út,
að þau málefni, sem nú eru þegar fyrir þíngið lögð og tekin
af því til skoðunar, verði til lykta leidd, og eru mörg þeirra
þó mikils umvarðandi. Eg ræð því frá að setja nefnd í málinu.
FORSETI: Af því mer virðist, sem sumir sen móti, en sumir með nefnd í þessu málefni, þá vil eg skjóta því til atkvæða
þingsins, hvort nefnd skuli kveðja um það.
.
Voru þá atkvæði greidd, og fell bænarskráin með 20 atkvæðum gegn 3.
Forseti framlagði þá til ályktarumræðu nefndarálitið um
hirtingu konúnglegra frumvarpa fyrir fram, með hreytíngarat-.
kvæði kammerráðs Melsteðs og prófasts H. Jónssonar.
FRAMSÖOUMAÐUR
prófastur HANNES STEPHENSENlas upp
breytingaratkvæðið, svo hljóðanda :
"Að birt verði,' að svo miklu leyti mögulegt er, missiri
fyrir þíng hvert þau konúnglegu frumvörp, sem ætlað er
til að borin verði upp. á því."
Að svo biinu mælti FRAMSÖGUMAÐuR:Eg ætla eingum
orðum að eyða til skýringar. álitsskrá þessari; hún var her á
þíngi lesin í gær, og með umræðum manna þá, að mer virtist,
til hlítar skýrð. Hvað áhrærir það' upplesna breytingar-atkvæði
tveggja. konúngkjörinna
þíngmanna, get eg þess að eins, að
mer virðist, sem umræður manna i gær og mótmæli móti nefndarinnar uppástúngu væru helzt á því bygðar, að nefndin vildi
eingin þau. mál lögð undir alþingis skoðun, sem ekki væru
missiri áður birt þíngmönnum, en þessu er eingan veginn'
þannig varið; nefndin óskar sjálfsagt, að öll mál yrðu birt fyri
fram, en þar sem því ómögulegaverður
við komíð , eins" og
nú var um þau tvö konúnglegu frumvörp, þá viD nefndin'
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ekki útiloka þvílík frumvörp, og hún var glöð af, að þau tvö
.strax nefndu heldur voru lögð fyrir þingið nú, en geymd næsta
þingi. En birtíngiu verður annaðhvort að ske missiri fyrir
þíng eða ekki: því svo stendur á um skipaferðir millum Dan.merkur og íslands, að ekki er að reiða sig á vetrarferð ir.
Misskilníngur einn virðist því að hafa gefið tilefni til breytingar-atkvæðisins.
Prófastur HALDÓRJÓNSSON: Mel' hefði ekki dottið í hug
að bera upp breytíngaratkvæði,
viðvíkjandi málefni þessu, ef
eg hefði álitið, að í niðurlagsorðum nefndarálitsins gæti legið sú meining, sem hinn heiðraði framsögumaður nú vill leggja
í þau, og sem er samkvæm breytíngar-atkvæðinu.
Umboðsmaður þORvALDUR SÍVERTSEN: Eg fyrir mitt
leyti hefi ætíð verið á því, og sú er enn þá meining mín,
að auglýsíng enna konúnglegu frumvarpa fyrir fram væri mjög
mikils varðandi og nauðsynleg.
Líka hefi eg verið á þeirri
ætlan, að það mundi eingin m e in bón, þó slíku væri farið á
flot við stjórnina. þó eg nú fremur se farinn að veiklast í þeirri
síðar nefndu ætlan minni, hygg eg það samt með öllu óhætt
að biðja þessa; stjórnin veitir það eina, hvort heldur það er í
þessu málefni eður öðrum, sem hún getu r) einginn ætlast
til meira; en hins vegar mun heldur ein ginn efast um vilja
hennar, að gjöra allt hvað í hennar valdi stendur, til uppfyllíngar þessari áríðandi og almennu ósk þjóðarinnar.
ÁSGEIREINARSSON: Eg hefi ekki tekið til orða i þessu
máli fyrri en nú. Mer gat aldrei dottið í hug, að nokkur
mundi mæla á móti uppástúngunni,
þegar hún var borin upp
á hinu fyrra þíngi, og sízt með þeim orðum, sem þá var
gjört. Nú er það orðið aðalumræðuefnl, hvort stjórnin muni
get a fullnægt ósk þeirri, sem nefndarálitið ber fram. Eg fyrir mitt leyti held nú, að stjórninni se þetta ekki ómögulegt,
og hvað því viðvíkur, sem sagt hefir verið, að ef stjórnin fellist á nefndarálitið , mundi það tálma útkomu nauðsynlegra
lagaboða, er fljótt þyrfti að koma út, þá ímynda eg mer, að
stjórnin, þegar svo bæri að, gæti haft sömu aðferð, sem hún
hafði með friðun æðarfuglsins, án þess að þurfa að semja þar
um frumvarp, er birtast skyldi þjóðinni og leggjast síðan fyrir alþing, l\ler hefir nú skilizt svo nefndarálitíð , sem það
einúngis óskaði, að frumvörp þau yrðu þjóðkunn, er leggjast
ættu undir alþíng, og held eg, að það þyrfti ekki að vera því
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til fyrirstöðu, þó konúngur einstakasinnum fyrst um siri~ legði
úrskurð á eitthvert mál, sem kæmi frá alþíngí, eins og gjört
var um friðun æðarfuglsíns.
Að öðru leyti er eg sömu meiningar sem sá konúngkjörni
.þingmaður hinnar verðslegu stéttar um það, að flýta ekki um
of vandamálum. Held eg þVÍ optast mundi verða nægur tími
til að gjöra frumvörpin þjóðkunnug, áður en þau koma fyrir
alþíng. Hvað því viðvíkur, að einginn af þjóðinni hefir auglýst frumvörp á prenti, þá getur að nokkru leyti sú verið orsökin, að alþingistíðindin komu svo seint til alþýðu; og þar
að auki munu ekki margir eiga kost á því, að láta prenta slík
frumvörp eða bænarskrár.
Kammerráð MEJ.8TEÐ:
Eg skal ekki fara mörgum orðum
um þetta mál; það var rædt svo leingi í gær, og er svo ljóst
i sjálfu ser, að það mætti virðast óþarfi. Eg bið þingmenn einúngis nákvæmlega að aögæta útleggingu hins heiðraða framsögumanns á nefndar-uppástúngunni.
Hún hlýðir öldúngis upp
á breytingar-atkvæðið, og er þvi samkvæm, eneingan veginn
nefudar-uppástúngunni. Hann segir, að nefndin vilji ekki biðja
um, já, að henni hafi ekki kornið til hugar að biðja um, að lagafrumvörpin verði hirt fyrir fram, nema því yrði v ið kom ð,
þetta er nú einmitt það, sem breytingar-atkvæðið biður um; en
nefndar-uppástúngan biður fortakslaust um, að öll frumvörp
verði birt missiri fyrir fram, og yrði þessu fylgt, hlýtur það
aðske, hvort því yrði við kornið eða ekki. Eptir þessari útleggingu hefði því nefndin átt að fallast á breytingar - atkvæðið, og eg fæ ekki skilið, hvernig hún getur látið það vera, án
þess að koma í mótsögn við sjálfa sig; og ef eg hefði getað
séð, að nefndar-uppástúngan hefði í nokkurn máta getað komið saman við útleggíngu framsögnmannsíns, þá hefði mer ekki
komið til hugar að koma fram með breytingar-atkvæði framar
en hinum kOllúngkjörnaþíngmanni andlegu stéttarinnar, sem
áðan talaði. þeir þingmenn, sem aðhyllast útleggingu framsögumannsins, ættu þvi að fallast á breytingar - atkvæðið.
FR:AMSÖGUMAÐUR:
pai'l
ætlar að verða nauðsynlegt, að
lesa llpp nefndarálitið, það er þá svona: Að þíngiðeigi a11raþegnsamlegast að biðja hans Hátign skipa, að. það fyrs ta
mögulegt
er, (þess vegnaerekkí
um þau málin að tala, sem,
eins og nú stóð á um þaq tvö konúnglegu frumvörp,ekki
verða fyrir fram birt) og í Jiið. minnsta mi~ssiri fyrir alí
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þíng hvert (því seinna verða þau ekki birt, eptir sem nú
ásteudur) verði öll konúngleg frumvörp birt, sem fyrir alþíng
eiga að berast, bæði þau sem konúngur sjálfur hefir látið
semja frá rótum, og þau sem bænarskrár og uppástúngur
landsmanna hafa gefið tilefni til. þannig hefir nefndin hugsað bæn ina, og bið eg meðnefndarmenn mína að mótmæla, ef
þeir hafa annan skilning lagt í ,orðin.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Hinn virðulegi framsögumaður sagði
nú fyrir skemstu, að hann ætlaði að lesa uppástúngu nefndarinnar; en þegar hann kom að orðinu "ö II ", þá hætti hann
lestrinum.
Að það hafi ekki verið tiIgángur nefndarinnar að
ráða þinginu til að beiðast þess, sem var öldúngis ómögulegt,
það getur mer vel skilizt.
En hér við er það aðgætandi. að
það væri eingan veginn vegna útvortis
tálmana
ómöguIe g t fyrir stjórnina að verða við slíkri bæn, sem þeirri, er
uppástúnga
nefndarinnar fer fram á; þvert á móti gæti þetta
auðveldlega gjörzt á þann hátt, að lagafrumvörp þau, sem
ekki yrðu auglýst í tækan tíma á undan alþingi, væri látin
bíða næsta þíngs; þesskyns aðferð er einúngis af innvortis
rökum ómöguleg,
af því hún opt hlyti að hafa í fór með
ser bersýnilegar iIIar afleiðingar,
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:
Eg verð að játa, að eg get
ekki enn þá skilið uppástúngu
nefndarinnar öðruvísi en fyrri;
mer finnst nauðsyn til að nefna "ö ll" frumvörpin, því hvers
vegna skyldi nefndin taka nokkur- undan? og hver átti hún að
taka undan? Öll sú undantekníng, sem nauðsynleg er, liggur
í orðunum, ~að svo miklu leyti sem mögulegt er"; þar með
hefir nefndin sýnt, að hún æskti ekki frumvörp útibyrgð frá
þinginu, þó þau hefði ekki orðið hirt á unðan,
KONÚNGSFULLTRÚI:
Hinn virðulegi nefndarmaður, er nú
talaði, hefir víst ekki nýlega lesið uppástúngu nefndarinnar;
því hann sagði nú, og tók upp aptur með berum orðum, að í
uppástúngunni
stæði "að svo miklu leyti, sem mögulegt se".
En þessi orð standa ekki í uppástúngunni.
þar segir svo:
"hið fyrsta mögulegt
er, og að minnsta
kosti m is s i r i
fy ri r Þ í ngh ver t". það er bert, að þessi orð hafa allt aðra
þýðíngu .
. }'ORSETI:
þar einginn hefir í umræðum málsins komið fram
með mótmæli gegn bænarskránni, að einum undanskildum, þá
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þarf eg ekki að efast um, að þíngið vill, að bænarskrá til konúngs se samin um þetta málefni; hitt kann að vera nokkrum
efa undirorpið, hvernig hún eigi að vera orðuð; og vil eg því
spyrja:
Hvort þingið heldur vill fylgja orðum nefndarálitsins eða
breytingaratkvæði þeirra kammerráðs Melsteðs og Haldórs
prófasts Jónssonar '?
Breytingaratkvæðið
samþykt með 14 atkvæðum gegn 9.
því næst var fundi slitið.

17. Júll Allir á fundi.

þingbók

fjórtándi fundur.

frá síðasta

fundi lesin og samþykt.

Forseti framlagði til undirbúnings-umræðu nefndarálit um
vörumat
og vörumatsmenn, og afhenti það framsögumanni
nefndarinnar, prófasti Hannesi Stephensen; las hann það upp,
ásamt frumvarpi til reglugjörðar um vörumat, svo hljóðandar
NEFNDARÁLIT
vörumat á Í s I and i.
Hið beiðraða alþing hefir þann 8. dag þessa mánaðar kosið oss í nefnd, sem ritum nöfn vor her undir, til að rannsaka
og segja álit vort um bænarskrá þá, sem eg, þ. Tómásson, hefi
borið fram fyrir þingið, um nauðsyn betri verkunar saltfisks
og annara vörutegunda, ullar og tólgar, her í landi. Hafa oss
síðan komið til handa ýms hréf, bæði fra enu konúnglega rentukammeri og öðrum, þessu málefni til skýringar' og til upphvatningar reksturs þess.
Erum við allir samhuga á því, að fulla þörf beri til,
að lagfæring mætti komast sem fyrst á verkan ennar innlendu
vöru, einkum fisks, ullar og tólks; því margra undanfarinna ára
reynsla hefir sýnt, að vörutegundir þessar hafa ofæjög staðið á
baki samkynjuðum vörum annara landa; könnumst ver að sönnu
við, að árferðí og aðrar kringumstæður unnu hið fyrra árið mest
að því, að saltfiskurinn var þá venju fremur illa verkaður,en
verkun annarar vöru er minna, eða ekki undir árferðinu.komin.
þegar ver nú rekjum apturför vöru-verkunarinnar að upp:tökunum, þykjumst ver með sanni finna tvær hennar aðal- orsakir, hvar af hin ber fyrr talda þó er af hinni siðar töldu
um
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fædd; það er: 1) raung sérplægni landsmanna og 2) hirðuleysi
og ósannsýni verzlunarmanna.
því þannig hefir framfarið um
verzlunina í mjög mörg ár, að sá sem mestar hefir flutt vörurnar til verzlunarmanna, hefir að beztum kaupum setið, hversu
illa sem vara hans hefir verið verkuð , og hafi einhvern tíma
svo við borið, að einhverjum verzlunarmanni, þar sem fleiri eru
í sama kauptúninu,
hafi blöskrað svo verkun vörunuar, að
hann ekki hafi viljað taka 113na eða gefa fyllsta verð fyrir, hefir hún geingið ljúflega út hjá öðrum; hefir svo dæmi þeirra
leidt þá á sömu afvegu, sem betur höfðu vandað vöru sína,
en feingu hana eingu betur selda, ef ekki með þeim mun lægra
verði, sem hún var minni, svo þeir einir hafa á hinum síðustu
árunum komið með vandaða vöru til kaupstefnu, hvar verzluu
fór þannig fram, sem sjálfra sín blygðuðust að selja af hendi
illa verkaða vöru, eða hugsuðu um heill þjöðarínnar á ókomnu
tímunum.
Oss virðíst nú það eina ráð liggja til, að afstýra vandræði
því, sem þegar er í komið, og sem horfir til auðnár allri íslenzkri verzlun, en koma henni aptur á framfara veg, hvar
undir en mesta heill vor er komin, að eiðsvarnir vörumatsmenn verði settir Í kauptún öll, undir hverra skoðun og mat
verslunarmenn allir séu skyldir að leggja vörur sínar, sem þeir
fly~ja vilja til útlanda. og gjöri það, þegar þeir hlaða skip ~íJl,
svo að einnig þær vörurnar, sem (leir sjálfir láta verka, og sem
opt ekki eru alllitlar, einkum saltfiskur, eins komi undir mat
og þær sem þeir kaupa að, en megi kalla vörumats-mann til
að skoða og meta vöru þá, sem þeim er boðin til kaups, ef þá
og seljendur grelnír á um gæði hennar.
það er því meining
vor, að amtmenn hvetji illubúa amta sinna til vandaðrar vöruverkunar með umburðarbrefum, sem innihaldi reglur fyrir réttri
verkun og meðferð enna helztu útfærslu- aura landsins, saltaðs og herts fisks, ullar, tólks, lýsis og æðardúns, eins og þegar er gjört Í suðuramtinu, hvað saltfisks verkun áhrærir, með
umburðarbréf af 28. Apríl í ár; en eiðsvarnir vörumats - menn
verði settir Í kauptún hvert, sem meti og auðkenni vörurnar,
áður þær eru bornar á skip, og með vitnisburðum tryggi það
og gjöri óefanlegt, að ekki verði illa verkaðar vörur útfluttar
blandaðar saman við enar góðu og velverkuðu, verzluniuni til
hnekkls, Höfum við samið frumvarp til reglugjörðar um vörumat í kauptúnum Íslands, einkum kringum Faxaflóa , er gæti,
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ef hún reyndist hæfileg, orðið með breytíngum þeiin, sem ásigkomulag hvers kauptúns gjörir nauðsynlegar, til eptirbreytni i
hinum öðrum kauptúnum landsíns.
Í frumvarpi þessu, sem
ver fylgja látum nefndaráliti voru, höfum ver gjört ráð fyrir
verðlaunum, er þeim veitist, er bezt vanda vöru sína, og ætlum, að þau með hógværum árninuingum yfirvaldanna og góðum ráðum, sem kend yrðu almúgamönnum til betri vöruverkunar, mundi vinna einkar mikið að framförum landsins í þessu
efni. Ver leyfum oss að skýra þínginu frá, hvernig ver höfum gjört áætlunar - reikning yfir inn - og útgjöld vörumatssjóðsins ; ver ætlum nefnilega, að út se flutt ár hvert frá þeim
3 verzlanarstöðum , Reykjavik, Hafnarfirði og Keflavík:
8000 Sk'l! af fiski: vörumats-gjald
1666 rbd. 64 sk.
1000 ullar og tólgar: vörumats-gjald
833
32 400 tunnur lýsis
100 "
300 'l! æðardúns
12
48-

1.
2.

2612
48 sk.
Útgjöldin.
Laun 2 vörumats - meistara frá Danmörk,
hvors 400 rbd.. . . . . . . . . . . . . . • . . . 800 rbd. " sk.
Laun 4 i~nlendra vörumats - sveina, hvors
150 rhd ..•••..
"•••••.••.•••••••
600
" sk.
so sk.
Aukaútgjöld . . . . . . . . . . . . . .....
145
64 sk.
til verðlauna eptir . . . . . . . . . . . . .. 1066

48 sk.
Jafnaðar - hæð 2612
Ætlum ver, að áætlunar-reikníngur þessi muni sanngjarnlega hár bæði í inn - og- útgjöldum, og höfum fyrir oss greinds
verzlunarmanns álit um það; ver vitum og það, að vörumat
þetta mundi verða vinsælt verzlunarmönnum,
því nokkrir af
þeim hafa látið þá ósk sína í ljósi, að vörumatið mætti komast á.
það er því sameiginlegt álit vort, að alþingið eigi allraþegnsamlegast að beiðast þess, að Hans Hátign konúngurinn
vilji allramildilegast leggja frumvarp til tilskipunar fyrir alþingið, sem bjóði, að allar vörur, sem flytjast frá landi þessu,
verði áður metnar af eiðsvörnum vörumats - mönnum, svo ábyrgð hafist fyrir, að góðar vörur einar verði héðan fluttar frá
Íslandi. til annara landa.
Reykjavík, þann 14. Júlí 1847.

þ. Tómásson.

H. Stephensen.
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J. Thorstensen.

um vörum at

Frumvarp

til Reglugjörðar

á kauptúnum

Íslands,
einkum þessum við
Ilafn a rf'l r ð I og Keflavík.

Reykjavík,

Faxaflóa,

1. grein.
6 skulu vörumats-menn
vera í kauptúnunum
við Faxaflóa,
2 frá Danmörku
kjörnir fyrst um sinn, hörmángara- sveinar,
kunnir að gt'eind, ráðvendni og einurð, 4 innlendir menn, með
sömu kostum; skulu af þessum
2 jafnan
vera í Reykjavík,
einn hörmángarasveinn
og einn hinna; hinir 4 skiptist á kauptún hin og hafnir, Hafnarfjörð,
Keflavík og Voga, hvar einnig
fiskur mikill er borinn á skip, eptir því sem í hvert sinn til
hagar.
2. grein.
Vörumats-menn
skoði nákvæmlega
og meti alla vöru þá,
er verzlunarmenn
láta bera á skip sín og flytja til annara
landa, og auðkenni vöru þá, sem góð þykir, eða með vitnisburðarhréfum,
sem þeir fái verzlunarmönnum,
tryggi það, að
ekki verði útflutt nema góð og duganleg vara.
3. grein.
Fisk allan saltan og harðan, sem góður þykir, merki þeir
á sporði 'með gati þannig löguðu [J, en á lýsistunnur
brenni
þeir auðkenni við spons.·
4. grein.
Ull, tólg og æðardún skoði þeir vandlega og meti, vegi
síðan og gefi verzlunarmauni
hverjum vitnisburðarhref
um, hve
mikið hann flytji af hverri þessara vörutegunda,
5. grein.
Verzlunarmenn
allir séu skyldir að leggja vöru sína alla
undir skoðun og mat vörumatsmanna.
en gjaldi ella í fésektir fullt verð vöru þeirrar, er þeir flytja burt frá landi ómetna.
Lausakaupmenn
skulu undir sömu fésektir láta vöru sína meta
og eiga rett til að taka vöruna í landi, hvar hún bezt verðm
skoðuð og metin, og falli sektir þær í sjóð vörumatsins
og
greiðist jarðabókarsjóðnum.
Verzlunarmenn
kalli vörumatsmann til að segja álit sitt um vöruna,
þegar hann greinir á
við kaupanaut
sinn, og gjaldi sá skoðunarlaun,
sem skoðunar
beiddist.
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6. grein.
Fyrir skoðun, mat og auðkennkgjaldí verzlunarmenn þetta
kaup: 1 skildíng fyrir t'llJ hvert fisks, fyrir 1/1Jj hvert ullar og
tólgar 4 skildinga, fyrir lýsistunnu hverja 24 skildínga, fyrir '11í
hvert æðardúns 4 sk.
7. grein.
Vörumat allt fari fram í vöruhúsum verslunarmanna, um
leið og varan er flutt á skip, eða svo stuttum tíma áður sem
verða. má.
8. grein.
Vörumatsmenn í Reykjavík séu bæjarfógetanum þar, en
sýl'lumöllnunum í öðrum kauptúnum í embættum sínum undirgefnir, og skulu embættismenn þessir skera úr málunum, ef
þá og verzlunarmenn greinir á um vörumatið , en amtmenn
hafi enn síðasta úrskurð slíkra mála.
9. grein.
Vörumats-menn skulu bækur hafa af amtmönnum fullgiltar, er þeir skrifi í allar vörur þær, er þeir metið hafa fyrir
verzlunarmann hvern ser i lagi, og sendi landfógeta útskrift
bókar þessarar þann 31. Des. ár hvert.
10. grein.
Vörumats-menn fái til árlegra launa: hvor þeirra tveggja,
sem þurfa munu 1 eða 2 árin fyrstu að kjósast í Danmörku,
400 rhd., en annist sjálfir ferðir sínar, og séu skyldir að vera
her frá miðjum Júnímánuði til miðs Septembermánaðar,
en
hver hinna 4: 150rbd., sem greiðist þeim afjarðabékarsjóðnum
mót endurgjaldi af vörumatssjóði.
ll. grein.
Í hinum öðrum kauptúnum landsins skal vörumati haga
að boði hlutaðeigandi amtmanns með ráði sýslumanns þess, í
hvers heraði kauptúnið er.
12. grein.
Af afgáng;sleifum vörumatssjóðar veitist þeim hæfileg verðlaun, sem bezta flytja vöru að verzlunarstððnm.
FRAMsönuMAÐUll
prófastur HANNES STEPHENSEN: þegar eg
nú legg frá mer blöð 'þessi,kemur
mer ekki í hug. með einu
orði að mæla fram með þeim eða nokkru einstöku atriði þeirra
að svo komnu; eg þykist vita, að viðleitni nefndarinnar, að
skýra þetta málefni og skerða það, .muni mótmæli hljóta og
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þess óska eg líka helzt; því ekki er her að búast við neinni
fullkomnun, þar sem málefni þetta nú fyrst er hugsað og
rædt, að öllu nýtt í þessu landi; það hefir leingi þótt erviðast að brjóta ísinn; en eg ætla að hætta og heyra mótmælin,
óska að eins þau verði skynsamleg og skýri málefnið.
Assessor .JOHNSEN: Eg ætla þetta mál muni vera eitt af
þeim, sem ekki se gott að hrapa að; það miðar, eða ætti að
miða, til þess að hjálpa við atvinnuvegum landsins, eða til að
bæta, og undir eins með aukinni verðhæð, að því skapi sem
batnar, að auka varning þann, sem landið lætur af hendi,
eða sem það, ef vel el' á haldið, getur látið afhendi við verzlunarmenn. Að minnsta kosti ætla eg, að menn ættu að setja
ser þetta sjónarmið, og að gjöra megi ráð fyrir, að nefndin
líka haf haft það fyrir ser við meðhöndlan þessa máls. En
þó virðist mer nokkuð vanta á, að það geti komið svo ljóst
fram, sem óskanda er, í nefndarálitinu,
og virðist mer, að
nokkur fljótaskript se orðin á því og fylgiskjali þess, og hún
svo talsverð, að skjöl þessi eigi verði lögð til grundvallar fyrir bænarskrá í þessu máli. Ekki ætla eg mer samt að færa
sönnur á þetta mál mitt með því, að rifa nefndarálitið,
eða
frumvarp nefndarinnar til reglugjörðar fyrir ráðstöfun þeirri,
sem umtalsefnið er, niður í einstökum greinum skjala þessara,
heldur hefða eg óskað að gefa þinginu einúngis í ljós, hvemig eg hefði hugsað mer að vilja byggja.
Hvað þá fyrst um sinn það aðalatriði snertir, sem nefndarálitið styðst við, að nefnilega skyldan til að leggja vörurnar undir skoðun og mat enna svo kölluðu vörumatsmanna,
einúngis skuli liggja á verzlunarmönnum, og það fyrst þá, er
þeir fara að hlaða skipin með vörunum, en að þeir, sem vörurnar flytja á kauptúnin , eða landsbúar, aptur eigi að vera
undanþegnir þessari skyldu, þá ætla eg, að mjlig se vikið
frá áður téðu sjónarmiði, og að þessi skoðunarmáti nefndarinnar einmitt hvað mest steypi nefndarálitinu.
Eg hygg að
vísu, að verzlunarmenn uni vel við þvílíka ráðstöfun, eins og
nefndin líka býst við; en eg held aptur á móti, að hagnaðurinn af henni verði lítill sem einginn fyrir landsbúa eða hændurna, þvi þá held eg að optast nær muni reka að hinu gamla,
að verzlunarmennirnir
meti vörurnar síður, en skyldi, eptir
gæðum þeirra, úr höndum bændanna, og að þessir opt kunni
að verða fyrir hallanum, þó að hinir njóti ágóðans (af vöru-
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matinu).
Eg er þess vegna á öldúngis gagnstæðri meiningu
um aðalatriði þetta, og ímynda mer, að skyldan ætti að liggja
á þeim einum, "em vörurnar flytja til kauptúnanua, en að
verzlunannenn sjálfir ættu að eiga frjálst, hvort þeir leggja
aðrar vörur, eða þær, sem þeir afla sjálfir, undir mat eða
ekki; sjái þeir ser ágóða við það, þarf ekki að skipa þeim,
en hinum verður að skipa, sem annars ekki eiga að því vísu
að gánga að njóta ábatans, að njóta ágóðans.
Hvernig ráðstöfuninni að öðru leyti ætti að koma fyrir, getur verið umtalsefni töluvert, en með tilliti til þess verð eg líka að líta
öðruvísi á málið, en nefndin.
þar sem vörumat( Jl'rageri) á
ser stað í Danmörku, eru, að því sem mer er kunnugt, settir
til þess embættismenn af konúngi, ef ekki allstaðar, þá þó
víðast hvar, og fá þeir borgun í kaupi því, sem ákveðið er
eptir vörumagni vörutegundar hverrar, en naumast nokkurstaðar föst laun; og held eg, að um þetta atriði mætti eins
skipa til her á landi, og hefir nefndin látið í IjósiáJit sitt
um upphæð kaupsins eptir vörumagni hverskyns vörutegundar, sem her í landi getur komið til umtals, af þeim, sem fluttar eru úr landinu, og ætla eg þá fati öllu betur á því, en að
ákveða vöru mats - mönnum föst laun, sem ætti að taka úr
jarðabókarsjóðnum móti endurgjaldi af þeim svokallaða vörumats-sjóði; því þenna sjóð ætla eg hvergi eiga við, er eg ekki
heldur get séð, að safna þurfi Í hann til verðlauna fyrir að
flytja góðan varning til kauptúnanna, þegar aðferðin er höfð
sú, sem eg áður vek á; og víl eg láta bændunum nægja, að
taka verðlaunin í því hærra verði, sem hinar betri vörurnar
eru í hjá verzlunarmönnum,
heldur en hinar verri. þessi
verðlaunin held eg að þeim og landinu muni draga drjúgast
og verða affarabezt.
Her ereinginn vegur til að fá embættismenn til að takast starf þetta á hendur í öllum kauptúnum landsins; það verða að vera menn aðrir og af lægri stigum á hverjum stað, og verða launin Í sumum kauptún unum , þar sem
fleiri eru veralunarmennirnir og aðsóknin meiri, sjálfsagt stærri
en á hinum minni, eptir sama mælikvarða fyrir vörumatskaupinu.
l\Ieð tilliti til þeirra vörutegunda, er leggjast áttu undir
matið, þá veit eg ekki betur, en að það í Danmörku einúngis
·eigi ser stað á þeim vörum, sem eigi koma fyrir sjónir, þegar
þær gánga úr einili hönd veralunarmanna Í aðra, vegna um-
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búða þeirra eða íláta, sem um þær eru, og er það þá ser í lagi
síld, kjöt, fjara og lýsi í tunnum, og mun vera ákvörðun fyrir
(kansellibréf 28. Nov. 1815), að kjöt, sem flutt er frá Íslandi,
se undirgefið mati í þeim kaupstöðum Danmerkur, þar sem
vörumat geingst við. Her í landi er nú, eins og við er að
búast, nokkuð öðru máli að gegna, og hefir nefndin tekið þær
vörutegundir fram, sem ráðstafanln
her getur átt við, og eg
neita því ekki, að það kynni að vera óskanda, að þær allar
væri undirgefnar vörumati, einkum þegar frjáls verzlun við
framandi þjóðir kæmist á í landinu; en fyrst um sinn ætla eg
þó muni vera bezt að fara nokkuð hægt og gætilega í þetta,
og eg held, að það um stund ætti að nægja, að taka þá vörutegundina undir mat, sem nú fara verstar sögurnar af, og er
það þá fiskurinn, og ætla eg, ef svo væri gjört, að færri yrðu
vandkvæðin við ráðstöfunina, en annars að líkindum yrðu.
það er alkunnugt, að fiskur einginn, eða lítill sem einginn
flyzt frá öllu norður og austuramtinu, og með tilliti til vesturamtsins, þá hefiraðal-verzlunarmaðurinn
þar sagt mer, að
lítið sem ekkert se flutt þaðan af fiski, nema það sem verzlunarmenn sjálfir afla og verka, en yfir það hefi eg sagt að óþarfi se að láta vörumatið ná, þar sem tilgángurinn er að
vinna landinu gagn með því. Eigi nú þannig skyldan til vörumatsins að vera á bændanna hlið, verða þeir að hafa einhvern aftökustaðinn
í kauptúnunum,
þar sem matið er, og gjöri
eg þá ráð fyrir, að þeir taki ofan við hús nokkurt, þar sem
vörumatsmaðurinn ræður fyrir; lætur hann þá vega vöruna, og
skilja að eptir gæðum hennar í húsinu, fær bónda á síðan meðkenningu fyrir því, sem hann tekur við, og nú fer bóndi með
lest sína og meðkenníngarseðilinn
til verzlunarmanns þess,
sem bezt býður í vöruna, þá betri og ena lakari, eptir sem
henni er lýst á seðlinum, en verzlunarmaður tekur við seðlinum, og fær seinna hjá vörumats-manni út á hann svo mikla
vöru, sem hann ber með ser að bóndi hafi lagt inn, af sömu
tegund og gæðum, hvort heldur er ull, tólg, lýsi eða fiskur,
sem nú er að taka til í því rúmi hússins, hvar varan um stund
er lögð fyrir, og aðskili'n eptir gæðum hennar, og verður
hún frá vörumats húsi búin út með stimpli vörumatsmanns,
sem undir eins lýsir gæðum hennar.
Eptir að eg þannig hefi vikið á, hvernig eg ímynda mer
að fyrirkomulag ætti að vera á ráðstöfun þessari, læt eg að
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sinni þar við lenda, að tjá þinginn frá, að eg vilda láta hana
fyrst um sinn eingaungu ná yfirfisk frá Faxaflóa , ef á' annað
borð þíngið yrði á því, að senda konúngi bænarskrá nokkra í
þessu máli; en hvort eg fyrst og fremst kýs það eða ekki,
skal eg geyma mer að gjöra uppskátt,
þegar þíngræður um
þetta mál eru komnar leingra á veg, en verði bænarskrá send,
þyrfti hún varla að verða mjög laung, né heldur að fara þeim
orðum um orsakirnar til ennar illu vöruverkunar, sem nefndarálitið fer.
Assessor JÓNASSEN : það þarf ekki að leiða rök að því,
að vörumat er gagnlegt og nauðsynlegt, ef vörum þeim, sem
búnar eru til í einhverju landi, ekki smámsaman á að fara aptur, og þær að lyktum að verða óútgeingilegar.
þetta er reynslan og til hlítar búin að sanna her á landi. Mer þókti því vænt
um það, þegar her kom fram á þínginu bænarskrá , sem laut
að því, að einhver bót yrði ráðin við þessu vandkvæði; en eg
er hræddur um, að nefnd þeirri, sem kosin var til að íhuga
málið, ekki hafi tekizt að hitta þann rétta veg í þessu efni,
þó mer líka kunni að sýnast svo, af því eg byggi álit mitt
annari grundvallarreglu, en nefndin hefir gjört.
Hinn heiðraði þingmaður Árnessýslu hefir sýnt fram á ýms
þau vandkvæði, sem uppástúngu nefndarinnar eru samfara, og
skal eg ekki tefja tímann með því að taka þau upp aptur. Einúngis vil eg taka þau atriði fram, að nefndin ætlast til, að vöruskoðunin fari fram í húsum kaupmanna, rétt áður en varan
er borin á skip; en þetta ætla eg se ógjörníngur, og að kaupmenn eingan veginn mundu gángast undir, það. Hvað lausakaupmenn snertir, ætlast nefndin líka til, að vörurnar verði
fluttar í land til skoðunar af vörumaísmönnum;
en það liggur
í augum uppi, að þessu er samfara mikil tímatöf og kostnaður fyrir hlutaðeigendur, líka geta vörurnar tekið skemdum á'
þessum flutningi, og mundi því aðferð þessi verða óvinsæl, og
mæta mikilli mótstöðu.
Mer þykir líka sá mælikvarði, sem nefndin hefir tiltekið,
nokkuð stórkostlegur og kostnaðarsamur og ísjárverður, að því
leyti hann hlýtur að hafa töluverða verkun á verðlag vörunnar,
Til að komast hjá þessum vandkvæðum, held eg því sá
vegur mundi beztur, að láta vörumatið vera frí viIj ugt, en
ekki I ö gb oð ið; það verður með þeim hætti vínsælla, og leiðir af ser allt hið sama gagn, og get eg her jafnframt þess,
-á
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að eg ætlast til, að vörumatið fari fyrst um sinn einúngís fram,
hvað fiskinn snertir, sem héðan er fluttur til útlanda frá Faxafirðinum; eg held þannig mundi nægja, að her væru tilskipaðir 2 vörumatsmenu, og ættu laun þeirra að greiðast úr opinberum sjóði, og mætti kalla þeim peningum vel varið; og þar
starfi þeirra ekki varir nema lítinn kafla úr sumrinu, held eg
laun þeirra væru hæfilega ákveðin með 200 rbd. til hvors þeirra;
þessir menn ættu að vera skyldir til að skoða fiskinn hjá
hverjum þeim, sem þess beiddist, og sundurdeila honum eptir
gæðum og setja merki sitt á hann, og mundu þeir geta komizt yfir að skoða fiskinn bæði í Reykjavík, Hafnarfirði, Vogum
og Keflavík.
þar næst ætti stjórnin að láta auglýsa hver";
vetna, þar sem fiskur frá Íslandi á markað, en þó einkum á
Spáni, að fiskamatsmenn væru tilskipaðir í Reykjavík og í
höfnunum við Faxaflóa, og um leið hvaða merki einkendu
fiskinn, eptir því sem hann væri góður til.
þegar þessi tilskipun væri orðin heyrum kunnug hvervetna, þar sem íslenzkur fiskur á markað, mætti fullyrða, að kaupmenn þeir, sem
senda fisk til sölu til útlanda (Spánar), ekki gætu komizt hjá
því, að Iáta skoða fiskinn og aðgreina hann eptir gæðum, áður
en hann væri borinn á skip, ef þeir ætluðu að geta selt hann
við góðu verði, eða ser að skaðlausu : því þegar kaupendur
vissu, að vörumatsmenn væru tilskipaðir, hlutaðeigendum kostnaðarlaust. mundu þeir jafnan hyggja að því, hvort þessir menn
hefðu skoðað og einkent fiskinn eptir gæðum og hafa það í
skilyrði, þegar kaupin eru samin fyrir fram, að svo skyldi gjört,
og þannig mundi skoðanln verða að almennri nauðsyn.
Að
þetta mundi verða niðurstaðan, leiði eg af því, að þessu er, að
því leyti mer er kunnugt, þannig hagað í þeim löndum, sem
verka fisk og selja til útlanda, eins og Íslendingar, nefnilega: í Noregi og á Shetlandseyjunum.
A báðum stöðum eru
valinkunnir menn tilskipaðir til þess að skoða fiskinn og meta
gæði hans, en þetta er þó látið vera komið undir hlutaðeigenda frj á ls um vilja; þannig eru á Shetlandseyjunum, hvar
mikið aflast af fiski, og mikill saltfiskur er verkaður og fluttur til Spánar, 2 fiskimatsmenn skipaðir af stjórninni, með launum úr opinberum sjóði, og eiga þeir að vera boðnir og búnir
til að skoða og einkenna fiskinn eptir gæðum hjá hverjum
þeim, sem þess beiðist; þessir fiskimatsmenn voru fyrst tilskipaðir þar á eyjunum, meðan enska stjórnin útbýtti verðlaun-
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um' fYrir fiskiveiðar þar (því eins og kunnugt er, er mikill fisk •.
ur fyrir: við eyj ar þessar), því verðlaunin voru bundin við það
skilyrði, að fiskurinn. sem aflaðist, væri líka forsvaranlega verkaður. Verðlaunin hættu, en skoðunarmennirnir urðu eptir, og
stjórnin launaði þeim, eins og áður, úr sínum sjóði.
þessir
menn búa nú í Leerwick, og fara þeir heiman að frá ser í
Ágústmánuði (því þá kvað saltfiskur her venjulega vera fuIlverkaður), og til allra eyjanna, og koma við á hverjum bæ, þar
sem þeir vita, að fiskur er verkaður , og bjóðast til að skoða
hann og sundurdeila eptir gæðum. Eru þeir sagðir fljótir að
því verki; en þeir höggva með hamri, sem til þess er gjörður, ferhyrnt merki i spurðinn á þeim fiski, sem góður er; en
það er hvervetna gjört heyrum kunnugt, hvar fiskurinn er fluttur til sölu, að fiskimatsmenn eru skipaðir á Hetlandí, og hvernig þeir einkenni þann fisk, sem vel er verkaður.
þessi aðferð held eg ætti her vel við í þessu efni , og að
hún gæti, hvað fiskinn snertir, haft allan þann sama árángur,
sem ætIazt er til; og að vísu yrði þessi aðferð vinsælli og minni
vandkvæðum bundin en sú, er nefndin hefir stúngið upp á, og
verð eg því að mæla fram með henni við þingið.
FUMSÖGUMAÐUJl:
Tveir hafa nú þegar rædt mál þetta, og
mundu menn ætlast til ærins ágóða þar af; en mer virðist nú,
þegar þeir báðir hafa lokið enni fyrstu ræðu sinni, sem lítið
eða ekkert se unnið, því eg ætla nefndarálitið i eingu skýrt,
fremur en það var. Að eg nú fáum orðum svari þeim mörgu,
er hinn heiðraði þingmaður fór um þetta mál, sá er fyrri ræddi,
vil eg leitast við að fylgja röð þeirri, sem hann flutti ræðu
sína í, að því leyti mer er auðið og eg hefi minni til. Hann
sagði þá fyrst, að ekki bæri að flýta máli þessu; en eg ætlaði
það einkar mikla þörf, að sem fyrst gæti komið lögun og
endurbót á verkun vöru vorrar, þar sem nú horfir til, að verzlan með íslenzkar vörur se komin að endadægri sínu, og þvi
er hótað, að markaði skuli á Spáni .lokað fyrir fiskinum íslenzka, en verzlunarmenn hafa leingi kvartað yfir, að ervitt
veiti að selja ullina og tólkinn.
'þar sem mótmælandi hefir .•
orði, að vörumatið ætH bæði að auka og bæta vöruna, þarætlaði eg, að það væri einasta augnamiðíð, að varan gæti batnað,
og vaxið í verði. Nefndínni hefir ekki tekizt vel, að dómi
hans; við þetta kannast ;eg nú að vísu, og bjóst við þeim tlóminum; en eg verð þó .aðætla henni hafi i nýmæli· ~e8iu tek-
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izt eptir vonum, meðan eingum tekst öðrum betur, eða kemur
fram með neitt, sem í nokkru jafnist við uppástúngu nefndarinnar. Auðvitað var það, að fyrst tíminn til að yfirvega þetta
vandamál var svo naumur, mundi málið vanhugað , og yfir
þeim stutta tíma er opt kvartað á þínginu; eu lítið bætir nú settaskriptin mótmælanda um fyrir fljótaskriptinni nefndarmanna,
pað voru orð ens beiðraða mótmælanda , að það eina atriðið í
uppástúngu
nefndarinnar steypti öllu í álitinu, að vörumatið
færi þá fyrst fram, þegar vörurnar eru bornar á skip; en það
ætluðum ver að væri uppástúngunnar bezta hlið: þá að eins
verður vörumatið mögulegt og vel kljúfandi, annars ekki, en
eingan veginn, ef meta skal vöruna, jafnóðum og hún flyzt til
kauptúnanna, það verk ætluðum ver yrði með öllu ókljúfandi;
verzlunarmenn einir hefðu notin af því vörumati að ætlun mótmælanda. en það er gagnstætt, þeir bæru þá einir kostnaðinn,
sem og er sanngjarnt; og ekki er við að búast, að ábatinn af
hærra vöruverði komi fyrr, enn ári seinna, innlendum til gagns;
svo hefir það geingið, 'og svo mun her eptir fara. Til vörumats þessa ætlar mótmælandi að byggja muni þurfa stórt hús
til að vega og skilja og meta vörurnar í: já, eg ætla það muni
stórt þurfa, ef allar vörur, sem flytjast, t. a. m. að Reykjavík,
eiga þar að seljast af hendi, skiljast eptir gæðum og kaupenda tölu, og geymast síðan, þángað til fluttar verða á skip;
það mætti her að vísu verða ógna- hús, með ógnamörgum
skilrúmum,
og vita nú allir, hvað stóru húsin -kosta, og þó mótmælandi einna bezt. Uennum nú huga að því, hvernig vörumat á þessa leið mundi gánga einum vörumatsmanni. Í Reykjavik hefir yfir þvi verið kvartað, að seint gángi í lestatíðinni að
fá vörum skipt, eru hel' þó 14 vörubúðír,
og frá 3 til 10 menn,
sem þjóna að hve ni ; ef einn maður ætti nú að hafa þetta starf
á hendi, þar sem 30 til 50 lestir koma, ef til vill, á degi hverjum, auk fjölda sjófarenda, sem flytja ýmist fisk eða aðra VÖI'U,
þá efa eg ekki, að sumir mættu bíða allt að 3 vikum eptir
vöruskiptum sínum, og sjá allir, hvað hagkvæmt það yrði og
geðfeIt. Að heimfæra til lands vors dæmi Dana, er nú í hverju
máli orðinn vani; en svo virðist í þessu máli, sem mörgum öðrum, að dæmi þau, sem þaðan takast,
séu hölt á öðrum fæti, og eigi her iIIa við; þar kvað ekki metnar vera nema
hinar ósýnilegu vörurnar, en her eru allar vörur sýnilegar,
nema, ef'til vill; eptir skilning! mótmælanda, lýsi eitt, og þurfa
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þær eingu síður að metast. Hinn heiðraði mótmælismaður ætlar, að aðferð nefndarinnar megi að gagni verða, ef hægt er
farið og ekki ofmikið tekið fyrir, því vörumat eigi vel við frla
verzlun, sem menn vænti bráðum eptir. Sé svo, og því neitar
einginn, virðist nauðsyn bera til, að sem mest se hraðað framkvæmd þessa, svo búið verði í hag fyrir ena fríu verzlun, og
ekki verði henni þegar í byrjuninni hnekt með vondum vörum; nægir því eingan veginn að meta fiskinn einn þangað til,
því það er viðurkendur sannleikur, að landvaran er eingu betur verkuð en fiskurinn, og er hún miklu meiri og staðfastari
eign þjóðarinnar, og henni eingu minni gaumur gefandi; yfir
henni hafa verzlunarmenn jafnvel optar kvartað en fiskinum, og
það ekki án orsaka. Væri nú eingin vara metin, nema fiskurinn, og
hann metinn, þegar verzlunarmenn taka móti honum, ætla eg
gagnið lítið eða ekkert; fiskurinn getur spilzt í vörzlum verzlunarmanna, ef lángvinnar rigníngar vilja til, nema stóra húsið eigi
að geyma hans, og þá er eingin ábyrgð fyrir gæðum 'hins mikla
fiskjar, er verzlunarmenn sjálfir verka og aldrei þarf að koma
undir mat. Hefir þó verzlunarfélagíð
í Barselóna í umkvörtun sinni getið þess og haft það eptir skipstjórnarmönnum
verzlunarmannanna sjálfra, að fiskurinn frá Vogum se verstur
alls fisks og skemmi hinn betri, sem með honum er fluttur, og
þenna fiskverka verzluuarmenn mestallan sjálfir. Um útreið
þá,sem fiskur Clausens fékk í fyrra, er kunnugt, og hafði hann
látið verka hann allan sjálfur, sem þar er siður til. Hvað laun
vörumatsmanna snertir, skildist mer svo, sem þessir, að vilja
hans, konúnglegu embættismenn ættu eingin laun að fá, heldur kaup í hvert skipti, eptir reikningi, sem þeir semdu fyri
starf sitt; þetta mega nú allir sjá hvort hagkvæmara yrði,
heiI1adrýgraeða hægara í framkvæmdinni, en hin föstu launin. Að verzlunarmeun gjaldi fyrir vörumatíð, ætluðum ver bæði
sanngjarnt, því fyr~tir hafa þeir gagn af því, enda ætlum ver
útgjald það bærilegt , það er 4 sk. af L'11i ullar og tólks, eða her
um 1 af hundraði, og eins af fiskinum, og það mundi þehn
bætast í verzlun vörunnar erlendis, svo að landsmenn þyrftu
ekki þess að gjalda, heldur hljóta fullan hagnað vöru-betrunarinnar. Að öllu þessu yfirveguðu þykist eg hafa funa orsök
til að meina og segja, að mótmælandi þessi hafi lastað, en í
eingu lagað, uppástúngu nefndarinnar.
Við uppástúngu hins heíðraða þingmanns, sem síðar mælti,
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hefi eg að eins fáar athugasemdir að gjöra; mer fell meining
hans mikla betur í geð, einkum að því leyti hann stakk upp á
að meta vörurnar, en það er fiskurinn einn eptir hans meiningu, rétt áður þær væru bornar á skip; en hitt sé eg ekki, að 2
menn fái vörum ati þessu aflokið á hálfum mánuði, 3 vikum
eða jafnvel skemri tíma, því opt viðrar svo, að fiskur er síðbúinn, og ekki fyrr en verzlunarmenn vilja hlaða skip sín; eg
ætla, að 10 menn hrykkju ekki til þessara starfa; en þar sem
hann sagði, að verðlaun hefðu í fyrstu komið á góðri verkun fisks
á Hjaltlandi, það hr ekur mótmæli hins mannsins, sem ætlar
verðlaunin óþörf; og hafa þó allmargir stjórnendur, einmitt
með verðlaun unum, komið betri fjárrækt, vöruverkun og verksmiðjum fram í löndum sínum.
Assessor JÓHNSF.lV:
Af því, sem hinn heiðraði framsögumaður nú mælti, held eg það se fátt og lítið, sem eg þurfi að
svara öðruvísi, en eg þegar er búinn að svara; en hvað því
atriði viðvíkur, sem hann vek á í ræðu minni um vörumatshúsið hið stóra, þá verða varla eins mörg vandkvæði á því
að fá það, eins og hann ímyndar ser. það verður að sönnu
næsta stórt pakkhús, þar sem vöru-aðsóknin er mikil, en auk
þess hagnaðar og vinnu - sparnaðar, sem verzlunarmenn hafa
af því að eiga það, og .hafa þau not af, sem eg ætlast til,
svo hafa þeir líka þann hagnaðinn af því, að þeir eigi þurfa
að 1IaMa á svo stórum húsum hverr um sig heima við: því
opt ber svo undir, að skip þeirra liggja á höfninni reiðubúin
til að taka við vörunum, þegar þær koma, og má þá þegar t.
a. m. fara að sekkja ullina, og er bundið fyrir sekkinn. og
hann krossbundinn (geri eg ráð fyrir), og innsigli eða stimpill vörumats - manns settur á, má þá, hvort heldur vill, strax
skipa lít, eða flytja vöruna yfir í pakkhús sjálfs verzlunarmannsins. Fyrir þessar sakir er eg sannfærður um, að verzlunarmenn, þar sem fleiri eru en einn, mundu mjög fúslega
koma ser saman um að byggja húsið; en þar sem ekki er
nema einn, þarf ekkert að byggja.
Eg gjöri að vísu ráð fyrir einúngis einum vörumatsmanni í hverjum verzlunarstað ; en
það el' sjálfsagt, að bann verður að hafa svo marga vinnumenn ser til aðstoðar, til að taka við vörunum, skilja þær að
og koma þeim fyrir í húsinu eptir tegund þeirra og gæðum,
sem aðsóknin útheimtir á hverjum stað og tíma, og verður
.þessum aðstoðarmönnum að borga kaup af þeim Mg-ákveðnu
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vörumats-tekjum.
Annars játa eg, að það getur verið nokkurt efunarmál, hvernig vörumats- mönnum á að borga starfa
þeirra, en eg fyrir mitt leyti verð að halda, að sá áður greindi
borgunarmáti liggi beinast við og eðlilegast, og hefir nefndin
sjálf sýnt, að vörumats-tekjurnar geta orðið töluverðar í Faxaflóa, þó eigi komi mikið af þeim niður á hvern þann, sem
borga á. Framsögumaður misskilur mig, er hann ætlar, að eg
einkum mæli fyrir ávinningi verzlunarmanna ; eg sagði þvert
á móti, að nefndin færi þessu fram, meir en ráðlegt væri eða
tilgánginum samkvæmt, en að hún liti aptur oflítið á hagnað
landsmanna. petta er nú ekki svo að skilja, að eg vilji láta
þá eina njóta hagnað arins, en það, sem eg vildi gjöra skiljanlegt, var það, að þeim, sem vörunnar aflar (IJ'robucenterne), eða
landinu, má standa það á sama, hvort verzlunannenn þeir, sem
líka afla hinnar sömu vöru, leggja hana undir mat eða ekki,
þegar ráðstöfunin á annað borð er tekin um alla aðra vöru,
og hafa þá verzlunarmenn líklegast eingau hagnað af, að fara
með þeirra eigin afla-vöru til útlanda einkennislausa af vörumatsmanna hálfu, og fer það þá að líkindum, að þeir muni
sjá ávinning sinn í því, að leggja þessa vöru líka undir matið, þegar þeir eiga það frjálst. Sömuleiðis hefir framsögumaður tekið öldúngis skakt i atriði þau, er eg vek á um
vörumat í Danmörku, og þarf eg einúngís að benda til þess,
sem eg mælti þar að lútandi, til að sannfæra menn um, að
meining min eíngan veginn var, að koma þvi á her i landi, sem
þar er i gildi í þessu efni, heldur þvert á móti, að margt
hvað af því ekki gæti átt her við.
JÓN GUÐMUNDSSON:
1\Ier finnst líka, að álitskjali og uppástúngu nefndarinnar sé í mörgu ábótavant, og er það nú í slíku
vandamáli, sem þetta er. Eg ætla nú fyrst að tala fátt eitt
um reglurnar
fyrivörumatinu;
ekkert er getið um það í álitsskjalinu, hvorki í ástæðum þess, nenlðurlagi, hver að se tilgángur nefndarinnar með þær, hvort heldur þær eig~ að vera
stjóruiuni til leiðbeiningar, þegar hún fer að semja reglur þær,
sem nefndin biður um í niðurlaginu, eða þær eiga að vera
þíllginu til uppbyggingar, og eigi svo að gánga héðan, 1\1er
þykir annars líklegast, og eg tel það fremur víst, að nefndin hafi
ekki samið þessar reglur, heldur hafi hún feingið einhverri til
þess, og hann ekki sem laglegastan, en að nefndinni hafi
ekki likað þær, þegar til kom, og aldrei ætlað að brúka' þær,

215

heldur hafi þær slæðst svona óvart með álitsskjalinu ; eg verð
að ímynda mer þetta af því, hvernig frá reglum þessum el'
geingið að allri niðurskipun og öllu fyrirkomulagi; þar er t.
d. ekki nefnt á nafn, hve nær eigi að borga launin fyrir vörumatið, eða hverjum eigi að horga þau: þar er að eins drepið
á, í greininni um lausakaupmenn, að sá skuli vörumat gjalda,
sem vörumats beiðist, en annað ekki nefnt um horgunina; þar
el' á einum stað að eins drepið á vörumats-sjóð, en ekkert
nefnt, hvernig honum eigi að vera fyrir komið, hvernig hann
eigi að vera stofnaður, hver eigi að hafa hann undir böndum.
þar er í einni grelninni lauslega nefnd verðlaun; en hvernig
eigi að útdeila þeim, hver eigi að gjöra það, og eptir hvaða
reglum og mælikvarða það eigi að vera, þetta er ekki nefnt.
Ueglurnar tala um vörumat í kringum Faxafjörð, og nefndarálitið eins; en þegar til kemur, þá er að eins gert ráð fyrir
vörumatsmönnum í Reykjavík, Hafnarfirði, Keflavík og Vogum, en hvorki við Búðir né i Straumfirði, og mátti þó nefndin vita, að þeir kaupstadir eru hérna megin við Snæfellsjökul,
og því í krín~ um Faxafjörð; og þó nefndin vildi fara fram á,
að þar væri lítill fiskur til verzlunar, þá er þar þó landvara, en
svo er ráð fytir gjört, að líka eigi að meta hana. En nú vil
eg víkja mer að aðalmálefninu og tílgángínum,
sem nefndin
hafði fyrir augum og átti að leggja ráð á, en það er: að
h æ t a vörur landsins,
svo þær gángi
h e t u r út og
kom ist í m e i I' a ver ð, Eg held heldur ekki, að nefndinni
hafi tekizt þetta sem hezt; því, hvað leiðir af uppástúngu
nefndarinnar, eins og hún er í álitsskjalinu, og reikningnum,
sem þar el' settur fram? Árleg inngjöld vörumats-sjóðsins eru
eptir honum 2612 rdb, 48sk. í Reykjavík, Hafnarfirði og Kefla'vík; 11~ á að meta alla landvöruna hjá kaupmanni, áður en
ullin er sekkjuð og, tólkill látin niður, það verðm að rífa hana
fram úr þraungu og dimmu pakkbúslopti, annaðhvort ofan eða
út, svo vörumatsmenn geti skoðað hana og vegið, og gefið
kaupmanni síðan skriflegt skýrteini um, hvað mikið þeir flytja
út af hverju um sig; þá á að hera vöruna inn aptur til þess
að sekkja hana og koma henni í ílát; allir sjá I1Ú, hvað margfalt ómak, kostnað, tímatöf og erviðisauka að kaupmenn hafa
fyrir þessu, fram yfir það sem áður var, og leiðir það beinlínis
af vörumatinu; auðs eð er, að þeir hafa meir en fj órfalt fyrIr við vörumats-menn,
og hvaðan munu kaupmenn sjá ser
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borgið fyrir þetta ómak sitt og kostnað og svo fyrir vörumatið sjálft? Ekki skulum ver leiða okkur í grun, að þeir geti
aukið öllum þeim kostnaði á sig án endurgjalds eða skaðabóta, svo mikið þykjast
þeir ekki \græða á viðskiptum við
okkur. Kaupmaðurinn verður því að fá allt þetta einhverstaðar að, en hann fær það hvergi og getur hvergi feingið það,
nema að leggja það á vörur okkar sjálfra, það er að skilja
fyrir fjórfalt ómak og kostnað sjálfra þeirra, um hálft ellefta
þúsund dala og fyrir vörumatið sjálft að auk 2612 rhd, 48 sk.,
það er árlega í þeim áminnztu 3 kaupstöðum rúmir 13,000 rhd.
Nú er auðvitað, að vart er það i vöru alls landsins, sem keypt
er og útflutt i Hafnarfirði, Keflavík og Ueykjavík; kostnaður,
sem .leiddi af þessu vörumati um alt land, eins og nefndin
hefir stúngið upp á því, yrði þá að eins um 40,000 rbd., og lenti
honum eingaungu á söluverði varanna.
þetta er lítilræði!
Hamingjunni se lof! þar feingum við þó sýnishorn af þeim
umtöluðu tollum, og ef nú virkilegur tollur yrði lagður á vörurnar þar á ofan, þá færi víst að minka söluverð þeirra töluvert, þó þær væru vandaðri. Eg skal aldrei verja það, það er
nauðsyn og mesta nauðsyn, að finna einhver ráð, svo að vörur
landsins yrðu vandaðri og kæmust í meira og stöðugra verð;
en með slíkri aðferð og slíkum tilkostnaði held eg að allir fingurnir verði jafnir, þegar í lófann koma: eg held standist á kostnáður og ábati, og fáist ekki meira fyrir vörurnar, þó þær verði
kannske vandaðri, heldur en fyrir illa verkuðu vörurnar, meðan kostnaðurinn var einginn. Eg held því öllum megi vera
ljóst, að nefndinni hafi mikillega mistekizt, bæði að leggja haganleg ráð til um sjálft málefnið, og með ána niðurskipun álitsskjalsins. Eg segi þetta eingau veginn einúngis til álass nefndinni, og sízt hinum heiðraða feamsögumanni, sem allir vita að
þíngið er búið að efhlaða svo mörgum og mikilvægum málefnum til yfirvegunar, og eg veit og sé, að þetta er það vandamál, sem máske fáum sem aungum hefði tekizt að ráða svo
úr, að vel væri.
En að eg nú víki mer að umræðum þeim, sem her hafa
orðið í dag um þetta mál, þá verð eg að játa, að eg felli mig
hvað bezt við það, er einn hinna heiðruðu kouúngkjörnu þingmanna sagði um fr j á Ist vöru ma t, og mælti með þvi her.
þesskonar
vörumat ber þó auðsjáanlega þannkostin';'
með
ser yfir höfuð, sem mer þótti hvað mestur gallinn á hinu, er
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nefndin stakk upp á, nefnilega að kostnaðurinn getur aldrei
orðið eins mikill, og ekki verið beinlínis lagður á verð vörunnar, þegar vörumatíð væri frjálst og vörumats- mönnum launað af opinberum sjóði; mætti, ef svo vilði, þeim kostnaði máske
aptur jafua niður með öðrum aukagjöldum tiljafnaðarsjóðanna,
eður á annan hátt sjá hinu opinbera borgið fyrir það. það var
og tekið fram í umræðunum í dag, að vörumat væri einkar
nauðsynlegt og ómissandi, áður frjáls verzlun kæmist á; þetta
er dagsanna, og ekki að eins vörumat, heldur einnig sveitafelög til verzlunar ; en kæmist þau alment á, og þau hljóta
að komast á, þá verður víst minni og jafnvel eingi þöd' á
vörumati á landvöru.
Eg vona, já, el' þess fullviss, að þær
tillögur og umræður, sem nú sjást af þingtiðindunum um vörumatið og hve mikinn kostnað hljóti af því að leiða, herði á
mönnum til sveita, til að stofna slík félög og stofna þau sem
víðast og sem fyrst. Eg er veikari trúar um, að slík felög
komist á í sjóplazunum, eða að þeim verði komið þar eins
haganlega við. því vil eg helzt mæla fram með frjálsu vörumati e in ú ngi s á fi s k i nú fyrst um sinn, og ekki viðar í
bráð en í kring um Faxaflóa, eður á þá leið, sem hinn heiðraði
konúngkjörni þingmaður, el' fyrst stakk upp á þessu, mælti
áðan.
FRAMSÖGUMAÐUR
: þar fekk þó þíllgið það, sem það hefir
leingi þráð og beðið eptir; en svo fór þó, að ekki kom eitt
einasta orð frá þingmanni Skaptfellínga, sem skýrði mál þetta,
eða rétti í enu, minnsta enar vitlitlu meiníngar nefndarinnar.
'þar sem hann ætlar, að nefndarmenn hafi ekki samið reglurnar, sem hann kallar (nefndin kallar það frumvarp til reglugjörðar), þá vil eg í nafni sjálfs míns og meðnefndarmanna,
fullvissa þingið um, að frumvarp þetta, svo illa og athugalauslega sem það á að vera samið, er nefndarinnar verk og
einkis annars. Hann ætlar, að nefndarmenn þekki hvorki Búðir ne Straumfjörð, sem seu við Faxaflóa, en hann villist í því,
og hefir fljótlega lesið fyrirsögniua fyrir frumvarpinu: þar
stendur "einkum þessum við Faxaflóa, o. s.frv, Hann veit ekki,
hvort frumvarpið se ætlað konúngi eða þillgillu til leiðarvísis ;
vil eg þá segja honum, sem sjálfur var einn afþeim er kaus
nefnd til að' yfirvega mál þetta, þinginu tíl Iettis i skoðun þess,
að frumvarpið var þinginu ætlað og er afhent því. Í frumvarpínuer gjört ráð fyrir, að vörumats-menn sendi landfógeta
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árlega eptirrit bókarinnar, svo hann geti seð, hvort verzlunarmenn haf goldið rétt vörumatslauuin,
og það er tekið fram,
hver greiða á það gjald, hvað mikið það er, hvar það á.að
lenda og hvernig þvi eigi að verja. Annars feingum ver ber
sanngjarnan áætlunarreikníng. sem víst tekur nefndarinnar áætlunarreikníngi fram, hleypur baun að eins til 40,000, og er
lítil þóknun til verzlunarmanna fyrir aukinn starfa þeirra og
ómak með vöruna fyrir vörumatið eitt; annars hugsaði eg, að
vörumatið mundi lítið ómak- gjöra verzlunannönnum, ef ull
væri metin, um leið og hún er sekkjuð í vöruhúsum verzlunannanna sjálfra, en ekki, eptir uppástúngu ens .heiðraða þingmanns frá Árnessýslu, metin i vörumats-húsinu, 'þíll' sekkjuð,
bundið fyrir pokann, og bann svo 'krosshundinn og burtborinn
í vöruhúsið, hvar hann á að lenda, en fiskurinn; j~fnótt og hann
er fluttur á skip. Við þá meiníngu er egfastur, að ekki þurfi
siður að meta landvöruna en fiskinn, þvi :hún er op tal' verr
verkuð en hann.
Assessor JOHNSEN: l\ler lást það eptir áðan, að lýsa þvi
ítarlega yfir, að hinn heiðraða þingmann Skaptfellínga og mig
greinir á einkum um tvö atriði ser í lagi; og er annað um það,
hvort vörumatið ætti að vera frjálst eða þvingað, og hitt um
það, á hvern kaupið eigi að leggja j en mer getur ekki skilizt
betur, en að hagsmunanna því að eins se von af ráðstöfuninni fyrir þá, sem vörunnar afla (IJ,}robucenterne), bændurna eða
land vort, ef þeir verða skyldir til að leggja þær undir skoðun, mat og einkenni vörumats-manna, all minnsta kosti fyrst
um sinn, á meðan hún er að leiða afleiðingarnar í ljós; en
seinna má, ef ráðlegt þykir, slaka á þvingun þessari eða skyldu.
Eins ætla eg það sjálfsagt., að þeir verði að greiða fyrir vörumatið, sem selja þær til verzlúnarmanna, eða með öðrum orðum, að kostnaðurinn verði að leggjast á vörurnar, en þenna
kostnað ætla eg að menn og landið muni vinna ríkuglega upp
i verðhæð ennar metnu og einkendu vöru, og eru eingin
vandkvæði á að sjá, hvað hverr á að greiða, þegar lögin eru
búin að ákveða upphæðina á því, eptir magni hverrar vörutegundar, sem seld er og keypt, en ·verzlunarmaður dregur
það af í reikníngi bóndans, sem hann á að leggja út, ii þessu
skyni, samkvæmt meðkenningar seðli vörumats-manns' og löggjöfinni, sem allir þekkja.
.'
.
Jústizráð 'fHoRsTEINSEN: Eg vík til þess, er hinn heiðr-
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aði þingmaður Skaptfellínga ætlaðist til, að kaupmenn fengju
borgun fyrir að láta skoða, velja og sundurgreina þær góðu
vörur frá þeim lakari; en það sýnist mer vera líkt og ef'bændur vildu fá borgun fyrir að þvo óhreinindin úr sinni eigin ull,
eða fyrir að þurka sinn fisk. pað ætti að vera hvers eins
skylda, bæði bænda og kaupmanna, að hvorir fyrir sig gjliri
allt sitt til, og spari ekkert ómak, til þess að vörurnar verði
sem beztar, og ætlast eg til, aC; hvorutveggi uppskeri ríkuglega launin í því hærra verði, er þeir geta vænt fyrir góðar
vörur; og þó það hið fyrsta árið felli mest í kaupmannsins
sjóð, þá er eg sannfærður um, að næsta ár keppist hver
kaupmaðurinn við annan með að fá sem beztar vörurnar, og
það einmitt með því, að borga bændum þær þess betur, sem
þeir hið fyrra árið fein gu þær betur borgaðar erlendis.
Stúdent GUTTORMUR
VIGF'ÚSSON:
Eg viðurkenni, að það
væri í allan máta æskilegt, að betri vöruverkun kæmist alment á, en verið hefir; en mer þykir uggvænt, að það geti
skeð upp á þann máta, er nefndin fer fram á, nema, ef til vill,
á fiskinum einum, sem eg þekki ekki grant til; enda er nú
komið að því, er mer sveimaði fyrir augum, og eg lítið eitt
hreifði við, þegar mál þetta var hel' á þíllgi fyrir fám dögum í
fyrsta sinni rædt: meiningar manna hafa her í orðið næsta
sundurleitar um mál þetta yfir höfuð, og furða eg mig ekki á
því, þar sem ekki er traustari grundvöllur undir, en her el'.
Eg ætla, að her ætti ekki síður við en annarstaðar hið fornkveðua : reynslan er ólygnust.
Mer virðist það ekki óráð, þó
byrjað væri með vörumat þetta á litlu svæði fyrst, og það einúngis á fiskinum á verzlunarstöðum
kríng um og í gremI við
Faxaflóa, og sjá svo til, hvernig því reiðir af, áður en leingra
er farið fram á það. Her el' á margt að líta: það mundi einginn
smávegis kostnaður, sem leiddi af þessu vörumati , ef það
ætti að komast á og verða lögboðið. um allt land. l\1i~rvirðist, ef til vildi, að það mundi leiða af ser tvöfaldan kostnað,
hvort heldur aðferð sú yrði viðhöfð, sem í reglum nefndarinnar
er fram tekin, eða uppástúngu hins lreiðraða varaforseta væri
fylgt. Eg tel víst, að verzlunarmenu mundu ekki gleyma kostnaðinum, sem flýtur margvíslega af þessu vörumati, og mundu
leggja hann eins og annað víst útgjald á vörurnar, sem kæmi
fram í verði þeirra og viðskiptum við landsmenn, og líka taka
ómakslauniu þar að auki beinlínis eptir þeim reglum, sem
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nefndin hefir stúngið uppá; auk þessa virðist mer,Jivernig sem
reynt væri að koma þessu vörumati við eptir uppástúngu nefndarinnar, þá held eg, að sá vegur se bæði ógreiður og óglöggur, og
að sumu leyti ófær, nema ef ske mætti á fiskinum; enda er
búið að hrjá og hrekja svo nefndarálitið af sumum þingmönnum her í dag, að eg ætla ein ginn muni geta fallizt á það, eins
og það er nú lagað. Eg leyfi mer, sem fyrri, að benda til þess
eina ráðsins, er eg meina hægt se að framkvæma þétta með á
sveitavörunni, og það er að glæða sómatilfinnínguna hjá fólki
og stofna sveitafélög í þessu skyni. Eg ætla, að ef ~ört væri
ser far um að leiða menn heima í sveitum til að gæta hagsmuna
og sóma þess, sem flyti af betri vöruverkun fyrir hvern einn,
sem ana yfir höfuð, og í því skyni tækju sig saman betri menn í
hverjum hrepp, að semja einskonar samþyktir eða sv~italög,
er hefðu þann tilgáng, að sjá eptir vöruverkun, mundi þetta
bráðum færast í lag og verða heilladrýgra fyrir alla, heldur
en lögboðin þvíngun; það mundi og koma í veg fyrir óþægindi og kostnað, er leiddi af því, ef einhver færi, eptir sem
nú til hagar, að heiman með vörur sínar misjafnt verkaðar, og
verða að sleppa þeim með því verði, el' verzlunarmenn vildu
fyrir þær gefa eptir áliti vörumatsnefndarinnar , eða að öðrum
kosti hrekjast .með þær heim aptur; eg ætla að þess háttar félög mundu geta verkað mikið, því ekki eru allir svo sofandi,
að ekki megi vekja þá, ef laglega er að farið.
þar til álít
eg, að með fram mundi vera vel til fallið, að stutt ritgjörð væri
samin af byggllllm manni í því efni, sem síðan væri látin berast út meðal alþýðu. Eg get með gleði mínnzt þess, hverjum
fram förum vöruverkun hefir á seinni tíð tekið hjá oss þar
eystra, og tel eg vist, að fleiri fari á eptir oss, einkum ef
sveitafélögin komast á, og það vona eg; ef þannig yrði að farið, mundu ávextirnir verða notasælli , en af lögboðinni þvíngun með vörumatsnefnd á verzlunarstöðum.
En ef þess háttar
felagsskap yrði ekki viðkomið í sjáarplázum með fiskinn, sem
eg þori ekkert um að segja vegna ókunnugleika, þá er eg helzt
á því, sem hinn heiðraði konúngkjörni þíngmaður veraldlegu
stéttarinnar stakk upp á, að þessi vörumatsnefnd væri einúngis reynd á litlu svæði fyrst, til að rannsaka (vrage) fiskiun:á
verzlunarstöðunum kríng um Faxabugt og í grend við' hana, en
aðvörumatsnefnd sú væri frjáls, á þann veg sem hann fram tók,
og einúngis viðhöfð, þegar nauðsyn kref'ði.
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Eg ætla, að það verði ekki að miklu haft, sem eg hefi nú
sagt, en yfir höfuð mun þar reyndin á verða, að þau lögin verða
affarabetri og eðlilegri, sem sprottin eru af sóma - og hagsmuna - tilfinningu, hvort heldur hjá einum manni eða heilli
þjóð, heldur en þau sem uppáboðin eru og þvingað. Eg hallast því fremur að breytíngaratkvæði hins konúngkjöma þíng
manns hinnar veraldlegu stéttar, ef því verður sint af fleirum
þíngmönnum, en eingan veginn að nefndarálitinu.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Nefndin ætlaði, þegar henni var falið
og feingið málefni þetta í hendur, að það væri meiníng og alvara þíngsins, að hugsuð væri upp ráð þau, sem þíngið gæti
framborið, til að bæta vöru landsins.
En vörubótafélög
þau,
sem hinn heiðraði þingmaður Norðurmúlasýslu talar um að í
3 en seinustu ár hafi bætt þar vöru til hlítar: hann má bezt
vita, hvað mörg þau eru, og hvað mikið gagn þau vinna: áður
var þeim hreift af þíngmanni Skaptfellinga;
vörubótafelög
þessi, segi eg, gat nefndin ekki tekið til greina, því hún
hugði og hyggur enn, að þau séu frjáls, megi vinna mikið og
lítið að vild sinni, og hætta, þegar þeim sýnist, og standa þau
því ekki undir þíngi þessu, og jafnvel ekki undir stjórninni;
þar er og eingin vissa fyrir, að verkun sú, sem þau gefa vörunni, bæti hana til hlítar, og mega þeir því, eins og aðrir, búast vil) að flytja hana frá kauptúnunum heim aptur, ef hún
verður læk, eins og þíngmaðurinn frá Norðurmúlasýslu gjöt'ði
ráð fyrir og kveið. Að setja vörumat þetta á litlu svæði, og
láta það að eins ná til fisksins, eins og sami þíngmaður berst
fyrir, þegar það þó er af öllum játað, að vörur yfir höfuð séu
verri, en skyldi, og þurfi að bætast, það virðist mer líkast því
og vilðí bóndi einhver, sem veit, að það er margra alda reynsla,
að völlur batnar við teðslu, reyna í nokkur ár á litlum bletti
vallar síns, hvort teðslan eykur grasvöxtinn.
Assessor JÓNASSF.N:
Eg skal ekki tefja tímann með því
að orðleingja fremur þetta mál, sem svo ítarlega er búið að
ræða af þíngmömmm; eg get þess einúngis, að eg við umræðu
þá, sem orðin er, fremur hefi styrkzt, en veikzt, í þeirri sannfæringu, að sjálfviljugt eða frjálst vörumat (her ræðir einúngis
um saltfiskinn) eigi betur her við, en lögboðið, og eg hlýt því
að geyma mer það breytíngar-atkvæði við álit nefndarinnar:
1. Að þíngið allraþegnsamlegast
vilji fara því á flot við
stjórnina, að 2 fiskimatsmenn verði skipaðir fyrir Reykja-
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vík, Hafnarfjörð, Voga og Keflavík, með launum úr.opinberum sjóði her um bil 200 rbd. hvor þeirra, sem hafi þá
köllun á hendi, að skoða og meta verkun og gæði á fiski
á þeim tilgreindu stöðum, hve nær sem þeir eru beðnir; og
2. all þessi skipun síðan verði ~jörð heyrum kunnug, hvervetna þar sem íslenzkur fiskur á ser markað, ásamt þeim
einkennum, sem fiskimatsmennirnir gefa fiskinum, eptir
því sem hann er góður til.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg skal nú ekki vera
fjölorður; eg vil einúngis leyfa mer að svara einu atriði í ræðu
hins heiðraða framsögumanns síðast. það er þó óyggjandi,
að reynslan Í hverjum hlut er ðhultust, og svo mun það vera
her. það mun því að eins hafa orðið að almennri reglu, að
brúka áburð á tún, að einhverjir hafa í fyrstu gjört tilraun
með það á litlum bletti, og reynslan á honum komið mönnum.
á þá sannfæring, að það væri til hins betra, og að því leyti á
, dæmið vel við, minni meining til styrkingar.
}<~RAMSÖGUMAÐUR:
þall virðist nú að vísu, sem breytingaratkvæðið, sem enn helðraði konúngkjörni þingmaður heldur fram,
se í mörgu samkvæmt uppástúngu nefndarinnar; en allir munu
hljóta með mer að sanna, að 2 menn koma því ekki af, og
Mð fríviljuga mat mundi sjaldnar, en skyldi, verða hrúkað, og
eingan veginn tryggja betrun vörunnar.
S'Í'EPH,{.NJÓN SSON: Eg gat um það, þegar bænarskrá um
þetta mál var fyrst borin upp her á þingi, að af því hún talaði mest um saltfisk, sem væri étiðkanleg verzlunarvara norðanlands, þá vildi eg ekki mæla móti nefnd í málinu; eg vissi
líka, að þeir, sem höfðu haft saltfisk til verslunar, að minnsta
kosti næstliðið ár, höfðu orðið fyrir tjóni, ef ekki fyrir óvirðingu með fram, fyrir verkun hans. Eg neita nú ekki, að verzlullar - vörum fyrir norðan kunni að vera i mörgu ábóta-vant,
þó eg meini, að það se síður en þessari einstöku vöru, salt-flskinum, her sunnan lands ; en af því mer finnst nefndarálítið
vilja grípa yfir allt land, þá get eg þess, að í frumvarpið, sem
nefndarálitinu fylgir, vantar reglur um alla unna tóvöru, sem
ekki nemur alllitlu verðinorðanlands.
Eg ætla mer nú ekki
að fara orðum um, hvernig nefndarálitið þar mundi eiga við,
heldur, ef svo kynni fara, að nefndarálitið áynui atkvæði meiri
hluta þingmanna, þá áskil e~ .m.et.ftr~ýtíngar-atkvæði á þá leið,
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að allur Norðlendínga-fjórðúngur
se undanskilinn löggjöf um
þetta mál að sinni; því ef það verður álitið þar nauðsynlegt,
geta hlutaðeigendur sent bænarskrá um það til næsta þings,
með þeim reglum, sem þeim þækti bezt við eiga, og held eg
. tíma dráttur sá hafi eingar skaðlegar verkanir.
Assessor JOHNSEN: Með tilliti til stefnu þingræðanna í
dag um mál þetta yfir höfuð, og þess er eg sjálfur hefi mælt
í því, ræð eg það nú af að orða atkvæði mitt á þá leið, að
þíngið biðji Hans Hátign konúnginn um, að samið se frumvarp
til löggjafar um vörumat í verzlunarstöðum
Faxaflóa á fiski,
og að frumvarp þetta verði lagt fyrir alþíng, þá er það á her
setu í næsta sinni.
Kammerráð l\hn.STEÐ: Allir viðurkenna, að málefni það,
sem her ræðir um, se mikils umvarðandi.
Eg er í þessu tilliti sömu meiningar, og mer þækti því mjög íllt, ef málið felli;
en eg óttast þó mjög, að þar að reki, ef málið, þannig undirbúið sem það nú er, kemur til ályktunarumræðu.
Eg verð að játa,
að mer ekki heldur geðjast að nefndarálitinu.
þetta segi eg
eingan veginn til að álasa nefndinni, því eg held það hafi verið
ókljúfandi verk fyrir hana, í þeim flýtir sem hún hefir orðið að
vinna að verki þessu, að koma með fullkomið framvarp til
vörumats-stiptunar eða vega öll þau atriði, sem þar við eiga
að takast til yfirvegunar.
Framsögumaðurinu hefir verið ótrauður í því að verja nefndarálitið,
og hefir í mörgu tekizt það
lipurlega. En mer þykir þó það að, að hann hefir ekki viljað
meta að nokkru gildi þeirra mótmæla, sem fram ern komin,
eður taka þau til greina; og þessi atriði ern þó að minni meiningu
mjög svo áríðandi og íhugunarverð. þessi atriði eru: 1. hvort
vörumatið eigi einúngis að gilda um fisk, eður líka um aðrar vörur.
2. hvort það eigi einúngis að gilda fyrir Faxaflóa, eður líka fyrir
aðra parta landsins. 3. hvort vörumatið eigi að framfara á
vörum bænda, áður þeir fá þær kaupmanni, eður fyrst eptir
að kaupmaður hefir tekið móti vörunni, áður en hún er flutt
á skip. 4. hvort vörumatið eigi að vera fríviljugt eða lögboðið. Öll þessi atriði eru mjög íhugunarverð, og vant að sjá,
hvað velja skal, svo bezt fari. þessara atriða er ekki getið í
nefndarálitinu,
og enn síður er þar vegið, hvað mælir fram
með þeim eða mót, og það mun varla vera orðið þingmönnum
ljóst af umræðu þeirri, sem fram hefir farið í dag. Mer virðist því málið nú ekki vera nóglega skýrt eður undirbúið til á-
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lyktunammræðu;
eins og því er nú háttað, er ei hægt að hjálpa
því við með breytíngaratkvæðum,
enda mundi atkvæða greiðslan, ef það, svo undirbúið sem nú er, ætti að koma til ályktunarumræðu, verða svo á sundrúngu,
að óvíst er, hvernig hún
felli. par eð málið þess vegna að minni hyg~ju er ekki nægilega skoðað eða upplýst,
hlýt eg að óska þess, að hinn háttvirti forseti, samkvæmt alþingistilskipunarinnar
iO. grein, vildi
leita atkvæðis 1Jjá þingmönnum,
hvert nefndin
ekki ætti að
rannsaka þetta mál að nýju, áður því er til lykta ráðið.
SVEINN SVEINSSON: par sem hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður, sem nú mælti, let i ljðsi ósk sína, að nefndarálitinu
væri vísað aptur til nefndarinnar
nákvæmari
yfirvegunar , var
einmitt það, sem sveimað hefir í huga mer að bera upp; nefndarálitið og reglur hennar get eg eingan veginn fallizt á; eins og
flestum þingmönnum,
er rædt hafa um málið, litast reglurnar
ðpassandi, þá er eg einnig á því, að þær hafi mjög óheppilega
tekizt fyrir nefndinni,
og svo að segja nái eingri átt, eins lagaðar og þær níl eru. Eg vil einasta
tiltaka
um eitt atriði.
Hvernig geta lausakaupmenn
, sem ekkert
hús hafa á landi,
og sem verzla á þeim stöðum, hvar einginn
kaupstaður
er,
látið taka í landi vörur sínar undir rannsókn afvörumatsnefnd
'?
Slíkt getur ekki haft stað; og enda þó nú lausakaupmenn
höndluðu, hvar verzlunarhús
eru fyrir, get eg vel ímyndað mer, að
þeim yrði 6fáanlegt hús til vöruskoðunar.
Eg álít því nefndarreglurnar í tilliti til þessa vera her um bil það sama, sem að
segja, að eingum lausakaupmanni
skyldi framar vera leyft að
koma her til höndhmar ; min meiníng er því, að nefndin ætti
að fá þetta mál aptur til ítarlegri yfirvegunar.
Assessor
JOHNSEN: Mel' þykja það óyndisúrræði , að fara
að fyrirmælum 70. gr. í alþíngistilskipuninni
um að fá· nefndinni málið aptur til nýrrar meðferðar, og það því heldur, sem
oss alþingismönnum
ekki veitir af þeim tima, sem Vff eigum
eptir, til þess að geta lokið því af, sem fyrir hendi er, þó að komizt yrði hjá þvílíkum tvíverknaði.
Skyldi atkvæði það, sem eg
hefi áskilið mer í málinu, geðjast þingmönnum flestum, og það
geta þeir nú skoðað huga sinn um, ef þeir eigi þegar eru búnir að því, ætla eg heldur ekki, að brýn nauðsyn beri til, að láta
málið fara þenna krók á sig.
Kammerráð MELSTEÐ: Hinn heiðraði varaforseti getur varla
verið svo viss um, að þingið fu,IIist á hans breytíngaratkvæði,
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að hann þess vegna [mrfi að ráða frá því, er eg nýlega stakk
upp á; enda held eg, að breytingaratkvæði hans bæti eingan
veginn málið til fullnustu. Eg vil eingau veginn, að 70. grein
alþíngistilsk ipunarinnar verði opt brúkuð; enda mun skjaldan
ástanda eins og her, að mynda eigi frá rótum nýja stiptun, sem
í mörgu er varúðarverð.
Mer þykir mikils varða, að málið
ekki falli, og held, að nefndin geti bætt það og skýrt fyrir
mönnum, þegar hún hefir tekið þau atriði, er eg áðan nefndi,
til yfirvegunar.
FORSETI: Að því leyti sem því hefir verið skotið til mín,
sem forseta, hvert málefni þetta eigi ekki aptur að skoða af
nefndinui, þá get eg ekki annað, eptir berum orðum 70. gr. í
tilskipuninni, eu leitað atkvæða þíngmanna um þetta, þar sem
2 af þíngmönnum hafa stúngið upp á því.
FRAMSÖGUMADUR:
Eg verð að ætla, og gefa þinginu til
kynna, að nefndarmenn munu litlu góðu bæta við það, sem
komið er, og því ætla eg tillítiJs koma, að fá oss það í hendur aptur. Umræður annara hafa líka, að mer virðist, mjög lítið skýrt málið.
FORSETI: Mer virðist þó, að það, sem rædt hefir verið í
dag, geti verið til leiðbeiningar fyrir nefndina í endurskoðun
málsins, og mun hún vilja laga álit sitt eptir því sem bezt á
við og haganlegast er; og verð eg þá að skora á þíngið, að það
úrskurði, hvort nefndin skuli aptur taka málið til nýrrar yfirvegunar.
Og urðu 16 atkvæði gegn '1 fyrir því.
Forseti let þvi næst lesa upp alIraþegnsamlegasta
bænarskrá þingsins til konúugs, um birtíngu konúnglegra frumvarpa fyrir fram, svo hljóðandi:
Til k

0

nún g s.

Á hinu fyrsta alþingi var borið upp, að þingið ritaði Yðar konúnglegu Hátign þegnsamlega bænarskrá um, að Yðar
Hátign mætti þóknast að skipa, að birt yrði fyrir fram hin konúnglegu frumvörp og álitsmál, áður þau yrði lögð fyrir þingið.
pessi uppástúnga, sem hið fyrsta þíng gat ekki tekið til meðferðar sökum tímans naumleíka, var nú borin upp aptur á þessu
þingi, eptir samhuga bænarskrám Úl' mörgum héruðum landsins. Eptir að 3. manna nefnd var kosin í þetta mál, og hún
hafði sagt um það álit sitt, var það rædt til lykta á tveim að-
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alfundum álögskipaðan hátt,- .og leyfir þingið !icr nú að segja upp allraþegnsamlegast álit sitt' á þessu.
'það var samhuga álit þingmanna, að nauðsyn væri að bera
upp þessa bæn fyrir Yðar Hátign, og að það væri mjög áriðanda og heillavænlegt, ef hún næði mildilegri bænheyrslu .
.' þingið ætlar það ljóst, að meðferð margra hinna vandari
og merkilegri mála mundi verða miklum mun betri, og þingið, þess vegna öllu betur geta gegnt skyldum sinum við landið og gefið Yðar Hátign betri og heillavænlegri ráð, ef frumvörpin yrði birt fyrir fram, svo að þingmönnum veittist hæfilegur og nægur tími til að hugsa um þau, safna ser þeim skýrslum og skilríkjum, sem þurfa kynni, og bera sig. saman við
skynsömustu menn i heraði sinu. þingið er fullkomlega sannfært um, að þetta yrði til mikils gagns til að framkvæma sem
bezt mildilegan tilgáng Yðar Hátignar með veitingu þings þessa,
og til að gjöra réttarhætur þær, sem Yðar Hátign ar viturleik
Yðar vilduð kveðja þingið til ráðaneytis um, enn hagkvæmari
landinu og vinsælli, en ella mundi kostur á.
því merkilegri og margbrotnari sem þau mál eru, sem Yðar Hátign ætlast til að leggja fyrir þingið, þess heldur ríður á,
að þau yrði birt rúmum tíma fyrir fram; og vegna þess her á
landi eru enn svo litlar samgnungur héraða á milli og póstaferðir fáar, þá dirfist þingið að láta i ljósi, að auglýsingm yrði
því nytsamari og svaraði því betur tilgánginum, sem hún kæmi
fyrri, og að hún gæti því að eins orðið að töluverðum almennum notum, að hún kæmi að minnsta kosti misseri fyrir þing,·
eður með póstskipi haustið áðut.
En fyrir þá sök að stundum kann svo til að haga, að auglýsingu frumvarpa verði ekki .komið við svo tímanlega, og Yðar
Hátign kynni samt sem áður að álíta nauðsynlegt og samkvæmt
óskum og þörfum þjóðar vorrar og þingsins, að eitthvert frumvarp yrði lagt fyrir alþíng og lögleidt, sem ekki hefði orðið
auglýst þannig, þá vill þingið einúngis óska auglýsingarinnar,
þegar mögulegt er, í þvi trausti, að kröptugum vilja Yðar Hátignar muni takast að sjá svo um, að þetta verði ekki framkvæmd þeirri til tálmunar , sem þingið æskir eptir og ætlar
vera nauðsynlega og gagnlega.
þingið hefir ekki dirfzt að stinga UPIlá, á hvern hátt frumvörpin skyldi auglýsa, þar eð ekkert eiginlegt stjórnarb1ltð er
prentað á voru máli; þettl\f .at~i vonar þingið að ekki geti

227

valdið neinum vandkvæðum, ef bæn þess öðlast mildilega bænheyrslu.
Alþíng dirfist þess vegna alIraþegnsamlegast, að bera heraðlútandi bæn fyrir Yðar Hátign, orðaða, eptir 14 atkvæðum
gegn 9, á þessa leið:
Að birt verði, að svo miklu leyti mögulegt er, misseri
fyrir þing hvert, þau konúnglegu frumvörp, sem ætlað er
til að borin verði þar upp.
því næst var fundi slitið.

19. Júlí Allir á fundi. þingbók

fimtándi fundur.

frá síðasta fundi lesin og samþykt.

Kammerráð MELSTEÐ: Áður en umræða er hafin um málefni þau, er ræða á í dag her á þinginu, vil eg vekja máls á
einu atriði: þvi það er nauðsynlegt nú strax að leiða að því
þingsins athuga, og eins, að úr því verði greidt. Nú í dag er
19. Júlí, en alþíngistilskipnnarinnar
39. grein býður, að þíngið
skuli standa 4 vikur.
Sú lögboðna þíngtíð er því útrunnin
annan miðvikudag, eða þann 28. þessa mánaðar. það er allt
svo, þegar dagurinn í dag og seinasti dagurinn, á hverjum
lítið verður gjört, eru frá reiknaðir, einúngis 7 virkir dagar
eptir af þíngtímanum. Nú eru, eins og þíngmenn vita, einúngis fá málefni á enda kljáð, og mörg af þeim mest áríðandi
málum eptir, og þar á meðal bið konúnglega frumvarp um
jarðamat. Í þessu máli hefi eg verið valinn til framsögumanns.
og þó eg gæti lagt saman nætur og daga, verður mer ekki
mögulegt að verða búinn meðnefndarálitið
í því, fyrr en svo
seint, að varla verður mögulegt að ráða því til lykta upp á lögboðinn hátt, í þeirri lögskipuðu þíngtíð.
þetta málefni er
vandasamt og margbrotið, og þarf ítarlegrar íhugunar við.
Margir nefndarfundir verða því að haldast, og ítarleg umræða
milli nefndarmanna ske', áður en þeir annaðhvort geti orðið á
eitt mál sáttir, eður málið sé orðið svo skýrt fyrir þeim, að þeir
geti glöggt vitað, um hver atriði í því þá loksins á greiuir. Eg
get ekki kennt mer það, þó þetta mál StJ enn þá ekki leingra
komið, því eg hefi verið kj örinn í 12 nefndir, og sókt í þeim
marga fundi, og dvalið leingi á þeim; og þar að auki er eg
framsögumaður í 2 konúuglegum
málefnum, er koma fyrir í
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þessari viku, og hverra umræða á þinginu tekur mer því mikinn tíma.
þar að auki eru enn þá óbúin fleiri áríðandi málefni, sem bæði þinginu og þjóðinni mun þykja mikils umvarða,
að ber i þetta sinn verði til lykta leidd, til að mynda, málið
um læknaskipunina og breytingu á alþingislögunum.
A hinn
bóginn er það auðsætt, að á 4 eða 5 dögum má fullrærla mörg
mál, þegar nefndarálit fyrst eru Mill og hafa legið til eptirsjónar í ákveðinn tíma.
Eg verð því að skora á hinn heiðraða for",eta , að hann fari þess á flot við hinn hæstvirta konúngsfulltrúa, að fá þingtímann leingdan til 7. Augúst, og eg vona,
að einginn þíngmanna muni skora sig undan að dvelja her
nokkra daga leingur, til þess að mörg áríðandi málefni, sem
annars ei mundu geta útkljáðst, verði til lykta ráðin, og að
því mun þjóðinni bezt geðjast.
FORSETI: þó eg að mínu leyti sjái fram á, að þíngtíminn
muni ekki nægja til að ráða til lykta þeim málum, sem undir
aðgjörðir þingsíns hafa verið lögð, t. a m. jarðamats-málið, alþingis - málið og lækna - málið, þá er þó það því að eins til
gagns að leingdur se tíminn, að þingmenn ekki fari af þinginu, heldur vilji bíða þinglausna ; því eptir 61. grein alþingistilskipunarinnar verða þó þrir fjórðúngar af tölu þingmanna að
vera við, ef eitthvað skal að ráði gjöra, og eingan af þeim má
þvínga til að sitja þingið leiugur en um hinn lögákveðna tímaEn eins og eg held þjóðinni se það kærast, að sem flest af
málefnum þeim, sem upp eru borin á þinginu, verði leidd til
lykta, eins vona eg líka, að þingmenn verði þvi ekki mótfallnir, að þingtíminn se aukinn, svo að náð verði þessum tilgángi.
Kandid, JÓN SIGURÐSSON: Eg verð að mæla fram með
þvi, að aukið se nokkru við þíngtimann. Eg verð að geta þess,
að eg hefi verið kosinn framsögumaður í tveim málum, spítalamálinu og alþíngismálinu, og sé eg, að þau geta ekki orðið
útkljáð í þetta skipti, nema þingtíminn verði leingdur, eins og
hinn konúngkjörni þingmaður hefir stúngið upp á.
STEPHÁNJÓNSSON: Eg verð að vera á þvi, að ekki megi
þingi slíta, áður jarðamatsmálinu
og kosningarlaga-málinu
sé
til lykta ráðið, því þessi mál virðast mer einkum mikilsvarðandi .
. }'ORSETI: Fyrst einginn ræðir þetta fremur, verð eg að snúa
mer til konúngsfulltrúa og spyrja, hvort hann hafi myndugleika
af konúngs hendi til að leingja þlngtímann, og ef svo er, verð
eg að skora á hann, að fullnægja ósk þingsíns í þessu efni.'

229

KONÚNGSI<'ULLTRÚI:
Samkvæmt fyrirspurn þeirri, er hinn
háttvirti forseti gjörði til mín, vil eg ekki undanfella að svara
því, að konúngur hefir leyft mer að leingja þíngtímann, ef
þörf krefðí, um þá tíð, sem nú er talað um; en það er vitaskuld, að þessi viðbót við þíngtímann er veitt því að eins, að
svo margir af þíngmönnum, sem 61. gr. alþ. tilsk. tiltekur, til
þess alþíng geti gjört gilda ákvörðun um nokkurt mál, lýsi
yfir því, að þeir séu fúsir <Í að dvelja her þá tíð alla.
það sem hinn konúngkjörni þíngmaður, er þessu máli
hreifði, sagði, að nefndarálit í jarðamats-málinu yrði ekki búið
þessa daga, þá verð eg að geta þess, að eg hefi ekki fundið
ástæðu til að finna að því, að þegnleg málefni, eptir að nefndir hafa lagt álit sitt á þau, yrðu rædd jafnframt hinum konúnglegu málum, sem borin hafa verið undir þíngið í frumvörpum, meðan ekki hefir verið annað fyrir að sjá, en að konúnglegu málin yrðu útk\jáð fyrir þínglausnir; en skyldi umræðu
um hin konúnglegu frumvörp ekki verða lokið á hinum lögboðna tíma, jafnframt hinum þegnlegu málum, og ef ekki væri
beðið um viðbót við þingtímann, þá hlyti eg, eptir ,19. gr. í
alþ. tilsk. í niðurlagi, að snúa mer til hins háttvirta forseta
í því skyni, að nægur tími feingist til að ljúka við hin konúnglegu lagafrumvörp, en skjóta þegnlegu málunum á frest.
Og þar eð það, satt að segja, væri mer ógeðfelt, að þörf yrði á
að hætta við þegnlegu málin, svo get eg ekki annað en fyrir
mitt leyti álitið það æskilegt, að hæfileg viðbót takist við þínghalds - tímann.
Kammerráð l\IELST~:Ð: það er ásetningur minn, að brúka
allan tímann til að undirbúa málið um jarðamatið ; en þar að auki
er það aðgætandi, að eg er framsögumaður í 2 af konúngsfulltrúanum fyrir alþíngið lögðum málefnum, sem líklega koma til
umræðu þessa viku, og þess vegna taka mer nokkuð af tímanum.
Assessor JOHNSEN:það eru að vísu öll líkindi til, að hinn
lögboðui þíngtími verði ofstuttur, einnig í þetta skipti; en eg
hefði þó fremur verið á því, að betur hefði farið, að hreifa
eigi þessu máli að sinni, það var gjört í hitt eð fyrra fyrst
þann 24. Júlí, og var tíminn þá leingdur til hins 5. dags Ágústmánaðar.
Hvort nú tímann þarf leingri i ár, eða til 7. dags
næsta mánaðar, verð eg að láta ósagt; en það sýnist mer hæglega gæti borið að, ef menn eru of bráðlátir með tímaleing-
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inguna, að bann seinna reynist annaðhvort ofstuttur , eða þá
leingri en þörf krefur; Eg er því helzt á því, að fresta ákvörðuninni um þetta efni enn þá í nokkra daga, eða þángað til
það verður seð fyrir með meiri vissu, en eg held að enn þá
verði, hversu mikið nauðsynlega þarf að leingja þíngtimann.
FORSETI: .Mer virðist auðsætt, að hinn lögskipaði þíngtími ekki nægi til að útkljá þau málefni, sem undir þíngið hafa
verið borin, því einúngis 4, og þau hin smæstu, eru til lykta
leidd, og önnur 4 lögð til lesturs og umræðu; en nefndarálit í
12, hvar af S!1meru hin flóknustu , eru enn þá ekki til min
komin. En þar eð álitsskjalið í jarðamats- málinu fyrst mun
koma seint í þessari viku álestrarstofuna , hvar þab þarf að
vera í 3 daga, og síðan ræðast á tveimur fundum, getur það
ekki orðið útkljáð á þeim lögboðna þíngtíma.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: þab er nógur tími til að
ákveða seinna, hvað laungum tíma þarf við að bæta; það sest
glöggvast, þegar menn sjá, hver mál verða eptir undir þínglok. Eg á lángt heim, og heimilishagir mínir eru þess háttar,
að eg má ekki vera að heiman; óskaði eg því helzt, að sem
minnst yrði aukinn þíngtíminn. En ríði her á nokkrum vandamálum, þá vil eg ekki vera móti því, að tíminn se aukinn, ef
þeim þannig verður ráðið til lykta.
SVEINN SVEINSRON
: Eg verð að vera á sama máli og
þingmaðurinn, er síðast mælti; þab stendur eins á fyrir mer
og honum; eg hugsaði líka það mundi nægja, að leíngja þíngtímann til 3. dags í Ágústmánuði.
FORSETI: Sum málin eru margbreytt og hafa ekki verið rædd fyrri, og taka því langan tíma. þa~ stendur á sama,
hvort beðið er um, að tíminn se leingdur nú, eður seinna; því
verði málefnin fyrri útkljáð, þá þarf tímans ekki með. Eg tek
því þingsins vegna boði konúngsfulltrúa
um, að þíngið verði
leingt til 7. Ágúst.
Forseti lagði þá fram nefndarálit um konúnglegt frumvarp
viðvíkjandi endurgjaldi alþingiskostnaðarins , og fékk það í
hendur framsögumanni kammerráði Melsteð,
sem las það
upp svo látanda :
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NEFNDARÁLIT
frumvarp til opins bréfs um það, hvernig endurgjalda skuli hinum
konúnglega jarðabókarsjóð
alþíngiskostnaðinn,
og önnur þar við riðin út"
gjöld.

Ull!

Alþing hefir kjörið .oss undirskrifaða i nefnd, til að segja
álit vort um frumvarp til opins bréfs um það, hvernig endur~alda skuli hinum konúnglega jarðabókarsjóð alþingiskostnaðinn og önnur útgjöld, sem þar við eru riðin.
þannig tilkvaddir leyfum ver oss því að skýra þinginu frá
áliti voru um nefnt frumvarp á þessa leið:
Fyrsta grein i frumvarpinu ákveður, að fæðispeningar alþingismanna og ferðakostnaður, sömuleiðis annar sá kostnaður, er af alþingi leiðir og ekki skal lenda á ríkissjóðnum eptir þeim í greininni tilgreindu konúngsúrskurðum, skuli, meðan
ekki er önnur ráðstöfun gjörð, endurgjalda jarðabókarsjéðnum,
sem geldur téðan kostnað i bráð, á þann hátt, að i pörtum af
öllum kostnaðinum skuli jafna á allar jarðir i landinu eptir
þeim dyrleika, sem þær hafa í jarðabókinni 1760, en t parti á
lausafjártiumlar hundruðín ; og i annari grein er ákveðið, að
það, sem jafnað el' á jarðarhundruðin,
skuli leiguliðar greiða,
en eigendur endurgjalda þeim .
. Ákvarðanir þessar virðast oss nú i ýmsum greinum vera
mjög mörgum annmörkum bundnar, og skulum ver nú leiða að
þeim athuga þingsins.
það el' af öllum viðurkent, bæði stjórninni, alþínginu og
þjóðinni, að sá núverandi jarðadýrleiki,
eður sá, sem jarðirnar
hafa eptir jarðabókinni frá 1760, se svo óáreiðanlegur og frábrugðinn jarðanna virkilegu gæðum og verðhæð. að ómögulegt
se að leggja hann til grundvallar fyrir nokkur opinber útgjöld,
án þess að af því rísi auðsjáanlegur ójöfnuöur og þar af leiðandi óánægja. þetta er svo opt og eptirtakanlega í ljós leidt,
og alment viðurkeut, að oss þykir óþarfi að leiða nú ítarlegri röksemðir að því.
En af þessu leiðtr aptur, að oss þykir ófært að leggja
mestan hluta alþingiskostnaðarins á svo óáreiðanlegan stofn;
því þó þessi skipan eigi ekki að vera nema fyrst um sinn,
og þó g:jaldið, sem her er rædt um, ekki se svo fjarska mikið
að upphæð, er þess þó að gæta, að þegar leggja á saman kostnaðinn fyrir tvö, eða, ef til vill, þrjú þinghöld, verður hann
tilfinnanlegur fyrir landsbúa, ogjafnvel óbærilegur fyrir marga,
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þegar hann skal greiða eptir öldúngis
raungum og ösanngjörnum gjaldstofni,
Af ástæðum frumvarpsins er það að ráða, að mensalgóz
prestanna eigi einnig að taka þátt í gjaldi þessu, og það þannig, að þó leiguliðarnir greiði gjaldið, eiga þó prestarnir, eptir
annari grein frumvarpsins, þó þeir séu ekki eigendur, heldur
að eins njóti ágóðans af mensalgózinu, að endurgjalda þeim
það aptur, því annars yrðu leiguliðar á kirkjujörðum harðara
úti, en landsetar á öllum öðrum jörðum í landinu. En nú
er það af öllum viðurkent, að tekjur presta her í landi eru,
yfir höfuð að tala, mjög litlar, og sumra það svo mjög, að þeir
eiga við örðugan og þraungvan kost að búa. Skyldi nú þar
á ofan eiga að leggja á þá, eða tekjur þeirra, nýjar álögur, þá
væri það beinlínis á móti því, sem nú er ósk og viðleitni ~jóðarinnar og stjórnarinnar, nl. að kjör presta yrðu bætt. Og
þessar álögur á prestana eru því ótilhlýðilegri og ósanngjarnari, sem þeir, qua beneflciarii, eingan kosningarrétt eiga eptir
. þeim nú gildandi kosningarlögum; en væri aptur á hinn bóginn hið beneficeraða góz í landinu undanþegið gjöldum þessum, mundu þar við yfir 11,600 hundraða af allri fasteign í landinu verða laus við þann kostnað, sem þó virðist rétt, að allir
landsbúar taki þátt í eptir réttri tiltölu.
Eptir 1. grein frumvarpsins skal jafna ~ pörtum af öllum
kostnaðinum á allar jarðir í landinu eptir þeim d r l e ik a,
sem þær hafa í jarðabókinni
1760. En eptir þessari reglu
er ómðgulegt að fara, vegna þess mikill fjöldi jarða á landínu
er ekki metinn til nokkurs dýrleika eða hundraðatals í téðri
jarðabók. Eptir yfirliti 'því yfi)' allan dýrleika jarðagózins á
Íslandi, sem gjört var af nefnd þeirri, sem saman kom í Ueykjavík árið sem leið, er hundraðatala jarða þeirra, sem ekki
fundust í jarðbékínní 1760, og þess vegna _varð að taka eptir
jarðamatsbókunllm frá 1801-1805, til samans 4495 hundr.; og
þar það nú er alkunnugt, að jarðamatið í þessum bókum yfir
höfuð er svo lágt, að það eptir réttu lagi að minnsta kosti
mætti hækka um i parta, svo mun óhætt að fullyrða, að hundraðatal þessara jarða eptir réttu mati mundi verða allt að 7000
hunrlr. Ekki finnst heldur í nefndri jarðabók neitt tiltekið um
dýdeikann á því fyrrveranda Hólastólsgózi , sem einnig var að
dýrleik yfir 7000 hundr, þar fyrir utan er mestur hluti af þeim
fyrrverandi Skálholtsstóls-jörðum talinn til dýrleika, ekki eptý
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ir jarðabokinni 1760, heldur eptir registri nokkru, er samið
var 1785, sem bæði er ofhátt sett í sjálfu ser, og frábrugðið
þeim reglum, sem fylgt hefir verið við mat allra annara jarða
í landinu.
Ef því ætti að fylgja frumvarpinu, mundi mikill partur af
jörðum landsins verða undan þeginn gjaldi því, el' það ákveður, og mestur hluti kostnaðarins þannig verða lagður öldúngis
ójafnt á landsbúa, og þar að auki mundi dýrleiki mjög margra
jarða verða svo óviss, að þar af mundi rísa mikil misklíð og
margar þrætur.
Hundraðatal þeirra jarða, sem enn þá eru konúngseign
í landinu, er eptir bók Johnsens um jarðatal á Íslandi næstum 9000 hunrlr. Sá hluti kostnaðarins, er lagður væri á þetta
góz, væri rétt til málamyndar fyrir konúngssjóðinn ; því ef
sýslumaður krefðist þessa kostnaðar af konúngslandsetum
eins og öðrum, en konúngssjóðurinn
endurgyldi hann landsetunum aptur, þá yrði þetta ekkert verulegt endurgjald, heldur gæfi konúngssjóðurinn það, svo að segja, út með annari
bendi, sem hann tæki inn með hinni; en að öðrum kosti, eður
ef konúngslandsetunum
ei væru útgjöld þau, sem her ræðir
um, endurgoldin af eiganda hálfu, eins og til er ætlazt um
aðra laudseta, yrðu þeir harðara úti, en allir aðrir leiguliðar í
landinu.
Af ástæðum þeim, sem nú eru taldar, virðist nefndinni það vera öldúngis ógjörandi, að byggja mestan hluta útgjalda þeirra, er leggja skal á landsbúa til að endurgjalda jarðabókarsjóðnum
alþingiskostnaðiun , á svo óáreiðanlegan
og óvissau gjaldstofn, sem sá núverandi jarða dýrleiki er eptir
jarðabókinni 1760.
Ekki getur nefndinni heldur litizt það tiltækilegt, að leggja meira af þessum kostnaði á Iausafjárhundruðin,
en til er
tekið í frumvarpinu, og virðist henni ónauðsynlegt að leiða
her framar rök til þess, þar eð það var nógsamlega gjört á
seinasta þíngi, bæði í álitsskjali því, er þingið allraþegnsamlegast sendi konúnginum, og líka í nefndarálitinu og umræðum þingmanna um málefni þetta í það sinn.
.
Nefndin fær ei heldur séð, að nú beri svo brýna nauðsyn
til strax að endurgjalda jarðabókarsjóðnum
þenna kostnað,
að grípa verði til þeirra óyndisúrræða, að veita svo óhentugu
lagafrumvarpi, sem þessu, lagagildi; þar á móti telur nefndin ekki
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á því nokkurn efa, að landsbúar seinna meir betur gætu borið þenna kostnað, þó hann yrði meiri, þegar búið væri að
finna vissari og áreiðanlegri gjaldstofn; og leyfir nefndin Sel'
í þessu tilliti að láta í ljósi þá melningu, að það mundi verða
landsbúum miklu hollara og viðunanlegra, þegar búið væri að
koma skattalögunum í rétt' horf, og fundinn væri réttur skattastofn, að leg~a alþingis kostnaðinn á gjaldþegnana ásamt öðrum opinberum gjöldum, sem fast skattgjald, heldur en að jafna
honum niður árlega, eins og sakamálakostnaði og öðrum slíkum
óvissum útgj öldum; því slíkar niðurjafnanir eru hjá alþýðu
mjög ðvinsælar, og mörgum annmörkum bundnar, einkum þegar gjöld þau, er jafna skal niður, eru mikil að upphæð, og
þess vegna nema töluverðu fyrir sérhvern gjaldþegn.
Af öllum þessum orsökum getur nefndin ei annað en ráðið þínginu til:
Að biðja aUraþegnsamlegast
Halls Hátign konúnginn um,
að frumvarpinu verði ekki veitt lagagildi.
Reykjavík, þann 15. Júlí 1847.

Jón

Sigurðsson.
sen.

J. Guðmundsson.
Hannes
P. Melsteð.
J. Johnsen.

Stephen-

mælti: Eg hefi eingu við að bæta það,
sem í álitsskjalinu stendur, fyrr en eg heyri umræður þingmanna
þar að lútandi.
KOl'lÚl'lGS.'ULLTRÚI:
Athugasemdir þær, sem eg, eptir stöðu
minni á þínginu, þykist þurfa að gjöra í tilliti til nefndarálits
þess, er nú var borið upp, hygg eg réttast að láta nú þegar í
ljósi, og eg ætla þá fyrst að leiða athygli hinna virðulegu
þingmanna að því, hvaða eptirköst það mundi veita, ef alþing
fellist á uppástúngu nefndarinnar, og stjórnin gæfi því gaum.
Nefndarálitið miðar til þess, að alþíng ráði frá, að lagafrumvarpið öðlist lagagildi. Nefndin byggir þar með á þvi, að það
þyki æskilegra, að endurgjald alþingiskostnaðarins bíði, þángað til búið er að koma skattalögunum í rétt horf, og fundinn
er réttur skattastofn.
Nú skulum ver aðgæta, hve nær sá tími
komi, að þetta verði allt komið í kring.
Af ástæðum til lagafrumvarps þess, er lagt hefir verið fyrir alþing, um nýtt jarðamat, mun þingmönnum vera kunnugt, hvernig menn hafa
hugsað ser að haga til jarðamatinu.
pafl et' að sönnu ekki
afráðið, að sú tilhögun verði nákvæmlega fyri.rs.krifuð, þar eð
FRAMSÖGUMAÐUR
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beðið er eptir áliti því, sem alþÍJlg leggur á málið, áður en
nokkuð verður fast ákveðið; en eg verð þó að gjöra ráð fyrir, að svo verði til hagað, sem á er vikið. Í ástæðunum er gjört
ráð fyrir, að meta skuli jarðirnar á einu sumri. Geti l1Ú regllll' þær, sem virðingarmenn eiga að hafa, og sitt hvað annað,
sem á undan þarf að gjöra nokkrar ákvarðanir um, orðið samið og tilbúið í vetur, sem kemur, svo ættu reglur þessar, o. s,
frv, að koma híugað til lands að vori. þá er nú mikill efi á
þvi, hvort sýslumenu um allt land geti feingið reglurnar svo
snemma, að vÍl·ðíugar menn verði nefndir, pjörðar-'bækur feingnar, virðingum lokið, aðgjörðir virðingarmanna búnar að liggja
til sýuis mánaðar tíma, mótmæli þau, sem til hefðu verið fundin,
útkljáð, og gallarnir leiðréttir, allt að sumri komanda. En þó nú
þetta gæti átt ser stað, er þó ráð fyrir þvi pjijrt í ástæðum
frumvarpsins, að jarðamats- bækurnar, et til vill, verði ekki
fyrr sendar frá annmönnum til rentukammersíns, en með póstskipi um veturinn þar á eptir.
En þá getlll' einginn hugsað
til, að búið verði í rentukanunerinu að yfirfara bækurnar, rétta
villur þær, sem á kynnu að vera, og siðan semja lagafrumvarp um ,brúkun jarðamatsins fyrir sumarmál 1848 - 49, svo
að borið yrði upp frurnvarpið á alþingi 1849. það má því
virðast, sem full vissa se fyrir því, að mál þetta, um að lögleiða nýtt jarðamat, geti eingan veginn orðið búið til alþingis
fyrr en IÍr 1851. Annað mál er það, hvort málið um breytíngu skattalagauna skyldi geta orðið á enda kljáð í sama
mund sem jarðamats-mélið ; eg get þessa að eins lauslega, af
þvi uefudiu virðist að hafa gjöl't ráð fyrir, að hvorttveggja
mundi verða samfara, og hefir hún þá ekki með öllu kveðið
rétt að orði. En þetta snertil' að öðru leyti ekki þetta mál,
þar eð eg tala her einúngis um það, hversu fljótt Mð nýja
jarðamat framast geti orðið svo búið, að menn geti farið að
fylgja því. Eptir því, sem uú hefi eg sagt, geta menn með
eingu móti, ef stjórnin felli st á uppástúngu nefndarinnar, búizt við endurgjaldi alþingiskostnaðarins
fyrr eu eptir ár 1851.
Væri nú svo, að málið yrði þá á enda kljáð, yrði það þínghalds kostnaður frá 1845, 1847 og 1849 ásamt með þlughaldskostnaði árið 1851, sem menn þá ættu að jafna niður á landið, í stað þess að menn, ef nú þegar gætu geingið út lög um
niðurjöfnun þessara útgjalda, hefðu nú ekki önnur eða frekari gjöld að greiða, en þau, sem þinghöldin í hitt eð fyrra og
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nú í ár hafa kostað. Eg get nú ekki annað en ætlað, að það
mundi verða gjaldþegnum miklu erviðara, þegar lán gt liði frá, að
lúka skuldagjaldi þessu þreföldu, jafnvel þó fundin væri hin
bezta undirstaða fyrir niðurjöfnun þess, heldur en ef nú þegar væri byrjað á því að gjalda skuldina fyrir hið eina þínghald, enda þótt bygt væri á lakari undirstöðu.
Eins og nefndin nú hefir sagt, að það væri "ÖldÚllgis ógjörandi að byggja
mestan hluta útgjalda þessara á svo óáreiðanlegan og óvissan
gjaldstofn, sem sá núverandi jarðadýrleiki er eptir jarðabókinni 1760", eins virðist mer það mögulegt, jafnvel alllíklegt,
að menn, þegar fram liða stundir, þegar jarðamatið er komið í
hetra horf, lýsi þá yfir þvi, að það se öldúngis ógjöranda eptir þeirri undirstöðu að jafna niður skulð þeirri, er allt til þess
tíma hefði safnazt fyrir, að minnsta kosti frá 3, eða, ef til vill,
frá 4 eða 5 þinghöldum.
Eg hef á alþingi í hitt eð fyrra sýnt með rökum, að ekki
verði bjá því komizt, að landið sjálft beri þenna kostnað, Orð
mín þar að lútandi má lesa í alþ, tíð. frá lf45, bls. 407 o. s,
frv., og þarf eg því síður að taka þau upp aptur, sem alþíngið hefir sjálft í álitsskjali sínu til konúngs (alþíngistíð. bls.
585) ekki einúngis játað, að þetta hljóti þannig að vera, heldur einnig, að þetta mál krefjist skjótra úrræða. Nefndin hefir
ekki heldur að þessu sinni borið móti þvi, að gjald þetta hljóti
að borgast af landinu; en allt fyrir það lýtur uppástúnga hennar að því að fá gjaldfrest, sem leidt gæti til þess, að landinu væri ómögulegt að greiða skuldina.
Á hinu fyrra þingi
fundu þó þingmenn aðra aðferð, sem greiða mætti á kostnaðinn. Jafnvel þó nú nefndin ráði f~á að lögleiða frumvarpið,
ræður hún þó ekki þínginu til að fallast á hina fyrri uppástúngu þess, um 4 pCto gjaldið af fasteign, þegar eigenda
skipti verða, að líkindum af þeirri ástæðu, að nefndinni hefir
sjálfri þó kt sú uppástúngan miklu ösanngjarnari, en sú, sem nú
er ráðið frá; því það liggur í augum uppi, að ef þetta 4 pCto
gjald væri lögboðið um stundar sakir (intfrimi~ijl), lenti það
eptir tiltölu að eins á fáum jarðeigendum,
þar sem þó gjald,
sem lagt væri á menn eptir jarðabók þeirri, sem enn gildir,
þótt margt megi að henni finna, lenti á flestum jarð eigendum.
Mer virðist því, að fyrst nefndin gat ekki fundið neitt annað
betra ráð, en það, sem lagafrumvarpið bendir á, en fann þó,
að það ráð var svo í alla staði ónógt, að það þurfti nauðsyn-
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lega að lagast og umbreytast,
svo hefði nefndin átt að rannsaka og gjöra uppástúngu
til alþingis
um það, hvernig
þá
helzt væri kostur á að laga gal1ana á frumvarpinu.
Eg æt1a nú að skoða þá annmarka,
sem nefndin hefir
fundið á Iagafrumvarplnu,
og eg ætla þá um leið að benda
til, hvernig eg hygg að nefndin
hefði getað gjört uppástúngu
um það, að rýma burtu nokkrum af þessum annmörkum.
Nefndin
hefir þá fyrst borið það fyrir sig, að jarðabókin
frá 1760 se óáreiðanleg
og frábrugðin jarðannavirkilegu
gæðum og verðhæð.
Látum það nú gott heita, því er heldur ekki
neitað, að jarðabókin
frá 1760 se óáreiðanleg;
þess vegna er
og starfað að því, að fá, svo fljótt sem verður, annað jarðamat;
það á ekki að fara eptir jarðadýrleika
þeim, sem í jarðabókinni stendur, leingur en þángað til nýtt jarðamat er komið á,
og stjórnin mundi fáanleg til að taka til greina þær athugasemdir, sem alþíng kynni að gjöra, til þess að bæta úr brestum þeim, sem eru á jarðabókinni,
svo þeirra gætti því síður.
Enn fremur hefir nefndin fundið það að lagafrumvarpinu,
að eptir því yrðu líka mensaljarðir
að taka þátt í gjaldi þessu.
Mer þykir það nú kynlegt,
að þegar nefnd sú, sem á alþíngi .
1845 var kjörin til að rannsaka þetta sama mál, reyndi til að
benda á annan útveg til að ná þessum kostnaði, til þess ekki
þyrfti að jafna honum niður, þá hélt nefndin í álitsskjali
sínu,
eins og lesa má í alþingistíðindum
þess árs, bls. 403, "að víst
mætti leggja nokkuð aukaútsvar
til endurgjalds
alþíngiskostnaðinum á lausafé prestsstéttarinnar
og annara embættismanna;
þvi þeim el' alþíng til liðs, sem öllum öðrum, og á það mundu
og allir slíkir menn fúsir".
Nú þar á móti, þegar einúngis er
spurning um að láta hið heneficeraða
góz prestanna bera sömu
byrði, sem með niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins
skyldi leggja
á allar aðrar jarðir í landinu, þá þykir nefndinni það öldúngis étilhlýðilegt og ósanngjarnt,
að rýra kjör prestanna með því
að láta þá taka þátt í alþinglskostnaðlnum,
einkum þar eð þeir,
sem beneficiarii,
ekki hafa kosningarrétt,
þá getur nefndin og þess, að svo margar jarðir séu til,
sem ekki sen metnar til hundraða í jarðabókinni.
Dýrleiki
jarða þessara
segir nefndin
að se, í jarðamats-skjölum
frá
18011805, settur til 4495 CII', en þar hjá heldur nefndin,
að
hefði í skjölum
þessum verið fylgt þeim venjulegu reglum,
mundi dýrleiki jarða þessara hafa náð allt að 7000 CII'. þessi
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eyða í jarðahókinni,
sem nú var bent til, er að vísu mikill
galli, þegar fara á eptir henni; en þó er gallinn ekki svo stór,
að hann með öllu skuli hamla mönnum frá að brlika hana,
meðan ekki fæst annað betra. Vera má, að nefndin hefði
getað hitt á eitthvert ráð, er bætt hefði nokkuð úr þessum
bresti; til dæmis vil eg einúngis geta þess, ef nefndin hefði
stúngið ullpá því, að, þegar jafna ætti á þessar jarðir, þá
skyldi fara eptir jarðamatinu frá 1801- 1805. þó er það
eingau veginn ætlun mín að skýra frá því, að hvað miklu leyti
þetta úrræði, sem eg benti á, mundi eiga vel við eða ekki.
Hvað nú viðvíkur Hólastóls-gósi,
sem ekki er heldur metið til
hundraðatals í jarðabókinni frá 1760, þá gætu menn, ef til
vildi, stuðzt við jarðabók Árna l\1a{!:nússonar, er, að því sem
mer er kunnugt, þykir vera góð og gild, hvað þær jarðir snertir. Hvað meiri hluta Skálholtsstóls - jarða snertir, sem ekki
finnst heldur metið í jarðabókinni frá 1760, þá I11l1nalþíngi
vera kunnugt af ástæðum lagafrumvarpsins, að það hefir ekki
verið tile;ángur stjórnarinnar, að jarðir þessar skyldu vera
lausar við þenna kostnað. Að ráða bót á því, sem jarðabókinni, eins og nú var drepið á, er ábótavant með tilliti til þessa
jarðagóz, mundi að líkindum ekki ve~a svo ervitt, þar eð
dýrleikinn er tilgreindur í jarðabók þeirri, sem til er um allt
jarðagóz þessa biskupsstóls árið 1785, og landskuld sú, sem
þar er ákveðin, kemur heim við landskuld þá, sem nefnd er
í jarðabókinni frá 1760.
Eg vík nú máli mínu að athugasemdum nefndarinnar um
konúngsjarðír.
Viðvíkjandi þeim þykir nefndinni það ísjárvert,
að þaðan fæst einginn alþingiskostnaður
endurgoldinn , ef
konúngssjóðurinn
skyldi endurgjalda konúngslandsetum
aptur
það, sem á þá væri niðurjafnað. Eg þyki 'St hafa gildar ástæður til að halda, að það hafi ekki verið áform stjórnarinnar, að
leiguliðar á konúngsjörðum skyldu sjálfir greiða þenna kostn"
að, fremur en aðrir leigumar í landinu, þar eð þeir yrðu þá
harðara úti en aðrir. En skyldi alþíngi virðast það í~járvert
um of, að konúngssjóður
tæki upp á sig þenna hluta útgjald"
anna, þá getur alþíng skoðað það mál betur og sagt álit sitt
um; og þvi verður heldur ekki neitað, að það er eitt atriði, sem
mælir með því, að konúngslandsetar beri sjálfir þessa byrði,
þar sem nefnilega alþingistilsk, 3. grein veitir leiguliðum á
þjóðjörðum og beneficeruðu gózi, þegar þeim er bygð jörðin
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æfilángt, kosningarrétt
og kjörgeingi,
þó þeim réttl se að
sönnu þreyngri takmörk sett, en þeim,
sem jarðeigendum
er
veittur.
'þannig hefi eg þá minnzt á athugasemdir
þær, sem nefndin hefir borið upp, til að staðfesta ætlun sína um, að ekki megi
leggja á fas ta g ózi ð þann hluta af kostnaðinum,
sem lagafrumvarpið ætlast til.
Hvað þar á móti snertir þann hluta kostnaðarins, sem eptir lagafrumvarplnu
ætti að leggja á l au s a f'é,
þá þarf eg ekki að fara þar um fleiri orðum, þar eð nefndinni
þykir að sönnu ekki tiltækilegt
að leggja
m e i r a af þessum
kostnaði á lausafjárhundruðin,
en til er tekið í frumvarpinu,
en lætur hins vegar ekki í ljósi nokkra
efasemd
á því, að
fylgt verði frumvarpinu
i þessu atriði.
Að svo mæltu er það enn þá eitt, sem eg vildi minnast á,
og sem eg vil biðja alþingið vel að hugleiða.
'þegar stjórnin
lagði frumvarp þetta undir álit alþingis, þá gat ekki tilgángur
hennar verið annar en sá, að fá hreina og beina uppástúngu
um það, hvernig máli þessu yrði á sem hagfcldastan
og beztan hátt ráðið til lykta.
Gjöri níl þingið einga þess kyns uppástúngu, en láti ser einúngis nægja að benda út í bláinn og út í
óvissu hins komandi tíma, þá eru öll líkindi til, að stjórnin
finni ser skylt að ráða málinu á þann veg til lykta, sem
henni þykir hezt eiga við.
En skyldi nú svo fara, þegar
þess kyns lög væru orðin til, að þau þættu ekki eiga alls kostar vel við ástand Iands þessa, þá mun alþing sjálft, þá mun
lalHlið allt játa, að ekki stjórninni,
heldur alþíngi er um slíkt
að kenna.
Kammerráð l\hLSTF.Ð: 'þegar nefndin gekk til starfa sinna
og fór að athuga frumvarpið,
gjörði hún það með þeirri viðurkenníngu,
sem þíng þetta áður hefir í ljósi látið, að landið ætti að borga alþingiskostnaðlnn,
og með þeim ásetníngi,
að samþykkja
frumvarpið,
ef hún fyndi það vel lagað, en
annars bæta það, ef þess væri kostur.
En hvorugu þessu gat
nefndin komið við. Samþykt gat hún ekki frumvarpið, af því
gjaJastofn sá, á hvern leggja mátti mestan hluta kostnaðarins,
var í alla staði svo óviss og óáreiðanlegur,
að eingin töluverð
opinher útgjöld verða á honum bygð, eins og í nefndarálitinu
er greinilega sýnt og talið. Ekki heldur gat nefndin bætt frumvarpið, án þess að semja nýtt frumvarp frá rótum; en það er
hvorki auðgjört,og
til þess fann nefndin ekki heldur að svo
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komnu hvorki hvöt ne skyldu, og það því síður, sem stjórnin
nú hefir fyrir ser álit hins fyrra alþingis um, hvernig kostnaðurinn mætti fást endurgoldinn. það var ei heldur auðgjðrt,
að koma saman meiníngum manna i nefndinni um gjaldstofnhm, þar sem: sumir nefndarmenn máske heldur vildu fylgja
hinni fyrri uppástúngu þíngsins, meðan aðrir, og þar á meðal
eg, heldur vildu byggja á þann grundvöll, sem frumvarpið hefir
lagt, ef hann ekki væri svo óviss og óáreiðanlegur, eins og í
nefndarálitinu er sýnt og sannað.
Skyldu nú þingmenn heldur vilja ráða til að borga alþingiskostnaðinn strax, en slá þvi
á frest, eins og nefndin hefir upp á stúngið, og koma i því tilliti fram með hreytingaratkvæði, er á góðum rökum séu bygð,
mun nefndin gjarnan taka þau til yfirvegunar milli undirbúníngs - og ályktunar- umræðu í málinu, og má þá skýra það
þannig fyrir þinginu, að atkvæði verði greidd. Eptir að eg nú
hefi skýrt frá þessu, skal eg nú víkja mer að hinum helztu atriðum i ræðu hins hæstvirta konúngsfulltrúa.
KonÍlngsfuJltníinn
heldur, að jarðamatið og skattamálið verði ekki komið í kring
fyrr en í hið minnsta eptir 3 þing, og að kostnaðurinn mundi
þá verða orðinn svo mikill, að landinu yrði þúngbært að greiða
hann.
Eg fyrir mitt leyti held nú, að konúngsfulltrúinn hafi
rett i því, að skattamálinu ei verði fyrr ráðið til lykta, en hann
hefir tiltekið; en nefndin sá gjörla og yfirvegaði, hvílíkur óhagnaður það er fyrir landið , að slíkur dráttur skuli verða á
borgun alplngiskostnaðaríns.
En nefndin hélt, að landinu væri
betra að gjalda þann áfaJlna kostnað ásamt með þeim, er
seinna á fellur, þegar fundinn væri réttur og áreiðanlegur
gjaldstofn, en að gjalda hann nú eptir ölrlÍlngis ðvissum og
óáreiðanlegum gjaldstofni,
þó hann með undandrættinum yrði
meiri að upphæð, því nefndin taldi ser vissa von um, að stjórnin
mundi ei heimta þann kostnað allan, er saman hefir dregizt
fyrir fleiri ár, endurgoldinn i einu, heldur mundi honum, ásamt
með þeim áfallandi kostnaði fyrir þinghald hvert, verða jafnað niður á fleiri ár, svo þolanlegt yrði fyrir landið að greiða
það, sem ár hvert væri álagt.
þetta hefir stjórJlin optar en
einu sinni gjört í Danmörku, og sömu línkindar mun hún láta
þegna sína á íslandi njóta. Konúngsfulltrúinn hefir haldið, að
betra væri að borga kostnaðinn strax eptir Iakari gjaldstofuj,
en að gjalda hann seinna, þegar betri gjaldst~fn væri fundinn,
og gjalda þá meira í einu.
Eg fyrir mi~t.léyt!.get nú ekki
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fallizt á þessa meiníngu; eg held það yrði betra að gjalda hinn
áfallna kostnað, þó hann safnaðist töluvert fyrir, efhonum yrði
skipt á fleiri ál', þegar réttur gjaldstofn væri fundinn, en að
greiða hann nú strax, ójafut og óhentuglega álagðan; og el' það
auðvitað, að þegar nefndin hefir talað um, að réttur gjaldstofn
væri fundinn, þá hefir hún ekki þar með meint, að einúngis
væri uppá honum stúngið hel', heldur og, að hann væri samþyktur af stjórninni, því fyrri verða eingin útgjöld á hann lögð.
Eg get ei heldur kannazt við, að málinu se komið Í mjög mikið óhorf fyrir það, þó nefndin hafi ekki getað aðhylzt eða bætt
frumvarpið; því stjórnin hefir enn þá uppástúngu
þingsins frá
i hitt eð fyrra fyrir ser, og getur gjört við hana hvað hún vill,
þó nefndin áliti ser ei skylt að taka hana til íhugunar eða
ræða um hana í þetta sinn. það er án efa rétt og stendur stöðugt, sem nefndin hefir sagt um prestana, að þeir yrði miklu
harðara úti en aðrir landsbúar, ef þeir ættu að borga kostnaðinn fyrir leiguliðana á mensalgózinu; því þá ættu þeir ei einúngis eins og aðrir að borga kostnaðinn af lausafé sínu og
prestsetrinu, sem þeir sitja á, heldur og einnig af mensaljörðunum, og þetta er því ósanngjarnara, sem gózið er ekki þeirra
eign, en afgjaldið af því þeirra embættislaun, og það víða hinn
mesti partur af embættislaunum fátækra presta, og væri því
órðttara að skerða hann, þar sem þeir, sem prestar, hvorki hafa
kjörgeingí né kosningarrétt,
þó að á hinu fyrra þíngi hafi verið talað um að leggja nokkur útgjöld til alþingiskostuaðarins
á lausafé presta, kemur það þessu máli ekkert við, því þá
var einúngis ræðan um að láta þá taka nokkurn þátt í alþingiskostnaðinum, en ekki að ofþjaka þeim með honum fram yfir
aðra landsbúa.
Konúngsfulltrúinn hefir meint, að þó allt jarðagózið í landinu ekki se metið til dýrleika, mundi nefndin þó
hafa getað fundið ráð til að meta þær.
þetta fannst nefndinni öldúngis ófært; hún gat eíngar þær reglur til þess fundið, sem brúkandi væru, og ekki hefðu vakið óvissu, þrætur og
misklíðír,
þó hún hefði viljað fylgja jarðamatsbókunum frá
1801 til 1805, þá er það alkunnugt, að jarðamatið i þeim el'
yfir höfuð að tala mikils til of lágt, og þar að auki afar misjafnt.
Nefndin gat nú ekki fundið reglur þær, epti r hverjum
dýrleiki þessara jarða ætti að hækkazt, svo réttur jöfnuður á
yrði, eða svo landsmönnum mundi geðjast að, og til Árna
-Magnússonar jarðabókar gat nefnin ekki heldur vísað, þVÍ i
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hana vantar öldúngis allt jarðamat í aUmiklum parti landsins. það kann að sönnu ekki að vera ósanngjarnt, að konúngur borgi alþingis kostnaðinn fyrir lands eta sína, af þvi þeir
hafa lífsfestu til jarðanna; en þann hluta kostnaðarins, sem þeir
hefðu átt að gjalda, fær konúngssjóðurinn
þó ekki endurgoldinn, og þetta gat nefndin ei annað en talið galla á frumvarpinu, þar eð alþíngiskostnaðurinn, eptir réttri tiltölu, ætti að borgast af öllum, án þess þó að hún gæti bætt úr þessum galla,
þegar ákveðið er, að aðrir leiguliðar skuli hafa endurgjald af
landsdrottnum ; en um þetta endurgjald mun fara eins og áður
hefir geingið um tíundirnar; honum mun af flestum landsdrottnum, þegar fram líða stundir, verða dembt á landsetana endurgjaldslaust. Konúngsfulltrúinn hefir sagt, að nefndin hafi viðurkent, að ! alþingiskostnaðarins ætti að gjaldast af lausagózi. þetta er nú að vísu rétt, en það bætir þó ekki úr málinu, því þegar sá gjaldstofn, sem leggja átti á mestan hluta
kostnaðarins, var óviss og óáreiðanlegur, gat nefndin ekki fyrir það aðhylzt frumvarpið.
Að lyktum. hefir konímgsfulltrúi
sagt, að stjórnin hafi, með því að leggja frumvarpið fyrir þingið, viljað fá afgjörandi svar, og ef það ei fáist, se það þinginu,
en ekki stjórninni, að kenna, þó hún grípi til þeirra ráða, til að
fá kostnaðinn borgaðan, sem þinginu síðan eða landinu 'ekki
geðjist að, og skorar því konúngsfuUtrúinn á þingið, að visa
á, hvernig kostnaðinn skuli gjalda. þessu vil eg svara á þá
leið: að aðrir þingmenn geta, hver fyrir sig, sagt, hvern kost
þeir i þessu tilliti vilja kjósa; en eg fyrir mitt leyti vil heldur, að stjórnin fari þvi fram, er henni þykir tiltækilegast, en
að gefa atkvæði mitt til þess, er eg ekki get álitið sanngjarnt
eða réttvíst,
JÓN SAMSONSSON:
Eg verð að leyfa mer að geta þess, að
uppástúnga sú, sem alþíngið gjörði í þessu efni 1845, var líka
heima í heraði almennast álitin einhver hin æskilegasta fyrst um
sinn, af öllum öðrum en þeim mönnum, sem vildu að alþingiskostnaðurinn borgaðist með þingfararkaupinugamla, sem eru hálfir skattar. En þar menn vænta breytingar á skattalögunum, og
máske þess, að sýslumenn verði settir ti föst laun, þá fellur að líkindum sú ástæða fyrir alþingiskostnaðar greiðslunni eptirleiðis.
Assessor JÓNASSEN : Eg held það hefði þótt fyrirsögn,
þegar konúngur mildilegast veitti Íslandi að eigaþiilg einu
ser, að það yrði þvílík vandræði með kos~~ þann, sem .þa.r
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af leiddi, eins og nú er framkomið.
lÍ hinu fyrra þíngi let
stjórnin þíngið segja álit sitt um það, hvernig þessi kostnaður yrði greiddur af landinu, en álit þingsins gat ekki geðjazt
stjórninni, og fór það og að vonum; en fyrst svo er komið, þá
skal eg gæta reglunnar, að tala eigi illa um þá, sem dauðir eru.
Nú er þetta mál borið upp að nýju af stjórninni, og þíngii\.
hefir kosið 5 af þess vitrustu og beztu mönnum í nefnd til að
íhuga og rannsaka málið, en álit þeirra er þannig, að þeir
ráða frá, að stjórnarinnar frumvarp um endurgjald þessa kostnaðar öðlist lagagildi, svo að her er eingu nær en áður, en
sama úrræðaleysi,
sömu vandræði, eins og í fyrra sinni, og
það eru þannig allar líkur til, ef þessu fer fram, að það líði
leingi, áður en þessum kostnaði geti orðið lokið, og safnast
hann þannig fyrir og verður að mikilli summu. það er nú að
vísu svo, að ýms vandkvæði eru á málinu, eptir því sem her
hagar til, þegar kostnaðinum skal jafna niður á landið eptir
frumvarpinu, en þessi vandkvæði eru þlSi raun réttri minni
en þau, sem fljóta af því að safna kostnaði þessum fyrir ár
frá ári, og er því betra, að leggja nokkuð í sölurnar til þess
að komast hjá þeim. Frumvarpið ætlast til, að tveir þriðjúngar alþíngiskostnaðarins greiðist af fasteign eptir hundraða tali, og
þriðjúngur af lausafé.
þó vandkvæði séu að vísu á þessari
aðferð, einkum af því jarðadýrleikinn er viða svo óáreiðanlegur og óviss, þá má þó fullyrða, að þessi undirstaða verði þó
sú bezta sem fundin verði.
það er líka sú bót í máli, að
jarðadýrleikinn
á bráðum von á lagfæringu, svo ójöfnuður sá,
sem af honum leiðir, eins og hann er nú sem stendur, á ser
ekki stað nema um stundarsakir;
það má líka koma her til
greina, að kostnaðurinn ekki er reyndar mjög mikill, þegar
aðgætist, að það koma tæplega 4 sk. á hvert hundrað, þegar
honum, eins og hann var seinast að upphæð, er skipt niður á
jarðir og lausafé, eins og frumvarpið ætlast til, og má það gjald
ekki heita ókljúfandi fyrir landsbúa, og að vísu er það ekki
áhorfsmal
hjá því, sem að safna alþingiskostnaðinurn fyrir,
því með því móti verður hann fyrst þúugbær,
og hefir hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi sýnt ljóslega fram á þau vandkvæði,
sem þar af mundi leiða, og rekið þær ástæður, sem af nefndinni eru færðar fyrir því, að borguninni sé skotið á frest að
sinni, þar til lagfæríng geti komizt á jarðadýrleikann , þar
sem þessi lagfæríng að öllum vonum eigi enn þá lángt í land .
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Eg vil þvi mæla fram með því, að þingið aðhyllist frumvarp
stjórnarinnar, þó máske með þeirri breytíngu, með tilliti til
þess, hvað jarðadýrleikinn er óáreiðanlegur, að sinn helmíngur
borgi st af hverju, jörðum og lausafé, þó eg ekki se svo fastur á þvi, að þetta se það rétta hlutfall, að eg finni næga ástæða
til að bera í því tilliti upp breytíngaratkvæði við frumvarpið ..
EYJÓLFUREINARSSON:þó eg se öðrum þín gmönnum miður fær um að láta meiningu mína í ljósi um alþíngiskostnaðinu, þá leyfi eg mer að geta þess, að eg var i efa um, þá eg
kom heim i hérað af fyrra þíngi, hvernig sýslubúar tækju þeim
gjaJdmáta, sem samþyktur var þá. En mót von minni voru
allir, sem eg átti tal við, með þann gjaldmáta ánægðir, einkum heldri menn. En þegar gjaldmáti þessi er ei af stjórnarráðunum antekinn, áskil eg mer breytíugaratkvæði á þá leið,
að 1- kestnaðarins eða ~ leggist á afgjald jarða, en ! eður i á
Iausafé; vona eg að flestum þingmönnum virðist, að ei megi
meira leggja á þann fjárstofn ; eg vænti líka, að flestir þíngmenn kannist við, að afgjald jarða se sanngjarnari undirstaða
en hundraða talanein.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Tveir af hinum virðulegu þingmönnum
af bændastéttinní
hafa sagt, að mörgum hafi vel geðjazt að
uppástúngu þingsins árið 1845, um að alþíngiskostnaðurinn
skyldi leggjast á verð jarða, þegar þær færi að eignarskiptum.
Eg vil ekki mótmæla þessu; en hitt veit eg, að mörgum, og
þar á meðal mörgum vitrum mönnum í landi þessu, ekki hefir
Iikað hún, og það einmitt af þeim rökum, sem til er bent í
ástæðunum fyrir frumvarpi því, sem her er nú að ræða um.
Hinn konúngkjörni þingmaður, er áðan talaði, hefir sagt, að
konúngsful1trúinn hafi hrakið nefndarálitið.
Eg skildi ékki
ræðu hans á þann veg, heldur miklu frem nr svo, að nefndarálitið mundi að hans meiníngu, hvað ástæðurnar í því snertir,
i mörgum greinum vera á góðum rökum bygt. það, sem konúngsfulltrúinn fór fram á, var þar á móti, að nefndin hefði átt
að greiða úr þeim vandkvæðum, sem mundu fljóta af að fylgja
frumvarpinu, og að þíngið ætti að vísa á veg til þess, að alþíngiskostnaðurinn feingist endurgoldinn.
Assessor JOHNSEN: A meðan ekki er leingra komið fram
í mál þetta, vilda eg einúngis víkja fám orðum að atkvæði
hins heiðraða þíngmanns Barðstrendinga, um að láta alþíngiskostnaðinn lenda á afgjaldi jarðanna; og verð.. eg þá að halda,
..
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að þetta se eitthvert hið óhönduglegasta verkfæri, er brúkað
verði til útgjalda álögu.
Menn vita, að allmargir leiguliðar,
ef ekki allflestir, ekkert byggingarbref hafa, og er þá að leita
skýrslu þeirra um upphæð landskuldar og leigna, og eptir
henni að skuldbinda landsdrottinn, og þó að jarðeigandi búi
í nánd, svo að til hans verði náð, sem mjög opt ekki er kostur á, er það næsta uggvænt, að sú skýrsla, sem þá yrði að
nægja af hans munni, yrði áreiðanlegri, þegar líka gjaldið á
að lenda á honum.
pað voru, meðal annara, þessi vandkvæðin, sem gjörðu,
að menn urðu að sleppa þessum gjaldstofni, þegar menn fóru
að reyna sig á honum her í landi, en hann var, eins og menn
vita, undirstaðan fyrir tukthúss - tollinum gamla. Hann fékk
strax svo margar misfellur og kvartanir hlutaðeigenda við að
stríða, að stjórnin neyddist til að Iétta nefndum tolli af honum aptur, að rúmum 30 árum liðnum (konúngs úrsk, 9. Nóvb.
1796), og þókti þá vera orðið mál á þvi.
FORSETI:
Eg vil leyfa mer að fara fáum orðum um þetta.
Á þingi 1845 stakk eg uppá því fyrst og fremst, að helmingur alþingiskostnaðarins væri goldinn af hverju fyrir sig, fasteign og lausafé , en frumvarpið vill láta vera i á fasteigninni
og i- á lausafénu. penna mismun vil eg ekki fá mer til orða;
einasta held eg, að vandkvæði þau, sem væru á framkvæmd
frumvarpsins, vegna þess að svo margar jarðir hafi einga hundraðatölu í jarðabókinni
1760, megi leysa á ofur-einfaldan hátt.
Leggi menn jarðabókina 1760 til grundvallar, hvað þær jarðir
snertir, sem hundraðatölu hafa þar, þá held eg menn geti á
þeim jörðum, sem einga hundraðatölu hafa, lagt þá landskuldarhæð og kúgildatölu til grundvallar, sem jarðabók þessi uppkveður, þannig að 30 álna landskuld og 1 kúgildi jafnist við
5 hundruð, 60 álna landskuld og 2 kúgildi við 10 hundruð,
o. s. frv. Eg vil ekki gjöra þetta að breytingaratkvæði að svo
stöddu, hvar til eg máske, eptir minni stöðu, eingan rétt hafi.
Einúngis hefi eg viljað setja þetta fram, til að gefa öðrum tækifæri til umræðu her um.
Prófastur HANN~;S STEPHENSEN:
Mer getur ekki annað
sýuzt, en að þínginu bæri að hafa í huga meiníngu þá, sem
nefndin i máli þessu í hitt eð fyrra aðhyltist, og þá sigraði ~já
'fnqm sömu þingmönnum, sem nú eru, með miklum atkvæða
fjölda: Nefndin sem nú var kjörin til að fara með málið, hefði
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helzt haldið við sömu meininguna og gjört sömu uppástúnguna aptur, af þVÍ hún, eg veit um mig og fleiri af nefndarmönnum, áleit hana tiltækilegasta
og sanngjarnasta,
eins og
enn er komið skattgjalds lögunum, og hún er bezt fallin til
að vernda lausaféð, eins og ítarlega er sýnt og sannað í nefndarálitinuog umræðunum 1845, það er nú og af tveimur þíngmönnum, sem rædt hafa í málinu, sagt, að hún hafi geðjazt
bezt landsmönnum, og þykist eg vita, að svo hafi víðast verið; en það ætlaði nefndin núna, að ekki væri farandi fram á
sömu uppástúnguna,
fyrst henni var svo þvert tekið og hún
að eingu höfð af stjómarráðunum.
þess verð eg að geta fyrir mig, og sama hefir líka, ef til vill, verið fleirum nefndarmönnum í hug, að eg hefði fúslegar aðhylzt frumvarpið, ef
nú væri ekki breyting skattlaganna fyrir hendi, og mönnum
væri sýnt ofan á það, að fasteigninni mundi ætlað að bera
miklu frekari álögur, en að undanförnu hefir verið; hefði þetta
ekki verið nefndinni hugfast, mundi hún, eða þá fleiri nefndarmenn, hafa barizt fyrir því helzt, að ekki yrði kostnaði af
þinghaldinu bylt af fasteigninni yfir á lausaféð.
Eg er enn
sem fyrri stöðugur við þá meiníngu, að þingkostnaðinn eigi,
eins og nú stendur á, allan að leggja á fasteignina; en þegar
eg rendi auga fram á ókomnu tíðina, og álögur þær, sem fasteigninni eru fyrirhugaðar, dró það. nokkuð úr vilja mínum, til
að halda fram enni fyrri meiningu minni, og jafnvel til ab aðhyllast frumvarpið; og þetta er nú orsökin til, að eg áskil mer
það viðauka-atkvæði,
ef frumvarpið fær atkvæði þingsins, eða
nokkur uppástúnga, sem líkist því, að það lagaboð gildi ekki
leingur, en þangað til ný skattalög verða lögleidd.
GUÐMUNDUR ARNLJÓTSSON:
Jafnvel þó mer geti ekki geðjazt sem bezt að áliti nefndarinnar í þessu máli, þar sem það
bendir ekki á nokkurn veg eða reglu, eptir hverri alþingiskostnaðurinn skuli greiðast aflandinu,því mer þykir mikið ískyggilegt að safna svo mikilli skuld á landið, sem leiðir af
mörgum þinghöldum, og hver mun geta sagt hvað mörgum, ef
svona er að farið 1- þá verð eg þó að vera nefndinni samdóma í
því, að ógjörlegt virðist að leggja alþingiskostnaðínn , einkum
meiri part hans, á fasteignina, eptir þeirri hundraðatölu, sem nú
er á henni, eptir jarðabókinni frá 1760, eins og frumvarpið tiltekur, því eg hefi fyrir augunum, að i þeim bygöarlögum, sem
eg þekki, eru ekki eínúngis 40, heldur 60 og jafn!~f ~if~it
.
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hundr. ekki betri eða nytjameiri heldur en 10 hundr, í annari jörðu, og fer þá að verða vart við ójöfnuð. Eg get því ómögulega mælt með eða gefið atkvæði mitt fyrir þVÍ, að töluverður tollur sé lagður á þann &jaldstofn, sem lítið sem
ekkert hefir til að bera nema nafnið, eins og segja má um
mörg fasteignar hundruðin sem stendur.
En þar sem eg verð
að álíta flesta eða alla þíngmenn færari en mig til að finna
og frambera þá breytíngu á frumvarpinu, sem vel ætti við og
væri sanngjörn, ætla eg ekki að fara fleiri orðum her um í
þetta sinn.
JÓN pÓRÐARSON:
Mér finnst næsta Ísjárvert að fallast á
uppástúngu nefndarinnar, því þá hlyti kostnaðurinn að safnast
upp á landið, þar til búið væri að lö~gilda jarðamatið og máske
skattgjaldið, hvað mer þykir líkast að ekki verði búið fyrri
en eptir 5 þínghöld, svo kostnaður sá væri þá orðinn allt að
30,000 dala, þar til gæti svo á staðið, að árferði væri þá orðið miklu bágara heldur en það er nú, svo gjaldþegnar annaðhvort ekki gætu borið þá byrði, eða ofþjökuðust þar undir; eg
áskil mer því breytíngaratkvæði á þá leið, að frumvarpið fái
lagagildi, þó þannig: að þeir j, sem eptir frumvarpinu eiga að
leggjast á jarðadýrleikann
eptir jarðabókinni afl 760, séu lagðir á a(ltialdsupphæð þeirra, eins og hún er Í hvert skipti, þá
kostnaðinum ber að jafna niður, og þess vegna, að í frumvarpsins
1. grein, í stað orðanna: "eptir þeim dýrleika sem þær hafa í
jarðabókinni 1760," se sett: "eptir þeirra afgjaldshæð ; og þá
eigandi sjálfur býr á jörð sínni, meti st afgjald hennar að jöfnuði við aðrar jarðir jafndýrar Í hreppnum"; og í 2. grein: í
staðinn fyrir orðið "jarðahundruðill" se sett: "jarðirnar", og við
niðurlag þessarar 'greinar sé bætt við orðunum: "án þess nokkrir samningar milli jarðeiganda og leiguliða megi her á gjöra
breytingu."
Mer finnst mikið sanngjarnara að hafa afgjald
jarðanna fyrir undirstöðu þessa gjalds, heldur en jarðadýrleikann, sem víða hvar er öldúngis ósamsvarandi gæðum eða afgjaldi þeirrn ; eg se ekki heldur, að það séu svo mikil vandræði (eins og sumir af hinum heiðruðu þíngmönnum hafa látið
í ljósi) að finna afgjaldsupphæðlna, því hreppstjórar geta teiknað upp afg:jald hverrar jarðar á hreppskila þíngum,
og mer
finnst, að þetta væri öldúúgis auðvelt í mínum hrepp. Hvað
því viðvíkur, sem hinn hæstvirti konúngsfulItrúi mælti í tilliti
til konúngslandsetanna, þá finnst mel' ósanngjarnt, að þeir verði
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fyrir harðari kostum en aðrir landsetar, því þó sumir af þeIm
hafi kosningarrétt og kjörgeingi, þá virðist mer einginn eigi að
kaupa þennan rétt, heldur se þessi réttur kominn undir þeim
takmörkum, sem stjórnin uppá einhvern máta hlýtur að fastsetja; en jarðarskattur sá, sem alþingið 1845 stakk upp á, og
snér virðist að sumir þingmenn séu meðmæltir, er að mínu áliti einhver sá ésanngjamsstí, og eg held víst, það se einhver
skýla fyrir hugarsjón allra þeirra manna, sem mæla fram með
þessari uppástúngu. Eg held það væri mikið ráðlegra og undir eins mannvænlegra fyrir hvern jarðareiganda að gjalda eitthvað í lifanda lífi, heldur en að láta taka það allt. af niðjum
sínum eptir sig dauðan, og stundum máske tvisvar.
Prófastur HALDóa JÓNSSON:
pað eru nú framkomin mörg
mótmæli bæði gegn hinu konúnglega frumvarpi, og gegn nefndaralitinu. Og hvað nú viðvíkur anmörkum þeim, sem nefndin
hefir þókzt finna, og, að mínu áliti, í raun réttr] fundið við
frumvarpið, þá virðast mer þeir svo miklir, að mer hefði vall a
þókt ísjárvert að fallast á nefndarálitið, ef eg hefði getað séð,
að allir annmarkarnir mundi hverfa með biðinni ; mer hefði
því síður þókt þetta ísjárvert, sem gjald þetta, eins og einn konúngkj örinn þíngmaður hefir vikið á, ekki er svo afarmikið Í
samanburði við hundraðatöluna,
sem það yrði lagt á, og Hans
Hátign konúngurinn kynni leyfa, að því áfalIna væri skipt niður á fleiri en eitt ár. En, sumir af þeim nefndu annmörkum
em þess eðlis, að þeir hverfa ekki, þó drátturinn feingist ;
þannig verða eins seinna sömu annmarkar, sem nú, á því, að
leggja nokkuð af alþingisknstnaðinum
á konúngseignirnar;
annaðhvort yrði nefnilega ríkissjóðurinn eða leiguliðarnir að
bera þetta gjalð, og, hvað viðvíkur því beneficeraða gózi, sem
prestarnir eiga að hafa af nokkurn part af embættislaunum
sínum, þá mun likt verða ástadt seinna, sem nú, að það verði,
eptir réttum grundvalJarregum,
að vera undanþegið þessari
byrði. pað· er allt annað mál, þó gjald þetta, eptir tiltölu,
væri lagt á lausafð þeirra og eignarjarðir;
kirkjujarðirnar
e i ga þeir ekki, heldur hafa af þeim meira eða minna af
embættislaunum
sínum; og se eg einga sanngirni og eingan rétt Í því, að leggja skatt á laun þeirra
embættismannanna, og það einúngis
þeirra, sem svo lítið hafa, margir
hverjir, að það er fundin óumflýjanleg naudsyn að bæta kjör
þeirra. pess vegna verð eg, ef þingið aðhyllist heldur hið
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konúnglega
frumvarp,
en uefudarálitið,
að geyma
mel' rétt
til breytíngaratkvæðis,
þeirrar meiníngar:
að það beneficeraða
jarðagóa verði undan-þegið
alþíngiskostnaðinum.
JÓN þÓRÐARSON: Prestar, sem hafa mensaljarðir,
eru optast bezt launaðir og mættu gjarnan taka þátt í þessum kostnaði.
:Mer hefði verið næst skapi að stinga uppá því, að allir
embættismenn
landsins (að frá skildum
þeim, sem hafa laun
fyrir innan 200 I·bd.,) og þeir, sem eiga timburhús í kaupstöðum, bæru ásamt öðrum innbúum landsins, þennan kostnað, en
eg fór eptir frumvarpinu sjálfu, en gjörði einga nýa uppástúngu;
al þing er fyrir alla landsmenn,
en ekki fyrir einn fremur en
annan, og þess vegna virðist mer það sanngjarnast,
að allir tækju þátt í kosnaðinum,
hver eptir sínum kröptum, hvert heldur
það er að þakka embættisstððu,
dugnaði eða auðlegð.
FRAMSÖGUMAÐUR
: Mel' finnst ræða hins virðulega
þíngmanns
frá Riingárvallasýslu
vera orðin nokkuð
reikul.
í
fyrra sinni vildi hann, að alþíllgiskostnaðurilln
skyldi leggjast
á afgjald jarðanna.
Nú sýnist mer ræða hans lúta að því, að
prestarnir
einna helzt skuli gjalda hann, og það, að því skapi
meira eða minna, eptir því sem þeir eru harðari eða linari í
tekjum sínum.
Einn af þeim heiðruðu
nefudarmönnum
hefir
áður sýnt, hversu óhentugur gjaldstofn jarðaafgjaldlö
er, og eg
gjöri r,!ð fyrir, að þíugið muni ekki aðhyllast
svo óvissan
gjaldstofn.
En að íþýngja prestunum,
framar en öðrum, með
því að leggja kostnaðinn
á embættistekjur
þeirrn,
er auðsjáanlega svo rángt og ósanngjarnt,
að ekki verður á það fallizt,
og ser í lagi, þegar gætt el' að því, að prestarnir hafa ekki

kosningarrétt.
Jústitsráð
THORSTEINSEN: Eg get ei neitað, að það kemur mer svo fyrir, sem hvað se á móti öðru, að þjóðin hefur
beðið vorn allramilðasta
konúng um, að gefa landinu þjóðþíng, en þó eru nú vandræði orðin um að svara kostnaði þeim,
sem af þínginu leiðir; og er slíkt þó bágindi, og ílla lízt mer
á að safna skuld á skuld ofan, hvert heldur el' um heilt land
að gji5ra, eða um einn einstakan
mann;
og óvíst er, að þá
þyki léttara að borga loksins allt í einu, en þó smátt og smátt
væri goldið, jafnvel ekki eptir þeim bezta gjaldstofni
fyrst í
stað; og þar nú er úr vandræði að ráða, vil eg að mínu leyti
fallast á meiníngu
þess háttvirta
forseta,
að framvarpið
fái
meðhald. svoleiðis:
að helmingur se lagður á fasteign og helm-
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ingur á lausafé ; en þó svo, að þvílíkt lagaboð gildi einasta
þángað til ný jarðabók verður samin, og þar við betri gjaldstofn fundinn.
Assessor JOHNSEN: Mer gat ekki skilizt betur, en að
hinn virðulegi varaþingmaður Rángvellínga, sem líka mælir
fram með jarðaafgjaldinu, sem gjaldstofni fyrir alþingiskostnaðinum, ætlaðist til, að hann samt ætti að vera laus við samkomulag jarðeiganda og leiguliða, er hann vill bæta þeim orðum við 2. grein frumvarpsins í þessu skyni: "án þess að gjaldið þó se bundið við samkomulag"; en þá fæ eg ekki séð, hvar
á verður bygt. Eg held það þvert á móti sjálfsagt, að her ekki
yrði farið eptir öðru, en einmitt samkomulagi milli jarðeiganda og leiguliða, og að öll byggingin ella hljóti að detta uni
sjálfa sig, ef því ekki verður neitað, að jarðarafgjaldið se undir þessu samkomulagi komið. En þá er eptir að vita, hvaða
samkomulag eigi Sel' stað í þessu efni, og það til serhvers
tíma. Menn vita, að það gelllgur upp og niður; í harðæri, eða
þegar jörðin verður fyrir áföllum, slakar jarðeigandi til við
leiguliða í afgjaldinu; þegar aptur batnar í ári, eða jörðin tekur töluverðum bótum, færir hann afgjaldið upp. það er enda
ástundum svona laust og bundið milli partanna, einkum þegar
ekkert er byggíngarbréfið, svo að leiguliði er í nokkrum vafa
um Iandskuldarhæðina, þángað til hann kemur með landskuldina heim til jarðeiganda, kann þessi þá að vilja fá nokkru
meira, eða og að gjöra sig ánægðan með nokkru minna, en
hinn ætlaðist til. það eru þessi vandkvæði, með fleirum, sem.
menn eru búnir að reyna við þenna gjaldstofn meðal vor,og
þættu mer það undur, ef menn ekki væru búnir að láta sannfærast af þeirri reynslu um, að það með öllu er frágángsmál,
að fara nú að reyna sig á honum aptur.
S'fEPH.\N
JÓNSSON:
Mer þykir mjög ískyggilegt, .og eg
held öllum almenningi, að safna alþíngiskostnaðinum, sem skuld
ár frá ári. En um það, hvernig uppástúnga hins fyrra þings
hafi fallið alþýðu í geð, mun við eiga orðtækið "að svo er margt
selt og keypt, að sitt líst hverjum", og svo fell það í minni sveit
sumum vel, en sumum illa, en hver flokkurinn hafi verið stærri,
ríður á eingu, þar uppástúngan mun mega álítast algjörlega
fallin. Eg tala því heldur um hitt, sem nú er fyrir hendi, og
er þá auðs eð, að hvort heldur hundraðatal jarðanna eptir jarðabókinni af 1760, eða afgjaldíð, sem eigendum er goldið, er
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tekið til grundvallar, þá hefir hvort um sig mikla annmarka,
þó ei se hægt að fá þær metaskálir, sem sýna misvigtina ; eg
fyrir mitt leyti held, að það valdi ekki meira ránglæti, þó afgjaldið, fremur en huudraðatalið, væri haft til undirstöðu; fyrst
ekki sýnist annar kostur en leggja á Iausafeð , mætti það ekki
vera nema að t, ef gjaldið er lagt á alla fasteign i landinu, eu
efþað legðist eiuúngis á bændaeignir þá kæmust eigendur þeirra
svo hart út af því, að mer sýnist í því tilfelli yrði að leggja
sinn helminginn á hvort. þar svo margir eru búnir að bera
upp breytingaratkvæði,
og sumir líkt því, sem eg mundi hafa
gjört, ætla eg að sleppa því að sinni.
Prófastur HALDÓR JIS!~SSON:
Eg verð enn að vera á sömu
meiningu, sem eg hefi áður verið, að betur hlýði að leggja að
eins þriðjúnginn af alþíuglskostnaðinum
á lausaféð, en tvo
þriðjúnga á fasteignina; og finnst mer á það meðfram mega
líta í þessu tilliti, að þó nokkuð gángi frá, mundi jarðahunrlruðín sem honum skyldi jafna á, verða fleiri, en lausafjárhundruðin; og líka er það athugandi, að 1 meðnljarðarhundrað mun í kaupum og sölum vera hérum bil á við 2 lausafjárhundruð.
Hlun virðulegi framsögumaður hefir þegar ánægjanlega svarað því, sem þingmaður Rángvellínga nýskeð fór
fram, um embættislaun prestanna, einkanlega að því leyti þau
borgast af kirknajörðum; þvi einu vil eg við bæta, að ef þessar jarðir ættu, eptir tiltölu, að bera alþíngiskostnaðinn, og ábúendur þeirra að hafa aðgállg að prestunum, þá væri í raun
og veru sama gjald tvisvar tekið af einum og sama stofni,
því allir vita, að prestarnir yfir höfuð verða að lifa af búskap,
vegna þess að laun þeirra eru svo lítil; nú renna gjöld þeirra,
og hvað helzt afgjald af klrknajörðum,
inní búið, og auka
Jausafjártíundina;
er því skiljanlegt, að gjaldið væri tvisvar
tekið, ef þeir ekki einúngis af búi sinu, heldur einnig af
mensalgózinu, ættu að svara til opinherra þarfa.
JAKOB
PETURSSON:
:Mer þykir miklu máli skipta, hvort
tveim þriðjúngum af alþingiskostnaðinum
er jafnað niður á
allar jarðir í landinu, eins og stendur í frumvarpinu, ellegar
þær opinberu eignir eru þar frá undanteknar, eins og nokkrir
af þingmönnum,
sem her hafa talað, vilja uppristanda , hvar
af þá leiðir: að gjald þetta lendir eingaungu á bændaeigninni, sem draga mundi töluvert úr afgjaldí þeirra til eigand-
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ans, og þær svo gánga niður úr verði fyrir þessar álögur, ekki
minna en þó 4 pCto afgjalcl hefði verið lagt á við sölu þeirra;
sýnist mer því, ef þetta hefði framgáng, að ekki mætti leggja
á þær nema einn þriðja part af skatti þessum, en ~ á lausafé,
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: Eg verð þó að gjöra eina
athugasemd við það, sem þíngmaður Rángvellínga áðan mælti,
því til forsvars, að sanngjarnt væri að prestar gyldu einnig
þingkostnað af kirkna jörðum þeirra, að það væru einmitt
góðu brauðin, hvar mensalgóa væri til muna, en hann villist
í þessu, og lítur hann máske til þess héraðs eins, sem honum
er næst, því víða veit eg sárfátæk brauð, hvar kirkjujarðir
þó eru nokkrar, og þeirra afgjald er þar því nær einasta atvinna prestanna.
FRAMSÖGUMAÐUR:Hinn háttvirti forseti heit, að leysa
mætti úr því með hægu móti, hvernig jarðir þær, sem eingan
dýrleika hafa í jarðabókínnl
1760, skyldu skuldsetjast til að
borga alþíngiskostnaðinn, nl. með því að taka hverjar 30 álnir af landskuldinni og eitt kvíildi, og láta þetta svara til 5
hundraða; og líka hélt hann að bezt mundi fara að leggja
helmínginn af kostnaðinum á fasteign, en helming á lausafé.
pessu úrræði í tilliti tiljarðamatsins
mætti sumstaðar máske
koma við, en hvergi nærri allstaðar, því það tiltekna eptirgjald
og kvíildatala svarar sumstaðar í landinu að sönnu til 5 CI', en
hvergi nærri allstaðar; á allmörgum stöðum er ekki meira
en 30 álna eptirgjald eptir hver 10 CI' eður fleiri, og ekki
fylgir þeim þar meir en eitt kviildi.
Eins og hinn konúngkjörni þingmaður andlegu stéttarinnar nýlega sagði, skil eg ei,
að meir en i af kostnaðinum megi leggja á Iausafé, því væri
meira á það lagt, mundi sá partur landsins, hvar lausafjártíund el' há, verða fyrir ofmiklum halla. Jarðarhundruðill eru
líka, eins og hann sagði, miklu dýrari og þar hjá óstopulli
eign, en lausafjárhundruðin.
Mer er það ei ljóst, hvort forseti
eptir anda alþíngistilsk. má bera upp breytíngaratkvæði;
en
það skiptir her litlu máli, því mer skildist ekki betur, en einn
af þeim heiðruðu konúngkjörnu þíngmönnum veraldlegu stéttarinnar fellizt á ræðu forseta, og tæki hans breytíngaratkvæði
að ser.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: :Margir af þingmönnum
hafa her á þíngi i dag, sem fyrri, látið í ljósi mismunandi meiningar um þetta mál, og held eg verði að leiðast úti strauminn
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með þeim. Eg get ekki dulist þess, að eg álít það ekki einúngis skyldu þjóðarinnar, heldur einnig sóma hennar, að greiða
gjald það, er leiðir af alþingi, og verð eg að segja fyrir mig,
að mer þykir, sem því ætti að vera lokið, eða sem allrafyrst
lokið þaðan, er það á að greiðast, en eingau veginn safnað
fyrir; getur margt milli borið, að það verði ekki affarabetra eða
skapfelöara, að því sé safnað fyrir, heldur en goldið jafnóðum
og það fellur á. Eg get því ekki fallizt á nefndarálitið eins
lagað og það er; en ef þingið fellst á, að gjald þetta skuli
greiðast af fasteign og lausafé, þá er eg fremur á þvi, eins
og í frumvarpinu er fram tekið, að það se einúngis t aflausafé, en ~ af fasteigninni, en eingan veginn eins og sumir þingmenn hafa kveðið upp, að helmingur kostnaðarins skyldi lenda
á lausafénu, og jafnvel i partar hans: það liggur i augum uppi,
hversu að sum hérðð á landinu eða Jandsfjórðúngar yrðu þá
fyrir áþreifanlegum órétti, en það á þó ekki að vera; þing
þetta er öllum landsmönnum jafnt gefið, þvi ætla eg, að allir
eigi, að tiltölu til efnahags hvers eins, að leggja sinn skerf til
að greiða kostnaðinn, sem af þvi leiðir.
Eg fyrir mitt leyti er frekast á, að afgjald fasteigna se
áreil'ianlegri grundvöllur fyrir gjaldi þessu en hundraðatala
jarða, sem nú er; því ætla eg, að hinum beiðraða varaforseta
hafi ekki tekizt sem heppilegast orðavalið, er hann í mótmælum sínum gegn þingmanni RángveUínga kallaði það "óhentugt
verkfæri".
þetta
óhentuga verkfæri, er hann svo kallar, á
miklu betur við og er sanngjarnara en svo) að það geti kallazt óhentugt , því það er virkilegt , en ekki imynðað, það er
gjald, tekið af gjalðstofni þeim, sem sannarlega er til á þvi
tímabili, sem það á að greiðast, og þess vegna réttvislega og
hentuglega tekið; en þar á móti se hundraðatala jarða, eptir því
sem nú er, lögð til grundvallar fyrir gjaldinu, ætla eg það se
ekki alls kostar réttvist, því það eru jarðir til, sem eru svo eða
svo dýrar, til að mynda 20, 30, 40 hundr., en sem ekki gelzt
eptir meir en feður
helmingur venjulegs afgjalðs, og se eg
ekki, að það se réttvist eður hentugt, að gjalda af þeirri eign til
opinberra þarfa, sem maður hefir eingan arð eður afnot
af, því það er ekki annað en imynduð eign; þar sem hann telur mikinn örðugleika á því að kornast eptir afgjaldinu, þá ætla
eg það se heldur ekki ókljúfandí, með þvi að sýslumenn á manntalsþingum tækju þingsvitni , eins og nú er gjört í Múlasýsl-
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um, hvað sem viðar er, um gjald það, er klausturjarða Iandsetar gjalda; eg held líka, að það megi að miklum stuðningi
verða í þessu falli, að fara eptir byggíngarbrefum ábúenda; þVÍ
það er eingau veginn vel grundað , er hinn sami þíngmaður sagði,
að fáir sem eingir leiguliðar hefðu byggingarbréf það er þvert
á móti; þar sem eg tilþekki, þá eru nú flestallar, ef ekki allar,
jarðir bygðar með byggíngarbrefi. Eg held, að það se réttast
að leggja afgjaldið af fasteigninni til grundvallar fyrir alþingiskostnaðinum,
En að því leyti er snertir jarðir, sem ekki eru
metnar til hundraðatals í jarðabókinni af 1760, þá er eg á
máli hins háttvirta forseta, að 30 álna og kúgildis afgjaldiö
svari 5 hundr. og áskil eg mer breytingaratkvæði á þá leið,
að það sé einúngis -i af lausafénu en i af fasteigninni.
FORSETI:
það sem þingmaður Norðurmúlasýslu
nú mælti,
er öldúngís samkvæmt þvi, sem frumvarpið fyrirskipar.
Að
öðru leyti vil eg geta þess. að þó eg ekki viti til, all alþingistilskipunin banni forseta að gjöra breytíngaratkvælli,
þar
sem 49. grein hennar leyfir honum að taka þann þátt, sem
hann vill í. umræðum málefnanna, þá samt ætla eg ekki að
gjöra úr meiníngu minni breytíngaratkvæði, heldur bar eg hana
upp í því skyni, ef einhverr vildi fara henni fram. Eg er
samþykkur varaforseta í þvi, að torvelt sé að fá fulla vissu
fyrir núverandi afgjaldshæð jarðanna, og því er það, að eg
hefi viljað leggja jarðabókina 1760 til grundvallar hvervetna,
fyrir það fyrsta. Ekki get eg óttast fyrir því, all uppástúnga
mín, þó hún feingi framgáng, ríði neitt i bága við seinni ráðstafanir í skattalögunum, því það konúnglege frumvarp, sem
her er um að ræða, segir með berum orðum, að það, sem nú
verði að ráði gjört um alþingískostnaðinn, skuli all eins gilda,
"meðan ekki er önnur ráðstöfun gjörð", og skil eg það svo:
meðan skattalög og jarðamat ekki er komið í hetra horf, en
enn þá er.
Stúdent GUTORMUR VIGFÚSJjON:
Eg leyfi mer að leiðrétta
fyrrtöluð orð min þannig, að i kostnaðarins leggist ii jarða
afgjaldið, en -i á Iausafé
Assessor JOHNSEN:
Mer þykir mí helzt horfa til þess,
að þingmenn þeir, sem ekki fallast á tilmæli nefndarinnar, þá
til bráðábyrgða
annaðhvort halli ser að frumvarpinu, eins og
hinn háttvirti forseti hefir ráðið til, og fyrir þvi má nú álítast að vera komið fram atkvæði eins hinna konúngkjörnu
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þingmanna veraldlegu stéttarinnar, eða þá að því, að leggja
helmíng alþíngiskostnaðarins
á jarðadýrleikann og helming á
lausaféð, eins og annar konúngkjörinn þingmaður ennar sömu
stéttar hefir farið fram, og það verð eg að álíta tiltækilegra,
þar eð gallar þeir, sem taldir eru á dýeleikanum, eins og hann
nú er á sig kominn, sem gjaldstofni útaf fyrir sig, þó hverfa
nokkuð að því skapi, sem minna yrði lagt á hann. Verði nú
annaðhvort af þessu upp á, verð eg að vísu að játa, að mer,
eptir kringumstæðunum, geðjast vel að þeim máta, sem forseti fór fram á, til að koma þeim jörðum undir álögnna líka,
sem ekki eru metnar til dýrleika, því það er með þeim hætti
einskorðað, eptir hverju fara á, ef jarðabókin segir frá afgjalds upphæðinni á þeim, og verður hún þá ekki að sínu
leyti öllu óáreiðanlegri, en dýrleikinn á hillum, sem hann hafa,
eptir jarðabókiuui
eða jarðabókunum;
eu þar við er aptur aðgætanda, að á sumum jörðum segir hvorki frá dýrleika ne
heldur frá afgjaldi jarðanna í jarðabókunum.
Hvað nú ætti
að taka til bragös með þær jarðirnar í þessu efni, yrði verra
úr að ráða, og held eg, að þingið ekki hafi önnur ráð, en láta
bæði það vera undir stjórninni komið, og líka hitt, hvernig
greiða ætti úr þeim vandkvæðum, sem nefndin hefir talið á
frumvarpið eða tilætlun þess í öðrum greinum, og ser í lagi á
hluttekning lénsjarða presta Í gjaldinu.
GUÐMUNDUR
ARNJ,JÓTSSOIi: Skyldi nú svo fara, að meiri
hluti þíngsins féllist á, að frumvarpið feiugi lagagildi, verð eg
að áskilja mer breytingaratkvæði
svoleiðis, sem eg hefi áður látið í ljósi, nefnilega; að hundraðatal jarðanna el' svo
fjarskalega ósanngjarnt; þar að auki má það sjá á orðum frumvarpsins, að það hefir verið stjórnarinnar meiníng, að allar
jarðir á landinu tækju þátt í kostnaðinum eptir tiltölu, eu þvi
mundi svo að eins verða við komið anumarkalitið, að mjög
hátt væri ekki lagt á fasteignina.
Sera þORSTEINNPÁLSSON: það el' að vísu komin fram
býsna mörg breytíngaratkvæði þegar; en síðan eg fór að
glöggva fyrir mel' breytíngar-atkvæði
þingmannsíns úr Rángárvallasýslu, hefir mer dottið í hug að áskilja mer eitmig
breytingaratk væði á þá leið: að t alþíngiskostuaðarins
yrði
lagðir á fasteignar-hundruðin,
þegar búið væri að fá upphæð
þeirra allra eptir bendíngu hins háttvirta forseta, og t á lausafjár-hundruðin, en t á iuutekt allra embættismanna.
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FRAMSÖGUMAÐUR : j?ab verður ei með sanni sagt um þann
heiðraða alþíngismann, er seinast talaði, að hann se ofmildur
við embættisbræður sína. Fyrst vill hann láta leggja t parta
alþíngiskostnaðarins á jarðarhundruð þeirra eptir tiltölu; þarnæst f parta hans á lausafjárhundruð þeirra, og seinast f part
kostnaðarins á þeirra embættislaun.
j?að ~já nú allir, hvað
þetta er ósanngjarnt, að íþýngja þannig prestum fram yfir aðra,
þar sem kjör margra þeirra þó eru bág og þurfa endurbótar
við. j?etta ráð er því með öllu svo ótiltækilegt,
að eg tel
það víst, að þíngmenn fallist ei á það.
þíngmaðurinn úr Norðurmúlasýslu
heldur það megi gánga
greitt að leggja kostnaðinn á jarðarafgjaldið, því það megi árlega taka um það þíngsvitni, eins og gjört er um klausturjarðir í Múlasýslum; en þó þessu megi nú koma við um einar 30 jarðir, yrði þó úr því óbærilegur rekstur og málaleingíng, ef það ætti að gjörast um allt land; þar að auki næðist
með því ein gin stöðug vissa, því aígjaldinu er breytt á mörgum jörðum árlega, og öll þau ár, sem eg hefi verið sýslumaður, hafa komið til mín fleiri umkvartanir frá landsetunum, að
jarðarafgjöldin væru hækkuð við þá. Ný þingsvitni þyrftu 'því
að takast um afgjaldið árlega, og þó yrM vegna hinna íðuglegu breytinga á afgjaldinu loksins óvíst, hverju fylgja ætti.
Sera j?ORSTEINNPÁLSSON: Eg þóktist ekki þurfa að taka
það strax fram, að eg undanskildi frá þessu gjaldi alla þá embættis menn, sem ekki hefðu 300 rhdl. inntekt.
JÓN þt)RDARSON:Mer getur ekki skilizt, hversu það skuli
vera ómögulegt, að. uppspyrja afgjald jarðanna, þvi þó landsdrottnar færi að banna landsetum að segja rétt 'tll afgjaldsins,
þá væri það mesta háskaspil fyrir landsdrottinn sjálfan: því ef
hann samþykti slíkt, þá kynni lands etinn að nota ser þetta,
og gyldi hann honum kannske aldrei hærri landskuld framar.
En sé það satt, sem 2 hinir heiðruðu þingmenn létu í ljósi, að
sumir landsdrottnar hefðu sinn leigumála hvort ár, og að hann færi
vaxandi við sama mann, eða að landsetar vissu ekki, hvað
mikið þeir ættu að gjalda, fyrr en þeir kæmu með rualdið til
landsdrottins (eg get ekki ætl azt til, að slíkir landsdrottnar séu
margir), en væri svo, þá sýndist mer það vera æskilegt, að slikt
yrði opinbert með því, að landsetar segðu til leigumála ábúbarjarðar sinnar á ári hverju. En það sem hinn heiðraði framsögumaður mælti fyrir skemstu í tilliti til mín, að uppástúnga
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mín væri á reiki, þá sýnir hún sig sjálf, en eg held að nefndin hafi eingu síður verið á reiki, eða réttara sagt í raðaleysi,
fyrst hún gat eingan veg fundið, hvernig borga skyldi alþingiskostnaðinu,
En þar sem hinn heiðraði þíngmaður Borgfirðinga talaði
um mína daufu sjón á prestaköll unum, og færði til dæmi, því til
sönnunar, að það væru ekki alltíð betri brauðin, sem mensaljarðirnar lægju undir: þá held eg, að hann dragi dæmið af
brauði því, sem máske er í hans sýslu og töluvert jarðagoz
liggur undir, en sóknin ekki utan 8 bæir, þess vegna hlýtur
það að vera eitthvert það hægasta, og undir eins hefir verið
talið með betri brauðum.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það er öldúngis átyllulaust, að hinn
virðulegi þingmaður, er seinast talaði, bregður nefndinni um,
að álit hennar hafi verið á reiki. Álit nefndarinnar og uppástúnga eru föst og ákvörðuð, og miða hvorutveggju að einu takmarki.
:það er líka misskilningur,
þegar þingmaður þessi
sam1íkir lausafj.irframtalinu við skýrslurnar um jarða-aígjöldin.
Eptir grundvallarlögum landsins um tíundina, er fjár-framtalið
skýrsla undir eið. Ef nú skýrslurnar um jarðar-afgjöldin ætti
að eiðfesta bæði af leiguliðum og máske líka jarðeigendum
um land allt, þá mundi slíkt leiða til svo mikillar og iðuglegrar vanhrúkuuar
eiðsins, að þingið mun aldrei til þess ráða.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:Hafi eg sagt áður, að þíngmaður Rángvellínga væri sjóndapur, þegar hann er að skoða
kjör prestanna, þá má eg játa, að ræða hans en síðasta getlll' ekki breytt áliti mínu um þetta.
Í beraði mínu er ekkert
prestakall, hvar 8 bæir seu að eins, þar eru fæstir bæir 25.
En þar eru 2 brauð, sem hafa flestar kirkjujarðir, næst besta
brauðinu þar, og eru þó fátækust brauðin vegna fæðar og fátækdóms bændanna ; brauð þessi eru Saurbær á Hvalfjarðarströnd og Melar í .Melasveit.
KONÚNGSJ.'ULLTRÚI:
Eptir því sem mönnum hafa nú farizt
orð um þetta mál, virðist mega gánga að því vísu, að meiri
hluti þíngmanna muni ekki verða á því með nefndinni, að
skjóta á frest endurgjaldi kostnaðarins, þangað til betri undirstaða se feingin til niðurjöfnunar.
Jafnvel þó eg nú eingan
veginn kvíði því, a~ þíngið muni fallast á uppástúngu
nefndarinnar, þá er samt eitt atriði, sem hinn virðulegi framsögumaður hefir getið um, er eg þarf að drepa á. Framsögumað-

258

ur hefir sagt, að nefndin hafi gjört ráð fyrir, að konúngur
mundi ekki láta jafna 'öJlum kostnaðinum, sem safnazt 'hefði
saman, þángað til búið væri að útk\já málið, niður á þjóðina í
einu, heldur að fást mundi frestur þannig, að greiða mætti
kostnaðinn smátt og smátt. Eg verð her um að gjÖra þá athugasemd, að það að vísu kæmi aldrei til máls, að jafna svo
miklum gjöldum á í einu, eins og þau mundu verða, sem leiddu
af þlnghaldskostnaði fyrir mörg þíng. En' þó nú svo væri, að
mjög lángur gjaldfrestur feingist, mundi það þó verða ofþúngar álögur að greiða þann kostnað, sem safnazt hefði saman um
mJog mörg ár.
Meðan eínúngis
einn þinghaldskostnaður
stendur sem skuld hjá þjóðinni, verður sá kostnaður, se hann
ásamt öðrum útgjöldum, ef til vill, greiddur á 2 ára tímabili, ekki
ókljúfandi fyrir landsmenn; en ef kostnaði fyrir 4 eða 5 þínghöld yrði skotið á frest, og honum skyldi skipta niður á 10 ár,
-mundu þó slíkar álögur, sem um svo lángan tíma hefðu saman dregizt, verða mönnum miklu tilfinnanlegri. 1?að er einnig
á góðum rökum bygt, sem einn þíngmaður sagði, að þá gætu
verið komin harðæri, sem mundu gjöra mönnum það óbærilegt að greiða um mörg ár þennaaukna
kostnað.
Í hinni fyrri ræðu minni gat eg þess, að eg hefði álitið
það réttara, ef nefndin, í stað þess eínúngís að benda á þá
galla, sem á því væru að jafna niður alþingiskostnaðinum
á
þann hátt, sem lagafrumvarpið segir fyrir, einnig hefði reynt
tíl að sýna, hvernig bezt yrði ráðin bót á þessum göllum; þess
vegna var mer einkar geðfelt, að hinn háttvirti forseti benti
á þá leið, sem sýnist að muni liggja fram úr flestum af þeim
torfærum, er nefndin sýndi mönnum ofan á. 'því hefir einginn
móti mælt, að fara megi þessa leið, heldur hefir hinn virðulegi
varaforseti miklu fremur studt þetta mál, þó með lítilli tilbreytíngu. Eptir því sem hann segir, mundi að sönnu öllum torfærum ekki verða burtu rudt með þessu móti, þar eð þó eru
til nokkrar jarðir svo á sig komnar, að hvorki finnst í jarðabókinni nefndur dýrleiki þeirra eða afgjald. En það eru þó
að vísu einúngis fáar jarðir í samanburði við aðrar, sem :þannig
er háttað, sem einnig sýnist mega ráða af einni athugasemd,
sem stendur í bók þeirri, er hiJUI virðulegi varaforseti hefir
fyrir skömmu gefið út um "jarðatal
á Íslandi",
bls. 53;
þar af sest, að jarðabókin frá 1760 tilgreinir' landskuldina, en
ekki dýrleikann, á öllum þeim jörðum, sem áður lágu undir
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Skálholts-stóI.
Eg hygg, að þannig hafi verið bent á þann
veg, sem greiði mönnum för fram úr þeim helztu torfærum,
er nefndin hafði fyrir augum.
Assessor JOHNSEN: Mer láði st þó eptir áðan, að minnast
á eitt atriði, sem mig greinir á um við hinn háttvirta forseta,
með tilliti til mátans, að finna dýrleika jarðanna, þar sem hann
ekki el' til eptir jarðabókunum.
þær segja stundum alls ekki
frá kúgildatölunni,
jafnvel þó þær greini um landskuldina,
enda stendur landskuld og kúgildatala opt eingau veginn í
vissu hlutfalli hvor við aðra, heldur en enn þá viðgeingst;
og yrði eg þess vegna að ætla það tiltækilegra, að fara eptir
landskuldinni eingaungu, en eptir hvorutveggju, þar sem dýrleikann vantar.
Áður en málið geingul' til ályktunar - umræðu, leyfi eg
mer annars, svo að eg ekki verði mísskilinn, að gera þá grein
fyrir atkvæði miuu í því: að eg sjálfsagt fyrst og fremst mæli
með áliti nefndarinnar, en fallist stjórnin eða þingmenn flestir
ekki á það, þá til vara, að þingið mæli fram með því við Hans
Hátign konúngiun, að helmíngur þíngkostnaðarlns leggist á
[arðadýrleikann,
en helmingur á lausafjárhundruðín,
eða að
þriðja lagi, að tveim þriðjúngum á jarðadýrleikann,
og að einum þriðjúngi á lausafjárhundruðin;
og ætlast eg þá til, að hlutaðeigandi stjórnarráð greiði úr þeim vandkvæðum,
sem í
nefndarálitinu og umræðum þingmanna eru talin.á því, að
leggja þessa undirstöðu fyrir endurgjaldi alþingiskostnaðarins,
eins og líka að þeir af þíngmönnum, sem það má mestu varða,
beri upp þau atkvæði, er ser í lagi hníga að breytingu frumvarpsins, með tilliti til lensjarða prestanna.
:FRAMSÖGUMAÐUR:
Máti sá, sem forseti hefir upp á stúngið, kann máske víða að verða til leiðbeiningar; en ef reikna
ætti kúgildatöluna, eins og hann hefir tiltekið, þá á það víða
ekki við. Á suðurlandi el' kúgildatalan að söunu viða st hvar
lík því, sem hann hefir tilgreint, en á norðurlandi eru þau að
tiltölu miklu færri, máske allt að helmingi, þar er þvi, vegna
þess að ekki meir en eitt kvíildi optast nær fylgir 10 huudr.,
Iandskuldin að því skapi hærri, eða borguð í betri aurum en
fyrir sunnan. hval' töluverður partur landskuldanna víða er
borgaður með peningum eptir svo kölluðu gömlu lagi, þannig:
að ein spesia el' tekin fyrir tvöfalt eða máske þrefalt fleiri álnir
í landskuldina, en hún gildir eptir almennilegu landauraverði.
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Kandíd. JÓN SIGURÐ8ilON:
Her eru nú komin á flökt svo
mörg breytíngaratkvæði,
að eg held það verði bágt að, segja
fyrir, hvert þeirra Jífseigast muni verða. það er einnig von, að
meiníngamunur verði í slíku máli, sem þetta er, því það mun optast verða svo, þegar menn eiga að ráðgast um að leg!?,ja á sig
skatta, að menn eiga bágt með að finna tréð, sem menn vilja
hánga á. .!\Ienn hafa látiði ljósi , að þeir hefði viljað, að nefndin
hefði tekið öðruvísi í þetta mál. Eg held, að nefndin hafi gjört
það, sem henni bar: hún hefir rannsakað frumvarp það, sem
henni var feingið í hendur, sýnt annmarka þess, og ráðið þinginu frá að fan ast á það. Eg verð a1'lleiða athuga þíngsins að
því, að í hitt eð fyrra komu fram nær því öll hin sömu breytíngaratkvæM og nú, og fellst þingið á ekkert þeirra, en 18
atkvæði móti 5 samþyktu þá uppástúngu, sem gjörð var. Eg
hefði viljað óska, að stjórnin hefði fylgt þessari uppástúngu
fyrst um sinn, því eg hefi komizt að raun um, að fleiri eru
henni meðmæltir, en mótmæltir, her á landi, en það er vist, að
hver álaga sem valin verður, þá mun hún ekki falla öllum í
geð.
Nefudin mun nú, gjöri eg ráð fyrir, skoða nákvæmar
þessi breytíngaratkvæði, sem fram eru komin, og leit azt við að
finna eitthvað það, sem hún gæti ráðið þinginu til að fallast á,
ef frumvarpinu yrði ekki að öllu frá ráðið.
.!\Ier sýndist þá
liggja næst, að skoða á ný hina fyrri uppástúngu,
sem þingið
fellst á með svo miklum atkvæðafjölda , og sjá, hvort ekki
mætti gjöra hana aðgeingilegri fyrir stjórnina, því eg ætla,
að það megi sýna með ljósum reikníngi , að gjald þetta mætti
vel hrökkva til þingkostuaðar, þó það væri lægra, en upp á var
stúngið í hitt eð fyrra; þíngkostnaður var þá metinn meira, en
hann hefir reynzt. Eg hefi sannfærzt um _það af umræðu við
marga menn, sem nákunnugir eru her, að ekki þyrfti að óttast
neinar skaðlegar afleiðingar af hundraðsgjaldínu,
og einkum
ekki það, að það stæði jarðakaupum og sölum í vegi.
Væri
þetta leidt. ítarlegar fyrir sj ónir, vona eg stjórnin tæki það á
ný til nákvæmari rannsóknar.
ÁSGEIREINARSSON:.!\Iervirðist, að umræður manna, og einkum breytíngaratkvæði,
séu orðin nokkuð margbrotin, og held
eg, að menn megi gæta að ser að villast ekki í þeim, þegar til
atkvæða er geingið , og að á nefndarálítlð verði fallizt að höfuðefnínu, sýnist mer ekki útlit fyrir. En af umræðunum virðist mer, að hugir manna séu farnir að hneigjast að breytingar\

261

atkvæði þvi, er eg bar upp her á þingi árið 1845 um þetta
efni, og ætla eg, að eg mundi gefa atkvæði mitt á þá leið; en
það furðar mig, hvað þingmenn mæla nú með þvi, að leggja
alþingiskostnaðinn á lausaféð , en mæltu svo fastlega á móti
því árið 1845, og held eg þetta geti verið sprottið af nokkrum
misskilningi á þvi, að gjaldið yrði fjarska hátt á fasteigninni,
og þori eg ekki að svo stöddu að segja neitt vist um það,
þar eg hefi ekki óyggjandi reikninga fyrir mer nú, en ef hinum háttvirta forseta þækti það ekki móti réttri reglu, að vísa
málinu til rannsóknar i nefndinni á ný, held eg hægast yrði
að glðggva sig á þessu og öðru, og vil eg þvi fara sem fæstum orðum um það, sem rædt hefir verið her i dag; en þó verð
eg að geta þess á ný, að mig furðar stórlega, hvað menn eru
nú farnir að mæla fastlega með því, að leggja nokkuð af alþingiskostnaðinum á lausaféð, þar stúngið hefir verið upp á, að leggja
j á það, og get eg ekki annað sagt um þessa nppástúngu,
en að
hún se sú viðbjóðslegasta og hryllilegasta,
sem borin hefir
verið upp i þessum sal.
Mer er það ekki kunnugt; að svo
mikið hafi letzt gjöld af lausafénu síðan í hitt hið fyrra, og sizt
um allt land, að þessu væri á flot farandi; enda vona eg, að
einginn þingmanna fallizt á það.
það mætti margur halda,
sem þekkir kringumstæður mínar, að eg væri ekki fjárs míns
ráðandi, þar eg mæli svo með, að alþíngiskostnaðurinn se lagður á jurðeígendur, en í þessu þykist eg hafa sanngírnína fyrir augnamið ; jarðeigendur hafa híngað til komizt lettara af, en
flestir aðrir, þar þeir hafa þurft að gjalda mjög lítið af svo
notalegum og fyrirhafnarlitlum inntektum, sem jarða-afgjaldið
er, og held eg, að þolandi yrði fyrir þá, að bera gjald þetta
að mestu eða öllu, þángað til skattalögin verða samin (allir
munu skilja, að eg undantek einga, sem prívat-eignir eiga,
þó embættismenn séu), En hvað því viðvíkur, að það mundi
verða ófært, að ná þessum skatti, þá ætla eg ekki að fara um
það neinum orðum nú; því ef nefndin rannsakar málið á ný,
munu finnast til þess einhver ráð.
þar sem því hefir verið
hreift, að leggja alþingiskostnaðinn jafnt á allar jarðir, þá held
eg það se nægilega hrakið; það sjá líka allir, hvað sanngjarnt
það væri, að leggja skatt á spítala og fátækra eignir og svo
fátæk prestaköll, sem upp eru bætt; um kóngsjarðir hefir
nefndin líka sýnt það ljóslega.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það er vist eintómur misskilningur, sem
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hefir komið þeim vírðnglega alþingismanni til að óska leitað atkvæða um, að vísa álitinu til nefndarinnar aptur, Til þessa úrræðis má ekki taka nema í itrustu nauðsyn; því annars mundi
það óendanlega tefja málanna meðferð á þínginu. Her stendur nú allt öðruvísi á, en í fyrra dag, þegar nefndinni var falið á hendur að rannsaka málið að nýju. þá var ræðan um, að
stofnsetjaher
á landi nýja stiptun, öllum óþekta og mörgum
vafasemdum og vandkvæðum undirorpna. þá komu líka fram í
undirbúníngs-umræðunni mörg atriði og margar uppástúngur
um mátann, hvernig stiptan þessari yrði bezt fyrirkomið, sem
ekki var talað um í nefndarálitinu, og ekki voru til fullnustu
skýrðar fyrir þingmönnum.
Her er þar á móti öllu öðru máli
að gegna. Her liggur fyrir þinginu konúnglegt frumvarp, skýrt
og greinilegt, samt ástæður fyrir þvi, er sýna, á hverju það
er bygt.
Nefndin hefir einnig gefið skýrt og greinilega álit
sitt um frumvarpið til kynna, svo ber getur einginn vafi verið um málefnið. þeir, sem vilja fallast á uppásuingu nefndarinnar, vita, að hverju þeir eiga að gánga; en hinir, sem ekki
vilja fallast á hana, geta komið fram með breytingar-atkvæði
sín, og til þeirra gæti nefndin tekið tillit milli undirbúníngs- og
ályktunar-umræðu, og máske lagað þar eptir uppástúngu sína,
áður en síðasta umræða hefst. Eg vona þvi, að ein ginn einn
þingmaður gefi uppástúngu
þingmannsins úr Stranðasýshi
sitt
atkvæði.
ÁSGEIR
EINARSSON:
Ef
að nefndin tekur til greina þau
breytíngaratkvæði, sem upp hafa verið borin, skal eg ekki halda
fast með því, að nefndarálitinu se vísað til nefndarinnar aptur.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg vildi enn bæta því við það, er eg
áðan sagða, að það væri óforsvaranleg tímatöf, að fá málið
nefndinni aptur til íhugunar, og á því síður við, sem nú hefir
verið beðið um að leingja alþingistimann, og her er um konúnglegt frumvarp að ræða.
.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg held það vafalaust,
að hinn heiðraði þíngmaður úr Strandasýslu fari her næsta
villur vegar: bann ímyndar ser, að hin mörgu og marg breyttu
breytingar - og vara - atkvæði sem ber hafa verið borin upp í
(lag, séu næg ástæða til þess, að aptur se vísað til nefndararinnar álitsskjali hennar; en hann gætir þess ekki, að 'það er
sitt hvað, að nefnd útlisti málefni það, sem henni er feíngið, og
uppástúugu þá, sem hún kemur ser saman um að fylgja fram,
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með óljósum og ónógum ástæðum, eða a~ þingmenn eptir á
beri upp um málefnið og aðalstefnu þess margbreyttar meiningar og atkvæði i allri annari stefnu, en nefndin hélt að bezt
væri; en hafi nefndin útlistað og bygt á nægum rökum uppástúngu sína, þá hefir hún gjört allt, sem henni bar að gjöra
málinu til undirbúnings.
Eg ætla ekki að sleppa strax umræðunni um öll hin sundurleitu breytíngaratkvæði,
sem her
hafa verið borin upp í dag; þau sýna það og sanna, fremur
öllu öðru, að uppástúnga nefndarinnar liöe tiltækilegust af öllu,
sem úr er að ráða. Eg er að vísu einn af þeim, sem álít það
vafalaust, að. Ísland eigi að borga kostnað alþingis síns, og
ekki fresta þeirri borgun, þar til komin er á tiIfinnanleg skuld,
.sem krafist yrði, þegar vest gegllir og harðæri eru máske komin, sem auðveldlega getur aðhorið. En eg se ekki allt um það,
hvað til ráða skal verða, og eg held, að fæstir viti það, eptir
því sem her hafa farið umræður í dag, og sinn leggm til hvað.
Eg skal nú tala fátt um uppástúnguna í hitt eð fyrra, fyrst
stjórnin er henni fráhverf; en eg skil ekki, að ekki megi draga
svo úr henni, að ekki megi lækka svo hundraðsskatt þann, að
hann væri aðgeingilegri fyrir stjórnina; eg skil ekki, að stjórnin geti verið því fráhverf, að fallast á líkt gjald ber til opinberra þarfa, sem hún hefir gjört að lögum í Danmörku öldúngis í sama efni. Allir vita, að hún launar embættismönnum sínum mýmörgum að f, !, og máske meira sumum, með aukatekjum af seldum og keyptum fasteignum; og þeir, sem gá vel
að aukatekju-reglugjörð
Dana frá 1814, og lögunum um stimplaða pappírinn (því gjaldið, sem þar er ákveðið, er líka af keyptum og seldum fasteignum), munu komast að raun um, að þetta
gjald er ekki alllítið. Væri nú dregið svo Ól' hundraðsgjaldi
því, er her val' stúngið upp á, að ekki yrði meira en því svarar, sem ákveðið el' í aukatekjur í Danmörku, þá skil eg ekki,
að stjórnin geti verið því móthverf.
En að sú uppástúnga
haf orðið svo vinsæl, sem nokkur
uppástúnga
um Jlýjar
álögur getur orðið, held eg bæði se hægt að sanna, hvað
sem einstakir menn segja í gegn henni,
og líka se það
auðráðið af hinum margbreyttu tillögum ber í dag, að ekkert
af því muni verða vínsælla, þar sem sitt vill hverr, og öðrum
þykir óráð, sem hinn segir bezt. Eitt val' það, er svo að segja
öllum á þíngi kom ásamt um 1845, eins og hinn heiðraði þíngmaður úr Strandasýslu tók fram, en það val', að ek ker t mætti
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leggja á lausaféð.
Nú virðist, sem þingmenn séu sannfærðir
um hið' gagnstæða, þar sem þeir stinga upp á að. leggja 1-, t,
!, ~kostnaðarins á það. Eg veit nú ekki, og skil ekki, í hverju
að svo hefir hreyzt hagur landsins og lausafjárins, að þetta se
nú tiltækilegt , að nú se tilefni til að hreyta út af því, sem
allir neituðu í hitt eð fyrra. Svo er enn ósannað, að sá hlutinn, sem menn vilja leggja á fasteignina, lendi ekki í rauninni á
Iausafénu ; IIafi eigendurna munað um tíundina, og látið leiguliðana horga hana affasteigninui, mun líkt fara um þetta gjald. Eg
held því, að ekkert af því, sem her hefir verið stúngið upp á í
dag, verði vinsælla ne affarabetra en hundraðsgjaldið , sem
fyrr var stúngið upp á, og meiníngar manna um hvað eina verði
viðlíka marghreyttar, og tillögur þíngmanna her eru sundurleitar.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg áleit það varla leyfilegt her á þlngl, að nefna á nafn uppástúnguna, sem gjörð var
1845 um 4 pCto afgjaldið til endurgjalds alþíngiskostnaðarins,
því bæði er það, að stjórnin hefir ekki hreift við henni í frumvarpinu, því síður tekið hana til greina eður fallizt á hana,
og þar að auki hefir nefndin ekkert orðað hana fremur en annað, sem aldrei hefir til verið, En vegna þess eg heyri suma
þíngmenn nú nýlega vera farna að hreifa við henni og gefa
henni vitnisburð, ætla eg ekki heldur að draga mig í hlé, ef
það kynni að koma ser í einhverju betur, og segja stuttlega
frá, hversu mönnum leizt á uppástúnguna þar eystra, og var
það þannig, að flestum fell hún vel í geð, að því leyti sem
hún stefndi á fasteignir og jarð eigendur, en þó vóru þeir, er
virtist hún ekki alls kostar vel fallin, sökum þess að gjaldið
gæti á stuttum tíma lent opt á sömu eigninni, og væri því
óeðlilegt, einkum ef það skyldi verða hráðabyrgðar álaga. Eg
ætla ekki að skýra neitt frá að svo komnu, hvernig mer sjálfum geðjast að henni.
FORSETI: þar sem þíngmaður Strandasýslu skoraði á
mig að leita atkvæða um það, hvort nefndin skyldi taka við
málefninu til nýrrar meðferðar, þá skildi eg svo síðustu orð
hans, að hann væri í efa um, hvort hann skyldi framfylgja
því eða ekki.
Hann verður því að lýsa yfir, hvað hann ætlar
af að ráða.
ÁSGEIREINARSSON:Afþvi, sem sá heiðraði fulltrúi Skaptfellinga nú mælti, þykir mer mest nauðsyn á, að nefndin rann-
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saki málið á ný, þvi eg þykist viss um, að ekki verður fallizt
á nefndarálitið.
Kandíd. JIÍN SIGURÐSSON: Hinn virðulegi framsögumaður
hefir sýnt það ljóslega, að það á eingan veginn við, að visa þessu
máli til nefndarinuar
aptur,
Nefndin hefir þegar gjört það, sem
henni var falið á hendur að gjöra: hún hefir rannsakað frumvarpið,
og helmar álit er, að ekki se til þess ráðanda ; nefndin hafði einga
ástæðu til að fara að búa til nýtt frumvarp, eða að fara að hugsa
UPl) breytíngaratkvæði,
sem einhverjum þíngmanni kynní að detta
í hug að stinga upp á. Nú mátti nefndin búast við tvennu: annaðhvort að þíngið fellist á álit nefndarinnar,
eða og að það
jafnvel samþykti frumvarpið,
þvert á móti nefndinni;
þegar
þetta tvent var til, var því síður ástæða fyrir nefndina til að
gjöra neinar uppástúugur,
En því minni ástæða er nú til að
vísa málinu aptur , þegar nefndin lýsir því, að hún er fús til
að taka til greina breytingaratkvæði
þau, sem upp eru borin,
og rannsaka þau ítarlegar.
FRAMSÖGUMAÐUR
: Hinn virðuglegi
þingmaður blandar því
víst saman, og skilur ekki, hver mismunur er á, að vísa einu
máli ti] nefndarinnar
aptur til nýrrar meðferðar, og því, að nefndin milli undirbúnings
og ályktunar-umræðu
taki tillit til breytingar-atkvæðanna
og þess, sem fram hefir komið í undirbúnings-umræðunni.
þegar
málinu er vísað heim til nefndarinnar aptur , fylgir þar af} að hún verður að semja um það nýtt
álitsskjal;
það þarf að lig!\ja til eptirsjónar
fyrir þíngmenn í
lögskipaðan tíma, og síðan verður að hefja um það nýja undirbúníngs - umræðu,
áður en breytingaratkvæðum
verður hreift
og ályktunar - umræða fari fram.
SVEINN SVEINSSON: Eg get ekki skilið, að nokkur fallist
á það, að vísa málefni þessu aptur til nefndarinnar;
að því
verður töluverð timatöf, og þó eru menn að biðja um að Ieíngja
þíngtímann.
Uppástúnga
sú, sem gjörð var 1845 um endurgjald alþíngiskostnaðarins,
þókti mönnum tiltækileg
fyrst um
sinn, og eg fyrir mitt leyti vil, að hann verði endurgoldinn
sem
fyrst.
Forseti
skoraði
þá aptur á þíngmann
Strandasýslu,
að
hann annaðhvort
fram fylgdi eða felli frá því, að málinu væri
visað aptur til nefndarinnar.
.
ÁSGEIR EINARSSON: Eg hefi máske misskilið framsögumann, þegar hann sagði, að nefndin mundi taka breytíngar-
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atkvæðin til rannsóknar, en eg get ekki skilið, áð hún geti
tekið hæfilegt tillit til þeirra, ef málinu er ekki aptur til hennar vísað, og óska þvi atkvæða þingmanna um það.
Var þá geingið til atkvæða, og uppástúngu hans hrundið
með 22 atkvæðum.
FORSETI: 'þar eð nú einginn ræðir framar þetta mál, þá
álít eg undirbúníngs-umræðu þess lokið.
Forseti fram lagði þá til undirbúningsumræðu
nefndarálit
um bókasafn handa alþingi, og fékk það í hendur framsögumanni Kandídat Jóni Sigurðssyni, sem las það upp, þannig
látanda:
NEFNDARÁLIT
nm uppástúngu

viðvíkjandi

bókasafni

banda alþíngi.

pann 6. þessa mánaðar hefir þetta hið virðulega þing kosið oss í nefnd, til að rannsaka uppástúngn
frá mer, Jóni Sigurðssyni: "að þingið sendi Hans Hátign konúnginum bænarskrá um, að stofnsetja mætti og síðan auka bókasafn af þesskonar bókum, útlendum og innlendum, sem þínginu eru nauðsynlegastar".
Nefndin er öldúngis samdóma uppástúngunni
um það, að
hin mesta nauðsýn se á, að ,þingið gæti eignazt safn af bókum þeim, útlendum og innlendum, sem nauðsynlegastar
eru
handa þingmönnum, og gæti orðið þeim til styrktar við störf
þeirra, og að bókasafn þetta yrði smámsaman aukið. Eptir
því sem á stendu-r, hefir þíngið nú eingar slíkar bækur, nema
nskkuð af þingtíðindum Dana, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi hefir útvegað, en hin mesta nauðsyn ber til, að þíngið
ætti Schovs og Rosenvinges tilskipana -safn , Fogtmanns og
Ussings konúngsbréfasafn
og stjórnarráðatlðindin,
og þar að
auki aðrar valdar góðar bækur um ýmsar greinir stjórnfræðinnar yfir höfuð, um hagi og efni bæði lands vors ser í lagi og
Danmerkur og -hinna skyldustu landa í grend við oss.
Kostnaður til safns þessa heldur nefndin að ekki gæti
orðið minni en að minnsta kosti 300 dala í fyrstu, og síðan
100 dala til hvers þings. Nefndin finnur að sönnu,
þetta er
reyndar oflágt tilætlað, en henni þykir samt isjárvert að svo
stöddu, að stinga upp á meiru, af því hún vonar með fram,
að hið mesta af hinum innlendu bókum kynni að gefast bókasafninu, eptir að það væri á stofn sett.

að
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Að öðru leyti virðist nefndinni
það tilhlýðilegt
og samkvæmt reglu þeirri, sem sett er í tilsk. 15. Maí. 1834 88. gr.,
að kostnaður sá, sem til hókasafnsins
gein gUl', verði goldinn á
sama hátt sem annar alþingiskostnaður.
Til þess að velja bækurnar,
sjá um kaup hinna útlendu
bóka, band" og sendingu hingað, geymslu
þeirra á hentugum
stað, forstöðu á láni bókanna, o. s. frv., virðist oss að þingið
yrði að velja tvo eða þrjá þíngmenn,
og ætlum ver, að þann
starfa mundi ekki purfa að borga ser í lagi, en nauðsynlegt er,
að til þess væru kosnir þeir einir, sem næstir búa þingstaðnum, þar eð þeir eiga hægast með að sjá um þessi efni, eptir
því sem þörf krefur,
og semja við umboðsmann
eða bóksala í Kaupmannahöfn
um kaup og sendingu
hinna útlendu
bóka.
Nefnrlin ræður því samhuga þinginu til:
1, að alþing sendi Hans Hátign konúnginum
bænarskrá
um,
að stofnsetja
mætti, og síðan auka, bókasafn af þesskonar
bókum, útlendum
og innlendum, sem þínginu
eru nauðsynlegastar.
2, að þíngið biðji um, að til bókasafnsins
verði varið: í fyrstu
til stofusetningar
þess 300 rhd., og síðan til hvers
f/íngs
100 rbd,
3, að kostnaður
til bókasafnsins
greiðist
á sama hátt og
annar alþingiskostnaður.
Reykjavík

P. Melsteð.

Jón

15. Júlí

Sigurðsson.

1847.

J. Johnsen.

FRAMSÖGUMAÐURKandídat
JÓN SIGURÐSSON: Eg þykist
ekki þurfa að fara mörgum orðum um þetta mál, því allir
munu vera á því, að það se mikils umvarðandi,
Einúngis kaun
sumum að virðast,
sem öll atrið! þessu máli viðvíkjandi
séu
ekki tekin fram í álitsskjalinu,
eins og þörf væri á, en það
ætla eg umræðum þingmanna,
Hvað kostnaðinn
snertir, þá sá
nefndin reyndar, að hann væri í minúa lagi, ef'fullnægja skyldi
þörfum alþingis,
en hún þorði þó ekki að taka meira til að
svo stöddu.
Kammerráð l\IEI.STEÐ:
Eg verð einnig að styðja þetta
mál, því allir verða að sjá, að bækur eru ómissandi fyrir
þingmenn, en þeir eiga eingan kost á að flytja með ser bækur aðrar eins og Schovs tilskipana-safn
eður Fogtmanns
kon-
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úngsbréfa-safn , og fleiri bækur sem þínginu eru nauðsynlegar. Eins eru líka óhægindi og tímatöf að því, að fara út um
bæ að fá ser bækur að láni, í hvert skipti sem þeirra þarf
með.
Umboðsmaður þORVALDURSh-ERTSEN: Eg fyrir mitt leyti
verð að mæla með uppástúngu
nefndariunar um bókasafnið,
sem mjög nauðsynlegri; einúngis vildi eg geta þess, að mer
virðist, sem nefndarálitið ekki hafi tekið fram um húsrúm fyrir bókasafnið, hvort hún ætlaðist til það gæti orðið í skólahúsinu, eða hvar annarstaðar.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það er að sönnu satt, að húsrúmið er
ekki tekið fram i álitsskjalinu, en nefndinni þókti það ekki
varða miklu, enda munu ekki verða vandkvæði nein á því,
þegar leyfið er feingið og bækurnar komnar. Ætla eg, að rúm
verði fáanlegt í bókhlöðu skólans eða stiptisíns, að minnsta
kosti fyrst um sinn.
.
Kammerráð .MELSTEÐ: :Mersýnist eingin þörf á að ákveða
neitt um húsrúmið,
þvi nefnd sú, sem kosin var til að hafa
umsjón með öllu því er tiðindunum viðvíkur, mun einnig verða
fús á að taka að ser umsjón þessara bóka, þegar á þarf að
halda, og sjá þeim fyrir húsrúmi.
FRAMSÖGUMAÐUR
: þess er einnig að geta, að í nefndarálitinu er gjört svo ráð fyrir, að kosnir verði menn til að sjá
um bókasafnið; er þá þessum mönnum ekki vorkunn að sjá um
geymslu bókanna, að minnsta kosti þangað til ítarlegri ráðstöfun yrði p,jörð.
FORSETI: þareð einginn ræðir framar þetta mál, álít eg
það fullrædt til undirhúníngs,
því næst var fundi slitið,

21. Júlí

sextándi fundur.

Forseti tilkynti þinginu, að kammerráð Melsteð hefði tjáð
sig hindraðari frá að koma á fund. þingbók frá síðasta fundi
lesin og samþykt.
ÁSGEIREINARSSON: Eg man ekki eptir því, að jústizráð
Thorsteinsen áskildi ser breytíngaratkvæði með berum orðum,
og óska eg, að ef nokkur þingmaður man þetta, að hann þá
segi það strax opinberlega.
Eg tala um þetta þess vegna, að
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breytingar-atkvæði
mitt var ekki tekið til greina, og fannst
mer eg hafa eins mikinn rétt til þess, að bera upp mitt breytingar-atkvæði, og sá áminnzti þingmaður sitt.
FORSETI: pað er þó i upplestrinum fram komið frá 2
þíngsins meðlimum, varaforseta og kammerráði Melsteð, að
þeir hafa skilið svo, eins og eg, að jústizráð Thorsteinsen hafi
áskilið ser breytíngar- atkvæði; en þar á móti finnst það ekki
um þingmanninn frá Strandasýslu,
hvers ræðu - tilgángur einúngis var, að fá málinu vísað aptur til nefndarinnar, og gat
hann því ekki haft þann tilgáng, að koma með breytingar-atkvæði, sem i undirbúníngs-umræðu.
Kandid. JÓN SIGURÐSSON: Eg man fyrir mitt leyti ekki,
að jústizráð Thorsteinsen áskildi ser með berum orðum nokkurt breytingar-atkvæði;
þetta er ekki af því, að eg álít einmitt rétt, að jústizráð Thorsteinsen fái að bera það upp, en eptir .sömu reglu virðist mer þingmaðurinn úr Strandasýslu eiga
rétt á að bera fram sitt breytingaratkvæði.
Forseti tók fram til undirbúnings umræðu nefndarálit um
konúnglegt frumvarp til veiðilaga
handa íslandi,
og afhenti það varaforseta,
sem nefndin hafði kosið framsögumann
í máli þessu, las hann upp nefndarálitið þannig hljóðanda :
NEFNDAUÁLIT
um frumvarp

til veiðilaga

á Íslandi.

Frumvarp það til veiðilaga á íslandi, sem nefndarmönnum
þeim, er her undirrita nöfn sín, er falið á hendur að segja upp
álit sitt um.styðst yfir höfuð og í einstökum ákvörðunum þess, við
það, sem aðalgrundvallarreglu , að landeigandi eða sá, sem
geingur i hans stað, eigi veiðirett allan á jörðu sinni, og svo
lángt sem lóð jarðarinnar nær, og er það, að aðalreglu þessari
til, frábrugðið bæði ákvörðunum Jónsbókar um veiðirettinn í
Landsleigubálki
58. kap. og einkum þeirri venju, sem fyrir
laungu er komin her á og enn loðir við, að veiði landdýra og
fugla allflestra, allvíða átölulaust, er her tiðkuð af hverjum
sem vill iðka hana, hvar sem er, og hvort heldur á eigin lóð
eða annara, eiuúng is með takmörkunum þeim, sem eiga við
eptir konúngs úrskurði 17. Júlí 1816.
Nefudarmönnum
ber nú að vísu öllum saman um það, að
þessi hin' nýja grundvallarregla se að hlutarins eðli, og að það
liggi næst að skoða veiði á landi hverju sem náttúrleg eignar-
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not, er se samfara eignarréttinum, en aptur verður það þó 'eigi
varið, að bæði hinar völtu ákvarðanir Jónsbókar í þessu efni,
og einkum venja sú, sem nýskeð var minnzt, hefir inn rætt
þjóðinni gagnstæðan hugsunarhátt;
enda eru, að ætlan okkar
Jónas s ens og Jóns Gu ð m u n d ss o n a r, töluverðir annmarkar á því, nú aptur að kæfa hugsunarhátt sumra með beru
banni gegn veiði á annars landi leyfislaust.
Við ætlum það
'sums e nær því ÓT ínnanda, í svo strj álbygðu landi sem Ís I and er,
að koma lögum yfir bann þetta eða band á frjálsum veiðirétti,
og einkum fyrir eigandann, þar sem jarðir hvervetna eru svo
viðlendar, að færa ser það í nyt ; en verði nú ekki hjá því
komizt, að lögin verði að ósekju brotin niður í einstökum greinum, sem minna þykir í varið að halda í gildi, er mjög hætt
við, að hinar aðrar, sem meira ríður á, smámsaman verði eins
kraptlitlar, þar sem eitt lagabrotið svo að segja helgar hið annað. En jafnvel þó nú yrði gert minna úr þessum annmarka við
löggjöf þessa, virðist þeim sömu nefndarmönnum aptur vera
annað vandkvæði við hana, sem eigi er minna í varið, það
nefnilega, að færri verða til að leggja fyrir sig skotveiðar en
áður, og eru þeir helzt til offáir ber í landi, enn sem komið
er, og það svo mjög, að sumar sveitir einga eiga skyttuna til að liggja við gren, eða skjóta refi, sem þó er svo áríðanda fyrir fjárrækt landsins, auk þess að þeim fáu, sem skotveiði vilja nema, gæti orðið það nokkur bjargræðisstyrkur, öðrum að bagalausu, ef þeim væri hann frjáls eins og hingað til.
Svo ætla þeir og, að svo þraung og stráung takmörkun í veiðirettinum, frá því sem verið hefir, muni verða mjög óvinsæl,
leiða til meinbægni, og verða rík uppspretta til þrætu og lögsókna. Fyrir þessar sakir hefðu nefndarmenn verið fúsastir
á, að friða einúngis rj ú p ur og ál p ti r í hreiðrum eða sárum
fyrir skotveiði á annars lóð, auk æ ða rfugls og s e la nærri
látrum og lögnum, álptirnar vegna þess þannig, að arður er
töluverður að eggjum þeirra og fjöðrum, en aptur líka að álptahömum, ef þær mætti veiða á öðrum tímum, og eins er því
varið með rjúpnaveiði á vetrum, einkum á skógarjörðum.
En
þar eð við þó hins vegar verðum að j áta, að töluverðar ástæður líka eru fyrir grundvallarreglu frumvarpsins, látum við okkur um sinn nægja, að hafa bent þingmönnum á annmarka þá,
sem við þannig höfum talið á henni.
Aptur virðast meira hluta nefndarinnar þessir annmarkar,
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þegar á allt er litið, eigi svo mikilvægir, sem þeir Í fljótu áliti kynnu að virðast.
Meiri hlutinn verður fyrir fram að leiða athygli þingsins
að því mikilvæga atriði við þetta mál, að sá hinn áðurnefndi
hugsunarháttur manna hel' Í landi um sakleysi ótakmarkaðs
veiðiréttar yfir höfuð, hefir máske hvað mest valdið þvi, að
bann það, sem hefir legið við skoturn æðarfugla og sela í látrum, hingað til hefir orðið svo affaralitið , er hið almenna frelsi
með mörgum hætti hefir opnað launskyttum veg til yfirskota
og afsökunar, og er sama að segja um annarskonar veiði þessara arðsörnu skepna í laganna banni; en þetta atriði virðist
meira hlutanum varða svo mikils í máli þessu, að það eitt ætti
að vera nóg, til að helga grundvallarregluna,
þar eð ver þykjumst sannfærðir um, að þessi grundvallarregla muni koma hugsullarhætti manna á rétta stefnu, og í þessari grein ætlum ver
það auðsætt; því hvað því viðvíkur, að löggjöf þessari eigi
verði komið her við, þá ætlum ver hvorki, að það verði sagt
með fullum sanni, ne heldur búizt við skeytingarleysi hjá mönnum yfir höfuð um þessi eignarnot þeirra, að þeir eigi verndi
þau, eins og þeim er kostur og þörf á í hvert sinni, og þó því
verði ekki ætíð komið við, sakir víðlendis jarðanna, að með öllu
verði spornað við áreitni launs kyttanna, hagar samt óvíða svo
til, að lagabannið ekki geti notið sín fyrir þá sök, auk þess, að
bannið hlýtur að ávinna það 'af sjálfu ser, að menn síður voga
að breyta í gegn þvi, þegar hegningarinnar el' von; og er það
enn fremur sjálfsagt, að það getur ekki orðið næg ástæða gegn
nokkru lagaboði, sem að öðru leyti má álítast þarflegt, að vegur er til að smeygja ser lljá því einstaka sinnum, eða að af því
geti Ieidt þrætu. það er sjálfsagt mikilsvarðauda, að skyttur
séu fáanlegar til að skjóta refina, eins og líka hitt, að mönnum lærist að fara með byssu, svo að hver geti fært ser þann
bjargræðis styrk í nyt, sem hafa má af skotveiði, ef hún væri
stunduð til hlítar her í landi; en meiri hlutinn heldur líka, að
eingan veginn se skotið loku fyri!' þetta, þó að grundvallarreglu
frumvarpsins se fylgt, heldur muni það miklu fremur hvetja
eigendur og ábúendur til að nota veiðirett sinn , einkum þar
eð það er í þeirra sjálf." valdi, að leyfa öðrum að skjóta á sinni
lóð, og þó einhver kynni að verða svo meinbæginn, að hann
gefi ekki leyfi þetta, ser öldúngis að skaðlausu, þegar þess er
farið á leit, og það enda mót þóknun nokkurri af skotmönnum,
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þykir meira hlutanum þetta eingin ástæða til að raska réttri grundvallarreglu; en af þessu leiðir aptur, að það eingan veginn getur orðið skotlistinni til fyrirstöðu her í landi, að hver eigi einkaráð á veiðinni á sinni lóð, eins og líka svo ber að vera, að
hver se leyfisverður fyrir sínu.
Við greinir frumvarpsins, hverja út affyrir sig, hefir nefndin komið ser saman um breytingar þessar.
Við 2. gr. par eð þeir bæði geta verið fleiri og færri, sem
afrett eiga saman (en optast nær eru þeir búendur, og
ekki að eins "heimilisfastir"), ætJum ver betur fari, að í
stað orðanna, "sem heimilisfastir - þeim", komi, "þá eiga
þeir veiði"; og þannig hefir nefnd sú, er sett var eptir
konúngs úrskurði 23. April 1845, reyndar ætlazt til.
Við 3. gr. par eð orðin, "því það eru netlög hans" í 16. grein,
falla úr, eptir uppástúngu nefndarinnar ber á eptir, þykir
ber eiga við, á eptir orðinu, "stórstraumsfjörumáli", að
setja, "og eru það netlög hans"; og sömuleiðis, til enn
meiri skýringar, við enda greinarinnar: "þar sem er varp,
nótaveiði eða uppidráp, fer um það, sem síðar segir".
Við 4. gr. Fyrir þá sök að nefndinni þykir fara bezt á því,
af ástæðum þeim, sem færðar eru til fyrir frumvarpinu,
að ábúandinn einn njóti veiðarinnar, sem notarettar, er
óaðskiljanlegur se frá jörðunni, stíngur hún upp á, að
kaflinn í grein þessari, "Nú byggir maður jörð-jarðeiganda", falli úr, er hún ætlar, að eiganda, sem opt er í
miklum fjarska, se veittur allur sá réttur, sem honum að
réttu lagi ber, ef aptur á móti, í staðinn fyrir orðin, "en
ser má hann - sína", eru sett þessi orð, "að staðaldri, án
leyfis jarðeiganda", líkt og framantéð nefnd stakk upp á,
en að ábúandinn eigi kost á að ljá þenna notarétt öðrum
út í frá um stundar sakir, eða hve nær sem það má vera
jarðeiganda að skaðlausu, en honum er aptur í sjálfsvaldi,
ef honum svo þóknast, að skora nákvæmar á um þenna
leyflsrett ábúanda (sem ber eigi þykir þurfa að taka ítarlegar fram), í byggingarbrefinu.
Við 5. gr. par eð bezt virðist fara á því, að Jög þessi láti
samkomulag um skaðabætur, þar sem því verður komið
við, án þess að draga úr þeirri vernd eignar - eða veiðiréttarins, sem landinu ríður mest á, vera óáhrært,og öldúngis undir þeim komið, sem skaða bíður og skaða gjörir,
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og það þar að auki optast nær verður launskyttunni ómögulegt að sanna, að tiltekin upphæð skaðabóta se boðin fram, hefir nefndin álitið réttast, að seinni kafli greinarinnar, "Nú beiðist - ákveðnar", falli niður, er hann líka,
eptir sem nú var vikið á, getur gefið tilefni til þrætu og
meíngjörða af hálfu hins áreitt a, sem annars yrði komizt
'4já. Af hreytingum við 4. grein leiðir, að í staðinn fyrir
orðin, "þá veiðir hann landeiganda", verður að koma, "þá
veiðir hann þeim, sem á jörðu hýr".
Vii') 7. gr. Ordin: "þótt eigi hafi hann leyfi jarðeiganda til",
þykja hæði óþörf og líka móthverf breytingu nefndarinnar
við 4. gr.
pað er margreynt ber í landi að temja hreina, en aldrei
hefir það heppnazt, því hafi þeir ekki veslazt upp i húsunum á vetrum, þá hafa þeir hlaupið aptur á fjöll upp, er
þeim hefir verið hleypt út á vorin. pessi dýr eru því ekki
að neinu öðru liði her á landi, en að veiðinni til, en á
henni eru miklir örðugleikar, er þau hlaupa víðs vegar og
eru svo stygg og fljót á fæti, að varla er vinnanda. uema
tækifæri sé sætt, að ná þeim eða skjóta þau. par sem
þau eru flest, en það er á norðausturlandinu við fjallgarða
þá, sem næstir liggja pingeyjar- og :Múla-sýslum, eru
þau enda orðin búendum að tjóni, síðan þau fjölguðu svo
mjög, að þau nú hittast þar mörg hundruð í hópum saman. pegar harðnar á, koma þau í þessum hópum niður
í hygðina, og leita ser fæðis, með því að krapsa upp rótina, þar sem jörð liggur undir snjó og klaka, og kveður
svo mikið að jarðuslanum, á þeim stöðum sem þau þannig
leggja undir sig, að rótin seint eða aldrei nær að gróa
aptur. En mesta tjónið er þó það, að þau eyða grasatekju, þar· sem þau halda til. Fyrir þessar sakir hefir
nefndin, sem i þessu atriði leitaði ser upplýsingar hjá
þingmönnum þeim, sem bezt þekkja til, álitið ser skylt,
að stinga upp á viðbæti nokkrum við grein þessa, er svo
h'jóði: "Hreina er og leyft að elta og veiða, hvar sem
stendur".
Við 8. gr. Orðunum i grein þessari: "ef hreppstjóra þykir
nauðsyn til hera", og, "talsverðan", seinna i greininni, virðist nefndinni ráðlegast að sleppa, sem hæði óþörfum, og

274

máske ollandi nokkrum vafa, er fremur aptri en auki refaveiðina,
Við 12. gr. þar eð það er upplýst í nefndinni, að hrognkelsanet sumstaðar eru lögð snemma í Martsmánuði, og að
æðarfuglinum þá þegar eigi se. borgið fyrir þeim, ef þau
liggja of nærri landi, stingur nefndin upp á, að greinin
byrji þannig: "Frá byrjun l\lartsmánaðar".
Við 14. gr. Nefndarmenn hafa flestir orðið á því, að eigi se
gjöranda að afmá reglu þá, sem hefir verið í gildi eptir
úrsk. 17. Júlí 1816, um að banna skot á öllum tímum ársins, í þeirri tilteknu grend við friðhelguð eggver æðarfugla, og að byrjun greinarinnar því og verði þessi:
"Einginn .má, nema naudsyn beri til", o. s. frv., _en að
seinasti kafli greinarinnar um hin eggverin aptur á móti se
orðaður á þessa leið: "Ef skotið er frá Aprilmánaðarlokum til 1. dags Agústmánaðar í eggveri", o. s. frv.; enn
fremur, að eigi se ástæða nú, heldur en það þókti vera
1816, að undanskilja herskipaskot banninu, og að seinasta
kafla greinarinnar þar að lútandi því se slept, eins og líka
sú áður greinda nefnd hefir gjört; og virðist það þess
heldur eiga við, sem greinin í upphafi tekur svo til orða:
"nema nauðsyn beri til"; enda mundi eptirdærni það, sem
yrði gefið með þvílíkri undantekníngu, verða mjög skaðlegt friðun þeirri ·á æðarfugli, er frumvarpið fer fram, eins
og líka reynslan hefir sýnt.
Við 15. gr. Í uppástúngu þeirri, sem nefndinni er feingin til
meðferðar frá Barðastrandarsýslu, er því farið fram, að
eingan sel megi skjótaé nokkrum tíma árs, nema með rá
og skutli, á öllum Breiðafirði, og er enn sama farið fram
í skrá nokkurri frá sömu sýslu, til nefndar þeirrar, sem að
framan er getið, og undirbjó veiðilög þessi í fyrra, og eru
þær kringumstæður, sem að selaveiði hníga yfir höfuð,
ítarlega teknar fram í skrá þessari. þá er stúngið upp á
því í bænarskrá, sem vísað var til sömu nefndar aðgjörða
og borin var upp á alþíngi í hitt eð fyrra, frá Strandasýslu, að seli skuli friða á. þann veg, að eíngan látrasel
megi skjóta. en þar á móti mætti skjóta vöðu- og annað
fars ela - eða geingðarselakyn, þó með þeim hætti, að sá,
sem farsel sky ti, skyldi sýna hann tveim vottum, til sönnunar því, að látraselur ekki se skotinn, og það undir
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sektir. Svo - er þess og óskað af beggja þeirra nefndu
sýslna hálfu, að mál um þessi efni se rekin sem opinber
mál. þegar uppástúngur þessar eru bornar saman hvor
við aðra og við aðgjörðir nefndarinnar í Reykjavík Í fyrra,
ætlum ver, að bezt muni vera að þræða nokkurn meðalveg milli mismunandi kringumstæða og meininga manna
á ýmsum stöðum, þannig, að veiðiréttur landeiganda að
vísu rýmkist nokkuð, úr því sem frumvarpið ákveður, en
þó eigi svo, að úr hófi gángi, og ætlar hún það koma
.bezt heim við friðun látranna yfir höfuð, þó ýmislega kunni
að haga til, á einn, og rétt þeirra manna út í frá, sem
verða að eiga kost á að hagnýta sel' atvinnuvegi landsins
á þann veg, að einstöku mönnum eigi se ofmikill bagi að,
á hinn bóginn, að Í staðinn fyrir katlann í grein þessari:
"Nú skýtur maður landsel"-"fjórðúngur
mílu í milli", se
sett: "Eiuginn má skjóta landsel eða útsel á fjörðum eða
vikum, þar sem Iátur eru eða lagnir, nær en hálfa mílu
frá látri eða lögnum, en ef skotið er, eignist" o. s. frv.
Við 16. gr. Með hliðsjón af því, sem nú var sagt, hefir nefndin fallizt á, að breyta grein þessari á þessa leið: að Í
staðinn fyrir, "60 faðma", se sett, "hundrað faðma tólfrætt",
og á eptir "stórstraumsfjörumáli", sé bætt við: "þar sem
nótlög eru, en þó eigi nær látrum eða eggveri en áður
segir"; að orðunum, "landeigandi - netlöghans", se slept
(smbr. við 3. grein); að orðinu "netlögum" seinna sé breytt
í "nótlögum" ; að á eptir orðin, "12. greinar", se skotið
inn !: "Skutulveiði skal heimil, hvar sem stendur"; í staðinn fyrir, "þar sem venja er - í vaðinn", se sett: "þar sem
menn eru að skutulveiði, má ekki skjóta nær með byssu
en svo, að óvilhöllum mönnum eigi þyki skaði að, og
aldrei í vaðinn", og að "1 rbd." se breytt í "5 rbd";
þetta síðasta einkum með tilliti til verðhæðar sela þeirra,
sem veiddir eru með skutli, og þar með hins mikla óskunda, sem af skotinu hlýzt, er þeir fælast við það.
Við 21. gr. Við enda greinar þessarar heldur nefndin réttast
að bæta við orðunum: "fyrst um sinn", þar eð bæði búnaðarlög ný og rekalög fyrir landið eru Í vændum.
Samkvæmt framanskrifuðu er það álit nefndarinnar, að
frumvarpið eigi að öðlast lagagildi með þessum breytingum:
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Við 2. gr. Að í stað orðanna, "sem heimilisfastir" - "þeim",
komi: "þá eiga þeir veiði".
Við 3. gr. Að á eptir orðinu, "stórstraums - fjörumáli", se
bætt inn í: "og eru það netlög hans", og við enda greinarínnar: "þar sem er varp, nótaveiði eða uppidráp, fer
um það, sem síðar segir".
Við 4. gr. Að kam þessi, "nú byggir maður jörð -jarðeiganda", falli úr, og að í staðinn fyrir orðin, "en ser má
hann" - "sína", se sett: "að staðaldri, án leyfis jarðeiganda".
Við 5. gr. Að seinna kafla greinarinnar, "nú beiðist - ákveðnar", se slept, og að í staðinn fyrir orðin í fyrra kaflanum, "þá veiðir hann landeiganda", verði sett þessi orð:
"þ:i veiðir hann þeim, sem á jörðu býr".
Við 7. gr. Að orðin, "þótt eigi hafi hann leyfi jarðeiganda",
falli niður, og að við enda greinarinnar se bætt: "Hreina
er og leyft að elta og veiða, hvar sem stendur".
Við 8. gr. Að orðunum í grein þessari, "ef hreppstjóra
þykir nauðsyn til bera" og seinna, "talsverðan", se kipt
burt.
Við 12. gr. Að ~reinin byrji þannig: "Frá byrjun Martsmánaðar", o. s. frv.
Við 14. gr. Að byrjun greinarinnar se þessi: "Einginn má,
nema nauðsyn beri til" o. s, frv., og að i staðinn fyrir
orðin, "ef skotið er á þeim tíma árs'', se sett: "ef skotið
er frá AprílmánaðarJokum til fyrsta dags Ágústmánaðar i
eggveri" o. s. frv.
Við 15. gr. Að í staðinn fyrir þenna kafla greinarinnar,
"nú skýtur maður landsel - fjórðúngur mílu í milli", se
tekin þessi orð: "Einginn má skjóta landsel eða útsel i
fjörðum eða vikum, þar sem látur eða lagnir eru, nær
en hálfa mílu frá látri eða lögnum, en ef skotið er, eignast" o. s. frv.
Við 16. gr. Að í staðinn, fyrir orðin, ,,60 faðma", se sett:
"hundrað faðma tólfrætt", og á eptir "stórstraums-fjörumáli", se bætt við: "þar sem nótlög eru, en þó eigi nær
látrum eða eggveri, en áður segir"; að orðunum, "landeigandi - netlög hans", se slept; að orðinu "netlögum" sé
breytt til "nótlögum"; að á eptir orðin ,,12. greinar" se
skotið inn: "skutulveiði skal heimil, hvar sem stendur";
að í stað' orðanna, "þar sem venja er - i. vaðinn", komi:
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"þar sem menn eru að skutulveíðí, má eigi skjóta nær
með byssu en svo, að óvilhöllum mönnum eigi þyki skaði
að, og aldrei í vaðinn"; og að "1 rbd" sé breytt í"5 rbd"; og
Við 21. gr. Að við enda greinarinnar sé bætt: "fyrst um
sinn". Um orðaskipun í frumvarpi þessu ætlar nefndin betur fara:
5. gr. "sektast" fyrir "sekst" (og eins í 13. og 14. grein);
"ríkisbánkadölum" fyrir "ríkis dölum" , (í 14 gr. "ríkisbánkadal" fyrir "ríkisdal"), og "einu sinni" fyrir "um
sinn", (og eins í 18. grein).
í 8. gr. "rbd" fyrir "rd" og eins i 12. 13. 14. og 15. gr.
í 13. gr. "En ef hann verður sekur eptir dómi optar en
einu sinni" fyrir: "En ef-sekur
um".
í 14. gr. "Sektir liggja þar að auki við" fyrir: "það er
auðvitað, að sektir liggja við".
í 15. gr. "Jarðeiganda" og "jarðeigandi" fyrir "landeiganda" og "landeigandi", og "honum" fyrir "landeiganda"
seinast í greininni.
Reykjavík,

þann

16. dag Júlímánaðar

1847.

J ón Sigurðsson.
J. Johns en.
J. Gu ð m un d s s o n.
Th. Sívertsen.
Th. JÓnass:en.
FRAMSÖGUMAÐUR
assessor JOHNSEN: Fyrir fram verð eg
að geta þess, svo að komizt verði hjá misskilningi, að breyting nefndarinnar við 2. grein hefir misskrifazt og misprentazt,
og voru þau orðin, sem nefndin ætlaðist til að fella úr, þessi:
"ber veiði þeim - þeim", svo að greinin yrði þannig látandi :
"Á afréttum, sem fleiri eiga saman, eiga þeir veiði, er afrett
eiga". Annars eru nokkrar af breytingum þeim, sem nefndin
hefir farið fram á, þegar orðnar umræðu efni í ástæðunum fyrir frumvarpi veiðilaga þessara, og væri það yfir höfuð mjög
æskilegt, að komizt yrði hjá, að taka þær ástæðurnar upp aptur, hvort heldur þær eru með eða mót breytingum nefndarinnar, sem þegar eru teknar þar fram, og þingmönnum eru kunnugar af þvi, sem hver þeirra hefir fyrir ser prentað, svo að
menn, að þvi leyti sem unt er, einúngis færi nýjar ástæður
með eða mót frumvarpinu eða nefndarálitinu ; og skal eg fyrir
mitt leyti reyna til að stytta þíngræðumar með þessum hætti.
Nefndin hefir vikið frá frumvarpinu, einkum um selaveíðí, og
stúngíð upp á þar að lútandi breytingum í 15. og 16. grein,
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sem henni einkum hafa þókt vafasamar, sumpart af þ\'~,að
sumir nefndannenn eigi þekkja grant til selaveiðaj' en-nefndannönnum kom það ásamt að breyta greinum þessum, eins og
þeir hala mælt fyrir, eptir að þeir meðal hinna heiðruðu þingmanna, sem bezt þekkja til veiði þessarar, eptir tilmælum
þeirra, voru búnir að segja þeim frá, hvernig hagaði til með
hana á ýmsum stöðum landsins, líkt og nefnd sú, er sett var
eptir konúngs úrskurði 23. April 1845, líka varð að' taka nokkurt tillit til uppástúngna þeirra og skrifa, er hún hafði í hömlum um þetta efni, án þess hún þó þyrði að faraleingra í takmörkun veiðirettarins yfir höfuð með tilliti til selanna, en
gjört er í frumvarpinu (frumv. bls. 40-41); en þetta hlaut þó
nú að verða í nefndarálitinu , þar sem nefndarmenn höfðu frásagnir kunnugra þingmanna' sjálfra að styðjast við, og er af
frásögnum þeim auðráðið , að. selaveiði gæti orðið mjög arðsamur atvinnuvegur landsins, ef menn yrðu svo heppnir að
hitta þann máta, sem bezt ætti við, til þess að arðurinn yrði
svo mikill, sem kostur er á. í þessu skyni þókti nefndinni
það áríðanda, að landsmönnum yrði skýrt frá, hvernig tilhagar
með veiði sela yfir höfuð, og ef eg má svo að orði komast,
með lífsháttu selanna, þar sem selaveiði einna mest er stunduð, en það er, í vesturamtinu; og þar eð skrá sú úr Barðastra n d ar s ýsl u, er send var embættismannanefndinni í fyrra,
sem undirbjó veiðilög þessi, greinilega skýrir frá þessum atriðum, urðu nefndarmenn á þvi, að vel væri tilfallið, að lesa
helztu atriði hennar upp her á þinginu, og birta þau almenningi í þíngtíðindunum, svo að kringumstæðurnar og aðferðin
skýrðist fyrir þeim landsmönnum 'öðrum, sem á sama hátt kynnu
að geta haft not af þessari enni arðsömu selaveiði.
En skrá
þessi er, að því leyti sem nefndin ætlar þörf á að birta innihald hennar, svo Játandi:
"SeJakynþau, er ver Breiðfírðíngar
höfum arð af, eru
um þessar mundir að eins tvö, nefnil. láturselur og útselur.
Láturselurínn fer að sækja að Iéturstöðvumeínum á góu og
einmánuði, og kæpir um það leiti er sauðfé ber, elur síðan
kópa sína við skerin, þángað til 8 til 10 vikur eru af sumri,
fara þá mæðurnar fyrst að svelta þá, þvi næst að forðast þá,
köllum ver það að villa kópana
undan ser; flæmast
þeir þá víðs vegar og halda til helzt við útskerín, Fullorðni
selurinn heldur ser kringum stöðvar sínar fram á vetur, eða
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þangað til ísar fara að bægja honum í burtu, fer hann þá
út um flóa og hefst þar við kríngum ísspángir, þángað til
fram á kemur og hann fer að leita látranna aptur.
Ve i ðíaðferðin að afla kópanna er talin bezt sú, að byrja selalagnir í fardagaviku , og stunda þá veiðina með selanótum,
með þeirri alúð, að kópur se aldrei lifandi í nót stundu leingnr, og helzt sú veiðitilraun við 4, mest 5 vikur, og eptir
þann tíma eru kóparnir, þó nokkrir séu eptir óveiddir, svo
veiðivarir , að þeir nást ekki.
Frá þVÍ vorlagna tími er á
enda, þykir það látur- og veiðispjöll, að brúka nokkra veiðitilraun við lagnaskerin, en menn láta selinn njóta þar sem mest
næðis og friðar. Út sel u r in n er allt annars eðlis. þegar líður
að haustinu, fer hann að elska eyjar þær eða sker, sem hann
ætlar að kæpa í, forðast menn þá allar umferðir um uppidrápsskerin, því þar af styggist selurinn; kæpir hann um og
eptir veturnætur, og elur kópa sína á skerjum uppi, hvar
þeir á tilteknum tíma eru drepnir fyriehafnarlaust.
Arður sá, sem af selaafla með þessum hætti verður, er
lángt um hagfeldari og meiri, en hann sýnist, og er hann þó
töluverður árlega; því svo má ætlast til, að hverr einn vorkópur verði að meðaltali 1 rbd, 48 sk. virði, en hverr útselskópur 4 rbd., og verður það ei alllítill arður, og ei er um of
hermt, að selaafli verði her á Breiðafirði og í kríng um hann,
að verðaurum frá 4 til 5 þúsund dala, eða þar yfir, á ári
hverju.
þegar ver þannig með fæstum orðum höfum mínnzt á
selakyn þau, er ver höfum arð af, og getið eðlis þess og
veiðiaðferðar , er við þau hefir brúkuð verið frá alda öðli,
og sem hefir gefizt svo vel, að vorkópurinn er og hefir verið eins viss undan Iátursels-urtunni , eins og lambið undan
ánni, og útselskópurinn
eingu óvissari en notin af snemmbærunni, svo mörgum þykir það jafnmikill skaði að missa
urturnar (selamæðurnar), sem ærnar, og skera jafnvel selanæturnar utan af þeim, til að gefa þeim líf, ef þær ínetjast,
sem skjaldall er, og að hinu leytinu leggja blátt bann fyrir
allt dráp á fullorðnum útsel á haustum:
þá leyfum ver oss
virðingarfyllst að snúa athuga yðar, háttvirtu nefndarmenn,
að drápsaðferð þeirri, sem farin er að tíðkast á selunum, er
reynslan sýnir að er svo skaðleg fyrir þessi vissu hlunn-
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indi, að þeirra munu lítil eða eingin not að fárra ára tíma,
ef öflugar skorður eru ei viðreistar.
Drápsaðferð þessi eru selaskotin, sem byrjuð voru á
einstöku stað her á Breiðafirði fyrir rúmum 20 'árum, en af
þvi þau voru ei viðhöfð nema stöku sinnum, og optast nær
fyrir landi þess, er skaut, þá gáfu menn þeim ekki eins mikin gaum, og vera átti, þángað til skoramenn tóku svo til að
fjölga og veita yfirgáng, að til mestu ófara miðaði; fóru menn
þá að höfða mál gegn þeim og láta þá sæta fjársektum ; en
því að eins varð þvi viðkomið , að sannað yrði, þeir hefðu Í
látri skotið; og þó opt hafi svo skotið verið, verður það ei
sannað nema einstöku sinnum, hafa þeir því eptir sem áður
haldið fram selaskotunum og ábatavonin knúð ávallt fleiri
og fleiri til að leggja iðn þessa fyrir sig; leit svo út á·
næstliðnum vetri, sem selamenn myndu eyða sel að miklu
leyti með skotum, hefdu menn ekki reist öflugar skorður
fyrst um sinn með innbyrðis samtökum móti því.
Skotmenn þeir, er leggja seladrap fyrir sig, hafa ser til
málsvarnar líkar ástæður og æðarfuglsmorðíngjarnír (sjá alþ.
tíðindin bls. 293); þeir segja, að einginn geti helgað ser
selinn, sem se út um sjó; menn viti ei, hvort eða hvar frá
látri hann sé ; nóg se til af selnum, þó fáeinir týni talinu;
hlunníndamean hafi ei rétt til að meina ser atvinnuveg
þennan, meðan þeir sanni ei beinlínis, að þeir spi1li veiði
þeirra, og meðan lög!ldófin banni ekki að skjóta seli. Nokkrir, sem vægara fara, þykjast vera á skotaferðum eptir vöðusel, af hverjum þeir fá þó ekki nema her um bil mest /0
part að tiltölu við látur - og út - selinn; þá bera þeir það og
fyrir sig, að skotment se bæði þörf og fögur, og landsmönnum se fyrirmunað að-iðka hana, þegar þeim se meinað að
leita þannig atvinnu á þann hátt, er sé nokkur aflavon.
pessar varnarástæður ætlum ver ei á góðum grundvelli
bygðar.
Fyrst er það, að þó að ei verði með vissum eink enningar merkjum sannað, að hinn skotni selur se frá þessum
eða hinum Iáturstöðvum hlunnindajarðanna, þá eru þó óhrekjanlegar ástæður fyrir því, að sá selur, sem skotinn er, sé frá
látrum kominn; þvi einmitt tími sá, sem helzt er til skotanna brúkaðnr, er sá, á hverjum selimir geta ei verið, eða
vilja ei vera samkvæmt eðli sínu við Iáturstððvarnar, og sæk.ja
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því til útsæsins, hvar skotamenn eru fyrir þeim og drepa þá
hrönnum.
Af þessu hlýtur selurinn að eyðast, eingu síður
en fénaður, væri farið að brúka líka aðferð við hann. Að
skotamenn hafi rétt til að spilla og eyða þannig svo arðmikilli skepnu, sem selurinn er, virðist oss rángt og ótilhlýðilegt, jafnvel þótt þeir, eptir því sem nú er ástadt, geti opt
skotið sér undan lagasektum.
Að menn segjast hiklaust mega veiða v ö ðuse Ii nn,
ba f - eða g e in g da r - s e linn með skotum, því hann gefi
ber ekki arð af sM, þá er það móti því, að trauðlega geta
menn ætlað nokkurri skyttu þá nærfærni og alúð, þegar menn
líta til reynslunnar að undanförnu og skjótræðis þess, er
brúka þarf til að skjóta sel, að hún, þar sem eins lítið er
til að fá, eins og ber, af geingdarselnum, sleppi frá ser úr góðu
færi bæði látur - eða landsel og útselum; þar að auki er her
í grend svo háttað, að óvíða verður skotið til sela, nema við
og nærri nótalögnum og varpeyjum, hvar bæði láturselur og
æðifuglinn eru nálægir, er hvorttveggja
heldur sig inn á
fjörðum, líka svo á vetrum, þegar ei banna því meiri ísalög.
Her eru sjógrynníngar og ætaleysi fyrir vöðusel, svo mikið
fátt kemur her af honum, og að eins á tvo firði framan af vetrum. Loksins eru það líka skotin, sem styggja svo vöðu eða geingdarvselinn, þótt bann væri til, að ef bann mætir
þeim, verður eigi hugsað til að veiða hann á rá eða í nótum, sem þó er töluverður bjargræðisvegur, ef lukkazt getur,
og hefir hingað til orðið landinu notasælli en arður skotnu
selanna, þegar á allt er litið.
Ekki sjáum ver heldur, að landinu sé svo mikið gagn að
skotmentinni, þó hún sé fögur og nytsöm, að tilvinnandi se,
að hún se iðkuð og æfð til þess c!inmitt að eyða og spilla
einum þeim arðmeiri hlunnindum landsins, einkum her, hvar
æðarvarpinu er þá líka hætta búin af skotunum. Her er því svo
ástadt, að ver ætlnm ei verði gjörð aðgreiníng á að skjóta fremur eitt selakyn en annað, og annaðhvort verði að friða allan sel, eða eingan. Væri leyft að skjóta allan sel, hve nær og
hvar sem hittist, mundi á 5 til 10 ára fresti selur gjöreyðast innfjarða, og sá, sem lífs af kæmist, mundi flýja til
yztu útskaga og ósa, og hafast við sem fjærst manna bygðum, og yrði þá ei verr farið með þá gagnsemi, er friðaður selur veitir, og um hvern gamall orðsháttur er til, laungu áður
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en skot tíðkuðust: "flest er safi hjá selveiðí," Væru selaskot leyfð á veturna eða nokkurn tíma af vetrinum, yrði loks
hin sama endalyktin , því þegar hlunninda eigendur sæu, að
aðrir myrtu selinn hjá ser og við land sitt á annað borð, og
selveiði þeirra væri á förum, hvort heldur er, færu þeir að
láta skjóta sjálfir, til þess um stund að ná í einhvern arð;
þá mundu og rísa sífeld mál og illdeilur manna á milli út
af skotunum, eins og þegar er farið töluvert að brydda á,
svo arðurinn, sem' verða átti til viðreisnar og velmegunar, eyddist í illdeilum og málsóknum til niðurdreps. Enn
fremur má þessa geta, að allur þriðjúngur þeirra sela, sem
skotnir eru, næst ekki, því ýmist flýja þeir með blóðrásinni,
eða sökkva, áður til þeirra verður náð, og skotaveiðin við
selinn, svo vara og vituga skepnu, er hin skelfilegasta, hrellíngarmesta og stopulasta.
það er því vort sannarlegt álit og sannfæring á reynslu
bygð, að eingin veiði-aðferð verði eins viss, hagkvæm og
stöðug, eins og n óta-ve iði fyrir láturs elinn,
up p'id r p ið fyrir útselinn
og ráin eða næturnar
fyrir
vö ð u- eða haf-selinn,
og lögin eigi því að vernda og
friða allskonar sel fyrir öllum skotum á öllum ársins tíma,
í hið minnsta hvar svo stendur á, eins og þar sem ver allir
eigum heimkynni.
1. Að eingan sel, af hverju kyni sem er, og hvern árstíma
sem er, megi með nokkurs slags skotvopni, að rá og skutli
fráskildu, skjóta á öllum Breiðafirði, eins og ræður Látrabjarg norðvestan fram, og Búlandshöfði sunnanvert.
2. Að öll afbrot gegn þessari friðun selsins ákærist og se
eins meðfarið sem opinber pólití - mál, og sekt til fátækra,
auk annara sekta eptir ástæðum, verði ei gjörð minni, en
hinn skotni selur verður metinn að verðaurum. "
Að öðru leyti má eg fyrir mitt leyti játa, að þekking
mín um selaveiði er næsta lítil, enda geri eg ekki ráð fyrir
öðru, en að nokkuð fari að standa í mer, þegar að því kemur, að halda uppi svörum vegna nefndarinnar, einkum um þetta
atriði, og er það þá einasta bótin, .að her eru aðrir, sem eg vona
að dyggilega rói á borð með mer, þegar að selaveiðinni kemur.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Eg verð að Ieyfa mer
að taka nokkuð glöggvar fram athugasemdir þær, sem 2 okkar
nefndarmanna hafa vakið i nefudarálitinu gegn frumvarpi þessu,
á
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og vert') eg, áður en eg bendi að sjálfu frumvarpinu,
að láta
í ljósi, hverja stefnu og aðalaugnamið
eg ímynda mer að slík
lög eigi að hafa; og þó það verði ekki hinum heiðruðu þíngmönnum til mikillar uppbyggíngar,
sem ekki er von, þar sem
eg er ólöglesinn maður, þá verð eg að gjöra það samt, til þess
að finna nokkurn
stað athugasemdum
mínum gegn frumvarpinu sjálfu.
Eg ímynda mer þá, að við hvert einstakt lagaboð sem el',
eigi jafnan að gæta þess, að það vaki yfir helgi laganna, yfir
höfuð að tala, og eigi það því að banna það eina og bjóða,
sem öllum er auðskilið að s e veru I egt og á nok k ru s tan d i.
Fari lögin nú að bjóða eða banna það, sem allir sjá að á eingu
stendur, og se þar tiI ónáttúrlega
hörð og smásmugleg,
þá álíta
menu það á eingu
standa
og smámuni
eina
að brjóta
þau.
Of hörð og of smásmugleg Ing hljóta því um þvert helgi
sjálfra sín, og helgi laganna yfir höfuð,
En hvað nú viðvíkur lögum um réttindi manna ser í lagi,
þá eiga þau fyrst og fremst að gá nákvæmlega
að innbyrðis
jöfnuði
rettinda þeirra og hagsmuna,
sem þeim er ætlað að
tryggja.
þar sem eins manns rettindi fara í bága við margra
óhag, þá mega opt og tíðum réttindi þess eina víkja, til þess
að ekki verði óhagur mörgum.
Eg vil taka her eitt dæmi til:
maður á góðar- eingjar, og einginn má hvorki slá þær né troða
með yfirferð, en þó má eigandi til að þola, að lagður sé yfir þær
alfaravegur.
Se nú slíkur jöfnuður milli réttindanna
flestum
óglöggur,
og geti lögin ekki skýrt hann, þá eiga þau heldur
að leiða það lljá ser og láta það öákvarðað,
en að þau skipi
það eður banni, sem hlýtur að verða þeim að fótakefli, en að
þau ákvarði það, sem ekki einskorðar og skýrir nein réttindi,
heldur veldur að eins þrætum og misklíð lim, sem aldrei voru
til áður,
þegar
eg fer nú að skoða frumvarpið eptir þessum athugasemdum,
þá leggur það bann við því, er til þessa hefir
alment verið álitið saklaus
hr úk u n a r r t tur , sem mörgum hefir orðið að góðum bjargræðisstyrk,
en eiugum einstökum manni til meins.
þar til leggur það þetta bann á með ónáttúrlegum
strángleika,
þar sem veiðimaður má með eingu
móti elta skepnuna
inn á annars lóð, skepnuna, sem hann er búinn að ná réttri eign á á sinni lóð með fyrirhöfuinni
og skotinu. Lagaboð þetta sviptir menn þannig þeim hagsmunum, sem
é
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mörgum hefir orðið að haldi, án þess að tryggja öðrum til
handa samsvarandi réttíndi eður veita þeim þau, veitir því
eingum eiganda þau réttindi, sem hann meti nokkurs verl'l, en
opnar augu hans, ef hann er svo gjörður, til öfundar, misklíðar
og málssókna , sem aldrei VOI'U áður, af því einginn áleit ser
áður gjört rángt til. Lagaboð þetta, að því leyti sem það friðar ekki eingaungu þau réttindi, sem eru veruleg og auðsen og
serhverjum eiganða arðsöm, t. a. m. æðarvarp, selaveiðar og
þesskonar , verður því alment álitið óverulegt og smásmuglegt; það verður álitið ónáttúrlega strángt, og þvi verður aldrei
né í öllum greinum framfylgt, sem skyldi; þess vegna leiðast
menn til að yfir troða það fyrst í hinum smásmuglegu og óverulegu atriðum þess,
en síðan fara menn að yfirtroða það og
brjóta i gegn því i þeim greinum, sem meira er um vert, t. a.
m. friðun æðarfugla og selaveíða, af því lagaboðið var of smásmuglegt og of strangt með fyrsta.
Að þessu vildi eg vekja athuga þingsins, áður menn fara
ítarlegar að ræða þetta mál og ráða af atkvæða greiðsluna.
Her ræðir um að girða fyri saklausan brúkunarrétt, að leggja
hapt á skotmentina, sem bæði er fögur i sjálfu ser og getur
komið að margföldu haldi, ef svo má standa, sem nú er; her
ræðir um að svipta mann hagsmunum, án þess að veita þá
aptur öðrum, um verndun verulegra réttlnda , um helgi þeirrar
verndunar og helgi laganna yfir höfuð.
STEPH •.\.N JÓN SSON:
Hinn virðulegi þingmaður Skaptafellssýslu hefir í tölu sinni útlistað það, er eg vildi sagt hafa, miklu
betur en eg sjálfur hefði getað gjört. Einúngis eitt atriði
vildi eg taka fram, en það er i 6. grein um eltingar-réttínn, þar
sem stendur: "sama liggur við", o. s. frv; þetta finnst mer
geta skiIizt eins um sjó sem land, nl. þau orðin: "eða fer
þangað, sem hann á ekki veiði, til að sækja dýr eða fugla, er
þar gefast upp".
þessa ákvörðun álít eg óbrúkandí, og vil
eg færa dæmi að þvi úr bænarskrá þeirri, sem nýlega var
lesin upp. Hún segir nefnilega, að allur þriðjúngur farist þess
sels, sem skotinn er, og vil eg játa því, að opt se það töluvert, en eg er viss um, að það yrði miklu meira, ef ákvörðun
greinarinnar nær gildi óbreytt.
Menn elta opt skotinn sel
máske viku sjáfar, og það upp að löndum, og væru þeir selir
eptir frumvarpinu tapaðír, sem stefnu taka að landi, og hvorki
skotmanni ne landeiganda .til nokkurs gagns. Eg áskil mer
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þvi breytingar-atkvæði her að lútandi þannig, að bætt se við
endann á 6. grein: "nema hann geti fært sönnur á, að hann
hafi sært þá skepnu á ser frjálsum stað"; því opt má svo við
bera, að með skotmanni séu fleiri menn að samslags veiði.
Eg verð einnig að minnast lítið eitt á 12. grein. Eg get
ekki glögglega skilið, hvort varpeiganda á að vera fullkomlega frjálst að leggja hrognkelsanet
nær veiðlplázi
sínu, en
200 faðma tólf ræð, eins og öðrum er bannað í greininni; ef
svo er, álít eg það eiga illa við, því ef eiganda ætti að vera
það frjálst, ætti það líka að vera öðrum, og virðist mer þetta
þurfa að leiðrétta.
Við 9. grein þykja mer orðin, "þar sem óvilhöllum mönnum
sýnist vel til fallið", ofsterk, og hefði heldur viljað, að þar stæði,
í staðinn fyrir "vel til fallið", "ekki óráðlegt"; og er það af því eg
álít allar upphvatningar til upptöku nýrra varplanda mjög svo
nauðsynlegar, og eg held, að þessi ákvörðun téðrar greinar
gæti orðið hindrun fyrir upptöku varplandsins og friðlýsingu,
þar sem eigi verður með vissu fyrir séð, að viðleitnln muni
heppnast.
JAKOBPETURSSON: Af ræðu þeirri, er sá heiðraði þingmaður Eyfirðinga hélt her næst á undan, heyrði eg, að honum þykir á líkan hátt og mer, síðari partur 6. greinar frumvarpsins vera harla ónáttúrlegur og óþægilegur , að því leyti
sem hann kynni að geta náð til selaveíðar ; en þar þessi kafli
greinarinnar stefnir beinlínis að þeim manni, sem særir dýr eða
fugla á sínu landi, og eltir í annars manns land, eða fer þángað, sem hann á ekki veiði, til að sækja dýr eða fugla, sem þar
gefast upp, lítur svo út, sem hann þetta grundist á því, að
veiðimaður {.!;ætiþá um leið skotið dýr eða fugla í því landi,
ef hann hefði byssu 'meðferðis. En til þess að hann tapi ekki
veiðinni, máske aungum til nota, og tortryggni fyrirbyggist,
sýnist mer nægja, að við enda greinarinnar se bætt: "nema
hann skilji eptir byssuna á sínu landi", og kýs mer breytíngaratkvæði samkynja þessu.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: þó eg se ein ginn veiðimaður, leyfi eg mer fáum orðum að fara um frumvarp þetta og
meðferð nefndarinnar á því: mer virðist þá fyrst það vera
aðal-augnamið lagaboðs þess, sem her liggur fyrir oss í frumvarpi, að friða með öllu þær skepnurnar, sem landi þessu eru
gagnsamastar, en það er nú æðarfuglinn talinn; og er baun einnig
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af frumvarpinu friðaður, án þess nefndin átelji það; en þá
kemur mer til hugar selurinn, bæði látraselur og útselur, sem
er fleiri jarða hlunnindi en æðarvarpíð, og að samtöl du eins
arðsamur landinu, og virðist mer frumvarpið Í því sjálfu ser
ósamkvæmt, er ekki er sama friði yfir honum lýst og æðarfuglinum; hlýt eg því að kjósa mer breytíngaratkvæði
á þá
l.eið, að selur allur her við land, nema fars elur, verði friðaður
jafnt og æðarfuglinn.
l\ler sýnist nefndin, fyrst hún fellst á frumvarpið, ekki
vera sjálfri ser samkvæm, er hún í 7. greininni bætir hreinum
við bráðdýrin, refa og birni, því með eingu móti fæ eg skilið, að það eina dýrið af binum viltu hjá oss, sem nokkur feingur er í, eigi ekki landeiganda eign að vera, meðan það dvelur í landi hans, þegar hver smáfuglinn er það, og það mundi
mer finnast ésanngjörn lög, sem gæfu mer rétt til að sækja
þann til sekta, sem grátitlínginn drepur eða veiðir við útkjálka
lands míns, en byði mer að líða átölulaust, að hreinninn væri
lagður við velli af óviðkomanda manni við tún mitt. það hefir
mer sagt verið af trúverðum manni, uppöldum Í Norðurþingeyjarsýslu, að mikið hafi fellt verið af dýrum þessum á öræfunum millum Mývatnssveitar og Norðurmúlasýslu, og það svo,
að hjarðir þeirra séu miklu færri og þunnskípaðri orðnar. Eg
tek það upp aptur, að mer með eingu móti finnst það hæfa,
að löggjöf sú, sem bannar að skjóta jafnvel enn minnsta fugl
Í annars landi að óvilja hans, leyfi hverjum sem vill að drepa
hreíninn, hvar sem hann verður staddur.
Mig furðar á breytíngu þeirri, sem nefndin hefir gjört við
12. grein frumvarpsins; það er öllum kunnugt, sem til æðarfuglsins þekkja her á suðurlandi, að hann kemur fyrst um eða
eptir sumarmál, seinustu daga Aprílsmánaðar, þá sezt hann
upp um litla stund, fer svo. að viku fresti allur aptur, og kem.
ur fyrst Í miðjum Maímánuði aptur, býr þá um sig og verpir;
nú væri það óhagkvæmt, ef brognkélsaneta lagnir væru hannaðar, þar sem þær eru feingvænlegastar, en það er sem næst
landi og ekki sizt hólmunum, meðan þær fá eingan skaða
gjört þeim fuglinum, sem friða á, og er þetta eð mesta óráð
og til mesta hnekkis fiskiveiðunum ; ætti þVÍ frumvarpið að
standa óbreytt Í upphafi ennar 12. greinar, tmr sem enn virðulegi þíngmaður Eyfirðinga bar efa fram um, hvert eigandi væri
meintur, þar sem í sömu grein seigir "má eingi maður leggja",
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því bæði er eigandi maður og vill heita það. Aptur í 15. grein
frumvarpsins finnst mer ákvörðunin ósanngjörn, er svo kveður að orði: "ef selur er skotinn að ólögum, eignast Ianðeigandi
veiðina", þVÍ IH~rer athugandi, að ef jarðeigandi hefir léð leiguliða sínum selaveiði ábylis hans, þá hefir hanneingu
siður
en landeigandi skaða af skotum ofnærri látrum hans; gjöra
má ráð fyrir, að úngur leiguliði se nýkominn til jarðar, og
selaveiði á áhýli hans verði spilt af yfirgángi annara, þá líður hann tjón um ábúðartíð sína af þeim spjöllum, en landeig
andi fyrst, þegar hann byggir aptur jörðina með afföllum; það
er pví sanngjarnt og að mínu viti rétt, að báðir, landeigandi og
leiguliði, taki jafnan hlut í sekt þeirri, sem á óheimila veiði
fellur, en það er hérna veiðin; þvi áskil eg mer það breytíngaratkvæði, að orðin í 15. grein, "þá eignast landeigandi
veiðína" breytist þannig: þá eignast landeigandi hálfa, en leiguliði hálfa veiðina.
STEPHÁN JÓNSSON:
það var ekki meining mín, að eigandi væri nokkuð
annað en maður, og eg hugsaði, að orð
mín yrði ekki tekin svo; en her er þráðurinn í meiningunni
slitinn í sundur, og ekki lesið nógu lángt, og eg get ekki
betur skilið, en að orðin, "annars manns", bendi á annan en
eiganda sjálfan, en það verður hver að dæma eptir sínum
skilningi.
FRAMSÖGIJMAÐUR:
Eg geri ekki ráð fyrir, að eg þurfi að
fara mörgum fleiri orðum, en þegar er búið að fara í ástæðunum fyrir frumvarpinu og í nefndarálitínu,
um það, hvort sú
en nýja grundvallarregla
frumvarpsins se hentug landi voru
eða ekki; enda eru þeir þingmenn, sem nú hafa látið í ljósi,
að eigi muni svo vera, enn sem komið er, einúngis orðnir tveir,
og helrlur þá hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga, að það sé
til lítils gagns að hanna eða bjóða það i lögum, sem eigi getur miðað til að vernda ver u I e g réttindi, heldur að það þvert
á móti einúngis leiði til öfundar og melnbægni, að veita jarðeiganda eða ábúanda eingaungu veiðirett þann, sem frumvarpið nú ætlast til. Að réttur þessi ekki se verulegur, þykir mer
bágt að skilja, er það þó varla verður sagt, að eignarrétturinn, sem réttindi þessi standa í óaðski1janlegu sambandi við,
eigi se verulegur.
Eigi heldur er ástæða fyrir því, að þau
eða lögin, sem helga þau, gefi tilefni til meinbægni, sem áður ekki átti ser stað, þó því á hinn bóginn eigi verði neitað,
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að sumir séu svo breyskir, að synja öðrum þess, sem á þeirra
valdi er að synja, þó að þeim einginn skaði geti orðið af leyfinu, og er þess þá allra sízt von, að þeir verði margir, sem
synja leyfisins, ef þeir eingan hagnað hafa af því. þeir af
nefndarmönnum,
sem eigi hefir verið um aðalgrundvallarreglu frumvarpsins, hafa líka orðið að viðurkenna, að ástæður
se töluverðar fyrir að halda henni.
Með tilliti þar næst til mótmæla þeirra, sem komin eru
fram gegn einstökum greinum frumvarpsins, þá er því hreift
af þingmanni Eytirðínga, að í 6. gr. vanti ákvörðun um, hvort
elta megi dýr, sem skotið er á sjó; og held eg þá fyrir mitt
leyti, að eigi þurfi að banna að elta t, a. m, skotinn sel, inn
að þeim takmörkum, þar sem jarðeigandi eða ábúandi á veiðina á sjó út, eða þegar ekki verður neinn óskundi að því
við selalátur,
lagnir eða friðhelg veiðilönd jarðeiganda, og
virðist þá eigi meiri ástæða til að leyfa öðrum að elta dýrið
inn fyrir þessi takmörk, en annars yfir höfuð inn á land annars manns. Hvað það snertir, sem þingmaður Norðurþíngeyínga fer fram á, að bæta við sömu grein: "nema hann skilji
hyssuna eptir á sínu eigin landi", þá ætla eg, að þessi viðbætir mundi bæta næsta litið úr; því se dýrið eða fuglinn ekki
skotinn banaskotí, þá er hætt við, að veiðimaður eigi bágt með
að gleyma byssunnl eða að elta hann byssulaus, en se það
skotið til -dauða, þarf hann varla að fara lángt; og yrði þessi
viðbætir þannig einúngis tilefni til yfirskota handa launskyttunum, og naumast til nokkurs gagns.
Við 7. grein er þess af þingmanni Borgfirðinga getið, að
nefndin, með viðbæti sínum við hana, setji hreina jafnsíðis
óargadýrum. Auk þess að nú þessi aðfyndni eigi hrekur ástæður nefndarinnar fyrir viðbætinum, svo kemur hann heldur
eingan veginn þannig við, að nefndinui verði brugðið um þetta j
en þegar hinn sami heiðraði þíngmaður játar, að "plógur" S8
mikill að hreinum, er þeir verða skotnir, þá virðist mer, að
hann að efninu til verði nefndinni næsta samdóma, því nefndin hefir líka sagt, að ekki sé annað gagn að hreinum, en að
veiðinni til. Að öðru leyti hefir þingmaðurinn leidt hjá ser
að hrekja ástæður nefndarinnar fyrir ákvörðuninni eða viðbætinum.
Við 9. gr. ræður _þingmaður Eyfirðinga til, að í stað orðanna, "sýnist. vel til fallið", komi orðin: "eigi sýnist það fré-
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ráðanda"; en með þessum hætti verður eingin vissa feingin
fyrir því, hvort full ástæða se til að friðlýsa staðnum sem eggveri, eð-a til að leggja það band á veiðirett nábúans, sem leiða
verður af frlðlýsingunni.
Eg ætla því, að eigi sé mælanda
með þessari breytíngu.
Við 12. gr. hefir hinn sami þíngmal'mr vakið efa á því,
hvort bannið gegn því að leggja hrognkelsanet á þeim tiltekna stað og tíma líka nái yfir eiganda eggversins ; og verð
eg að vera þingmanni Borgfirðinga samþykkur, að því leyti
sem hann ætlar, að svo sé : því bæði er það, að frumvarpið
fer því fram, að friða æðarfugl gegn allri áreitni, hver sem i
hlut á, og hvar sem stendur, og líka er þessi skilningur 12
greinarinnar auðdreginn af sambandi því, sem hún stendur í
við ll. greinina. En þar sem þingmaður Borgfirðinga hefir
mælt á móti breytingu nefndarinnar á byrjun ennar sömu greinar, verð eg að skírskota til þess, sem nefndin hefir sagt að
sé upplýst um, að hregukelsanet sumstaðar, t. a. m. fyrir vestan, se lögð í byrjun :Martsmánaðar, og að æðarfuglinn þá þegar se kominn á kreik i kríng um eggverin. Aðrar ástæður fyrir breytingunni get eg eigi fært, og ætla eg þeim, sem kunuugri eru en eg að staðhæfa þær ítarlegar; en se breytíngarinnar þörf fyrir nokkurn kafla landsins, þykir mer sjálfsagt,
að hún verði að gilda fyrir land allt, þar sem um æðarfugl
og nytsemina af honum fyrir landið er máli að skipta.
Að því leyti sem hinn sami þingmaður, e.ns og Barðstrendíngur, fer fram á það, að friða seli yfir höfuð, eins og
æðarfuglinn, þá þykir mer að vísu líklegt, að mikið mæli fram
með þvi; en þar eð mig vantar reynslu til að geta mælt með
þessu eða mót, öðruvísi en nefndin hefir gjört, ætla eg þingmönnum þeim, sem betur þekkja til um selaveiðiua, að koma
fram með þær ástæður og þau atkvæði, sem hníga að breytingu nefndarálitsins i þessu tilliti.
Loksins hefir sami þingmaðurinn fundið það að 15. gr.,
að hún eignar landeiganda veiðina i kafla þeim, sem byrjar
með: "Nú skýtur maður Iandsel-c- veiðina", og vill hann, að
helmingur veiðarinnar fam í jarðeiganda, en helmingurinn í
ábúanda skaut. Nú er það einmitt þessi kaflinn, er nefndin álítur að eigi að falla úr, og hefir hún sagt, hvað hún ætlist til að komi i staðinn, en við þessu hreifir þíngmaðurinn alls
ekki, De heldur lætur í ljósi, hvort honum fellur þessi breyting
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nefndarinnar i geð eða ekki;
og er það enn fremur, eptir
breytingu nefndarinnar við 4. gr., sjálfsagt, að það er ábúandi
jarðar en eigandi ekki, sem ætti heimtíng á veiðinni, eptir
þeim ávikna kafla í 15. greininni,. nema því að eins að eigandi hefði gjört nokkra takmörkun eða undantekningu í bygglngarbréfinu, með tilliti til veiðiréttar þess, sem nefndin ætlar
ábúanda einum.
JÓN SAMSONSSON: 8. greinin ætlar nú að verða út undan, en þar sem hún talar þó um refa-veiðina, verð eg að geta
þess, að mer virðist, að refa-veiði ætti ekki að takmarkast við
leyfi landeiganda eður ábúanda þess, sem sjálfur ekki brúkar
veiði-tól til þess, heldur ætti öllum að vera heimilt að eyða
refum, hvar sem kostur er á.
Eg hefi nýlega sannfrett frá
einni sveit, að refar eyðileggi þar á nokkrum bæum við fjallgarðinn, árlega her um bil frá 20 til 30 kindur á bæ. Og svo
er nú ástadt í Skagafirði, að þaðan hefir verið með töluverðum kostnaði feinginn maður frá Eyjafjarðarsýslu,
til að eyða
þess háttar dýrum, hvar sem hann getur. það hefir líka komið þar til orða, að vel mundi tilfallið, efhreppstjórar eður önnur yfirvöld kæmi því til leiðar, að stofnaðir yrði sveitarsjóðir
til launa og upphvatningar þeim, sem veiða þessi dýr; og meina
eg því, að það ætti að vera heimilt, hvar sem stendur, annarstaðal' en þar sem skotin eru bönnuð, vegna friðhelgi annara skepna.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: Hafi mer skilizt rétt útlegging niðurlags 6. greinar, eptir því sem enn virðulegi framsögumaður gaf hana, þá er hún þessi: að leyfilegt se á sjó
að elta sel eða fugl særðan inn yfir merki þau, er helga öðrum manni veiðirétt, þó ekki megi það á landi; þetta :virðist
mer ósennileg útlegging, því ekki ætla eg, að nokkur löggjöf hafi 2 reglurnar í einni og sömu löggjöfínnl, .og getur það,
sem auðskilið er, orðið að miklu meirá tjóni landeiganda, að
eItur se selur inn yfir veiðimark annars, en fugl eða dýr á
landi yfir landamæri. Um hreindýrin er eg að öllu ósamþykkur nefndinni; þó eg segði, að nefndin hefði sett hreinínn í lIokk
óarga eða bráðdýranna, sagði eg þar fyrir ekki, að hún hefði
gjört það eptir náttúrufræðisreglum, því vitað hefir nefndin, að
hreinninn er klauf -, en ekki kló - dýr. það' verð eg aptur að
ítreka, að æðarfugl sækir að landi seint í Apríl-mánuði,
en
kemur að staðaldri í miðjum Maímánuði, og þó 1 eða 2 æðifugl-
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ar kynni 2. eða 3. hvert ár að slæðast í hrognkelsanet fyrir útgaungu Martsmánaðar, vegur sá skaði með eingu móti
mót skaða þeim, sem fiskiveiðar hafa af vanrækt hrognkelsaveiðarinnar. það fæ eg ekki skilið, að breyting sú, sem nefndin hefir viljað gefa 15. greininni, hnekki í hinu minnsta breytingaratkvæði mínu, því meiningin verður hin sama, að veiðin
(eða sektin fyrir lagabrotið ) falli til landeiganda; en það er mín
full sannfæring, að leiguliði eigi jafnt að úppskera mót landsdrottni fyrir þann liðna órétt,
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON:
þó eg megi játa, að
eg beri minna skyn, en flestir hinna heiðruðu þingmanna, á
•málefni það, sem her er verið að ræða um, dirfist eg þó að
hreifa mótmælum gegn hinum velæruverðuga þingmanni Borgfirðinga, þar sem hann vildi hafa hreina undir sama rétti og
þær skepnur, sem mest eru friðaðar; þingmanni þessum þókti
nefndin hafa. ekki sem rettast sett hreinana í flokk óargadýranna (þar sem þau þó væru klaufdýr,
en ekki klódýr), og
þau gæfu þó þíngeyingum og Múlasýslumönnum töluverðan
plóg, sem eg tek fyrir arð, og væru altso meir til gagns en
skaða. Eg vil stuttlega skýra þíngmönnum frá, hvernig ástadt
er með dýr þessi, nú sem stendur: þau halda saman í stórum
flokkum; a sumrum eru þau inn við jökla, mest í urðum, og
lifa þar af mosa, hvar mjög íllt er að komast að þeim, nema
ef ske mætti með ráðum og kænsku, því fljótlæti þeirra líkist meir fugla en ferfættra dýru; þegar haustar að, slá þau
ser nær hygðum i hundraðutali, jafnvel þúsunda, og lifa. þá mest
á mosa og íjallagrösum, og þegar fyrst koma hörkur, þokast
þau nær mannabygðum. Væri nú veiðirétturinn á þeim svo takmarkaður, sem annara dýra, sem sami þingmaður fer fram á,
er eg viss um, að einginn maður gefur sig til að fara af stað,
til að reyna að vinna þetta fljóta dýr, Í von um að honum takist það, í sinu eigin landi, áður en það kæmist inn í landareign annars manns, ef að hann getur ekki vænt að verða þess
eigandi eptir allt ómakið .Eg álít þau séu ekki ránglega
sett í flokk óargadýranua,
að því leyti sem þau gjöra meiri
skaða, en svari arði þeim, er menn hafa, enn sem komið er,
af þeim; þau eru þegar búin að gjöreyða enum dýrmætu fjallagrösum, sem öllum mönnum, og einkum hinum fátæku, hefir
verið næsta mikil hjálp að til líf.<;bjargar; og ætla eg það se
aungvu minni nauðsyn að friða þau (grösin), en dýr þessi, og
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eg held, að það væri réttast, að setja út verðlaun til að vinna
þau, sem mest yrði; (vart mun vera að hugsa til að venja þau,
og að menn í því skyni vildu hlífa Þ eirn, í von meira arðs af
þeim,' sem eg ekki neitaði, að mikill væri, ef menn gætu hugsað að eignast þau sem aðrar hjarðir, er væru viss eign hvers
eins fyrir. sig; en ekki er því svar að gefa); þau skaða mikið,
en gagna ekkert, og því er eg fastur á, að þai\ eigi að vera
heimilt hverjum, sem vildi og gæti og hvar sem er, að drepa
þau.
En hvað því viðvíkur, er hinn heiðraði þingmaður Skaptfellinga hreifði í ræðu sinni, þeirri er hann heit í dag, þá er
eg honum öldúngis sámdóma í því, að lögin spilli helgi sinni,
ef þau eru svo þraungvuð, að þau svo að segja leiði til yfirtroðslu í því, sem mikið er áríðandi, að þeirra se gætt, með
því að leggja bann á það, sem minna er um vert, en sem þau
ná ekki til, kríngumstæðanna vegna, að varðveita. Virðist mer
því, að allt það, sem lögin trauðlega geta séð um, að ekki
verði eptir sem áður yíirtroðið, vegna þess þau eru ofnákvæm,
eigi að vera undanskilið þessari löggjöf; ætla eg mer því
að stínga npp á, að 6. grein frumvarpsíns verði -úrfeld eða
breytt svo, að úr henni dragist mesta haptið, er hún leggur á
veiðiréttinn,

En í tilliti til athugasemda þeirra, er þingmaður Eyfirðínga gjörði við 12. greinina, get eg ekki betur séð, en hann
hafi rétt að mæla, að minnsta kosti, að eigandi álíti það, sem
þar stendur, ekki til sin meint; það ætti því að breytast, og
takast meiningin skýlaust fram, svo einginn vafi yrði á, til
hvers meint væri; og enn fremur álít eg, að athugasemd þíngmannsins úr Skagafjarðarsýslu um refana se ekki fjærri;jafnvel
þó nefndin hafi gætt þess flesta í því falli) þá ætla eg ekkert se ofgjört, sem miðar til að eyða þeim; hverjum manni ætti
ekki einúngis að vera heimilt' að drepa þá, sem optast og
víðast því yrði viðkornið, helður ætti að upphvetja menn sem
mest til þess með ýmsu móti; það er ekki ætíð svo hægt að
fá skyttur á greni, þvíeinginn telur það ser ávínníng, að liggja
á þeim; eg álít í alla staði ógjörlegt að takmarka veiðirettinn
á nokkurn hátt, í tilliti til refanna, eins og eg álít það yfir
höfuð, þar sem um hin smærri réttindi er að skipta;' því áski1
eg mer breytíngaratkvæði
á þá leið, að frumvarpið verði ei
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lögleidt fyrst um sinn, nema hvað æðarfugl, álptir í breiðrum
og sárum, og látrasel áhrærir.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: pegar eg las byrjun 12.
greinar, datt mer ekki í hug að lesa leingra til að leita að mótsetningu til þess, sem í upphafinu stendur, "einginn maður", og fellst
eg nú fúslega á meiningar þeirra þingmannanna frá Eyjafirði og
Norðurmúlasýslu, en eg verð líka nú að áskilja mer það breytíngaratkvæðí , að úr falli orðin "annars manns." þingmenn bið
eg um það að dæma, hvort hreinar eptir skýringu ens virðulega þíngmanns frá Norðurmúlasýslu séu rétt nefnd óarga dýr,
eða ekki heldur nytsöm dýr. þó þau lifi á mosa og eyði jafnvel nokkrum fjallagrösum, eru þau þó nytsamari og meiri eign,
þegar feld eru, en smáfuglinn.
STEPH{N JÓNSSON: þegar eg áskildi mer breytíngaratkvæði, gleymdist mer að taka fram og bæta við: "nema þar
sem látur eru." Um 12. grein hefir þingmaður Borgfirðinga áskilib ser breytingaratkvæði , og sleppi eg þvi frekara umtali
um hana, og eins um það, er eg hefi á vikið við 9. grein, þar
mer þykir það síður áríðandi.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg verð að vera fastur
á þvi, hvað sem hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga segir,
að það ætti hverjum manni heimilt að vera, að veiða hreindýr,
hvar sem er, og með hverju helzt móti er yrði; það er hægt
að fá það inn í löggjöfina, þegar þess er orðin þörf, að friða
þau; enn sem komið er, er það ekki, því þau eru til tals verðs
skaða, en einkis gagns. Hinir virðulegu þíngmenn úr þíngeyjarþingi geta sjálfir bezt látið í ljósi, hvort þau eru drepin
þar til stórs ábata; eg ætla, að það se ekki, og eingan veginn
svo það jafnist við skaða þann, sem af þeim leiðir, og sem
verður þeim mun meiri, sem þau fjölga meira.
Umboðsmaður þORvALDIJRSÍVERTSEN:Eg skal nú ekki tefja
þíngmenn leingi. Eg vildi einúngis geta þess, að mer eingau
veginn getur borið saman við hinn heiðraða þíngmann Borgfirðinga, þar sem hann sagði, að æðarfuglinn kæmi ekki að
varp eyjum fyrr en í lok Aprílmánaðar; því fyrir vestan, og allstaðar hvar eg til þekki, heldur æðarfuglinn til, við og um kríng
varplöndin, og á fjörðum þeim, hvar þau liggja, allt árið eða
mestan hluta þess, nema ísalög hreki hann i burtu.
þannig er það á Breiðafirði öllum. Hvernig þvi hagar í Borgarfirði, þar um þori eg ekkert að fullyrða.
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Prófastur HALDÓBJ.ÓN880N:Mer skildist það, sem hinn
heiðraði þingmaður Borgfirðinga nýskeð mælti, að nefndarálitið bætti ekki úr því, sem honum þótti áfátt við 15. grein frumvarpsins, um að Iandeigandielgí þann sel, sem skotinn er á
friðhelgum stað; en þegar eg, ber saman 4. og 15. grein frumvarpsins, skilst mer ekki, ab.þörf se á því breytíngaratkvæði,
sem hann áskildi ser, á þá leið, að landseti skyldi eiga helminginn; því eg ímynda mer, að sú grundvallarregla se höfð fyrir
augunum við þá áviknu ákvörðun i 15. grein, að sektin eða
skaðabæturnar tilfalli þeim, sem fyrir skaða hafi orðið fyrir
það, að veiðiréttur hans var kreinktur; nú fylgir veiðiréttur
eigninni,
en eigandi p:etur eptir 4. grein Ieð hann ábúanda;
og að því leyti sem brotið væri á móti þessum ábúandalls
rétti, og honum skaði gjðrður. i sama hlutfalli held eg sjálfsagt, að honum bæri bæturnar, þó 15. grein, eptir grundvallarreglunni fyrir veiðirettinum, áskilji þær landeiganda.
EYJÓLFUREINARSSON: því, sem sá heiðraði þingmaður frá
Dalasýslu sagiH. fyrir stuttu, er eg að öllu samþykkur, að í
staðinn, "frá Aprilménaðar byrjun" se "til Aprílmánaðar loka";
því á þeim tíma er fugl optar kominn hjá mer kringum varpeyjar. En aðgætandi er, að í rauðmaganet veiðist fuglinn helzt,
en í grásleppunet er það sjalrlnar ; er það opt hjá mer eigi yfir
2-3 fugla á vori, sem Í þeim hafa flækt sig, en fleiri í hin
netin, sem opt hafa verið lögð, jafnvel á góu, og tekin úr sjó,
þá fugl er alkominn að eyjum, svo ei flæki sig í þeim.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON: það eru einúngis fáein atriði í
máli þessu, sem eg skal leyfa mer að drepa á Í fám orðum.
það er þá fyrst um grundvallarreglur þær, sem frumvarpið er
bygt á, og tvo af hinum virðulegu nefndarmönnum hefir
nokkuð greint á við meira hlutann" eins og sjá má af nefhdaralitinu og umræðum hins virðulega þingmanns úr Skaptafellssýslu, sem ætlar, að frumvarp þetta, ef það yri'li lög, mundi
einmitt spilla því með smásmuglegum ákviirðunum, sem það
ætlaði að bæta. Eg get ekki skoðað mál þetta öðruvísi en svo, að
veiðiretturinn se einskonár eignarréttur, sem stjórnin er skyld að
vernda, og vill vernda mót árásum annara manna út í frá. þær ákvarðanir, sem til þessa virðast nauðsynlegar, eru aldrei smásmuglegar, því þær vernda mikilvæg rðttindi og tryggja, Verkanir slíkra laga koma fram öldúngisá sama hátt og þeirra laga, sem
gefin eru til að tryg~a og vernda eignarréttinnr Lögin banna að
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taka frá öðrum, það sem hans er; þegar þetta boð er brotið,
getur hver sá, sem mist hefir eign sína, ákært það, og krafizt
laganna verndar; en hann má leyfa öðrum að hagnýta eign sína
eptir samkomulagi, og hann getur undanfellt að gánga veg laganna, og draga annan fyrir dóm, þegar honum þykir ser ekki
gjörður svo mikill skaði, að vert se að ákæra það. En þó hann
gjöri þetta, þá viðurkenna samt allir, að hann eigi hlutinn, því
það er gamalt orðtæki, sem öllum er innprentað her á landi,
að "hver er leyfis verður fyrir sínu." þetta hefir einnig, eptir
því mer er framast kunnugt, verið viðurkent einnig um veiðiréttinn, því þó sumir hafi kallað veiðar á annara löndum "saklausan brúkunarrétt , sem eingum hafi orðið mein að," eins
og hinn virðulegi þingmaður úr Skaptafellssýslu
tók til orða,
þá er það samt víst, að þegar þeir hafa verið fundnir að veiðum á annara lóð, hafa jafnvel Þ e ir viðurkent , að þeir væri
ekki á frjálsu svæði, og að landeigandi væri jafnvel leyfis
verður fyrir lóð sinni.
Her er þá tvent til: annaðhvort að láta allt gánga fram
reglulaust, svo að hverjum se frjálst að veiða, hvar sem hann
er staddur, hvar sem hann vill, á sinni lóð eða annara.
þá
getur aflinn vaxið, og hver getur tekið svo mikið sem hann
hefir dugnað til; en eg óttast að svo gæti farið, áður lán gt um
liði, að afli landsins vaxi ekki eins mikið að tiltölu, eins og
menn kynni að ímynda ser; eg ætla þvert á móti, að svo kynni
að fara, að mikill afli eyddist fyrír landinu á fám árum, og
væri ekki hægt að bæta fljótlega aptur. Annað ráð er það, að
taka fasta reglu, en binda hana einúngis við tvö atriði, eins og
þingmaður Skaptfellínga vill, en binda hana þar svo stránglega, sem orðið getur. Slík regla sýnist mer verða eins og
fleigur í allri hinni löggjöfinní, því þar eru tvær veiðitegundir rigbundnar svo fastlega, að tekið er út yfir allt, en öll önnur veiði er jafnfrjálfs öllum, á hverri lóð sem er, hvort heldur
á sjálfs manns lóð eða annara.
Frumvarpið vill aptur á móti
byggja á réttum grundvelli fasta reglu, sem gángijafnt yfir, og
takmarki serhvað eina atriði, eptir því sem þörf er á til verndar réttindum manna og atvinnuvegum landsins til eflingar, en
þar semslíks er ekki þörf, vill það rýmka regluna skynsamlega. þenna tilgáng hafði nefndin einnig fyrir augum, þegar
hún rannsakaði frumvarpið.
Hinn virðulegi þingmaður úr Skaptafellssýslu tók það enn
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til dæmis, að hann sagði, a~ bóndi "mætti til að láta ríða yfir
eingjar sínar"; en þetta er:ekki rétt: bóndi á sannlega rett á
að reka burt af lóð sinni hvern þann, sem vill ríða yfir eingjar hans til að gjöra honum skaða; en hitt er satt, að standi
svo á, að leggja verði alþýðuveg yfir eingjar hans, þá verður hann að láta til svo mikið úr landi sínu, sem til Þ e s s
þarf.
Eg skal nú fara fáeinum orðum um nokkur hin einstöku
atriði, sem til orða hafa komið. það er þá fyrst breytíngaratkvæði
hins virðulega þíngmanns úr Borgarfjarðarsýslu,
að friðhelga
að fullu og öllu þau selakyn , sem her eru stöðug við land,
útsel og landsel.
Eg get ekki fallizt á þetta, því mer þykir
það takamarka veiðirett óskynsamlega. Eg þekki marga firði,
þar sem er mikið af landsel, og útselur nokkur, en hvorki
nótlagnir né uppidráp; þar væri með þessu móti bjargir bannaðar, eða töluverður afli, sem ekki kreinkir nokkurs manns rétt,
öldúngís fyrirbygður, án þess nokkrum manni væri hagnaður
að, því sá selur, sem á þessum fjörðum er, er sannarlega hvorki
kominn úr Breiðafirði né Faxafirði. Her virðist mer frumvarpið og nefndin fara reitan meðalveg : verði lagnir ekki hafðar
á þessum fjörðum, ne uppidráp,
þá er veiðin frjáls, eins og
hún á að vera þar, sem allir eiga jafnan rétt, en se það af hirðuleysi, að þar eru ekki lagnir eða uppidráp , þá getur hver ábúandi tekið upp á því, sem vill, á jörð sinni, eg látið skoða
veiðistaðinn og friðhelga, og þá geingur veiði hans undir vernd
tilskipunarinnar.
Annað atriði er nokkuð vafasamara, og að minni hyggju
eitt hið vafasamasta, ef til viII, í öllu frumvarpinu, og það er
6. greinin, um að elta dýr eða fugla inn á annara manna -lóð.
þegar þetta er bannað, má svo virðast, sem þar með se lagt
band á atvinnuvegu manna, og eptir því sem á stendur her á
landi, þar sem margar jarðir eiga fjarska mikið víðlendi, má
svo virðast, sem slíks banns mundi ekki verða mögulegt að
gæta. Samt er auðsætt, að eltíngarleyfi þetta má ekki vera
ótakmarkað; væri það ótakmarkað, þá mundi hver einn, sem
sky ti á annars manns lóð, hafa nóg fyrir sig að bera. Hitti
bóndi hann úti í högum með byssu, og spyrji, hvernig á ferðum hans standi, mun hann verða fljótur til svars: eg var að
elta tóu, eða fugl, eða hvað sem honum kann að detta í
hug j þá getur hinn eingu svarað, nema beðið hann' að fara
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í friði.
Sú eina undantekning
virðist mer vel ti1fal1in, sem
nefndin hefir stúngið upp á, og hinn virðulegi þingmaður úr
Norðurmúlasýslu
mælti með, og það er um hreindýrin;
þau
eru reyndar mest á fjöJ]um uppi, lángt frá bygðum,
en þau
eru svo frá á fæti, að einginn getur lagt í eltingar við þau, nema
hann megi búast við a~ komast í landeiguir
ýmsra manna í
ýmsum héruðum, sem að fjöllnnum liggja,
að minnsta
kosti
hagalöud þeirra.
það væri því hið 'sama, eins og að hanna alla
hreindýra-veiði,
að leggja bann á að elta þau í annara lönd; en
við því er ekki hætt, sem hinn virðulegi þingmaður Borgfirðínga gjörði I'áð fyrir, að þau léti 'elta sig heim undir tún. það
er því meiri orsök til, að; gefa hreindýra-veiðina
lausa, sem
það er orðið fullljóst fyrir laungu,
að dýr þessi eru eingan
veginn til þess gagns, sem stjórnin vænti ser í fyrstu, þegar
þau voru flutt hingað, því það er alkunnugt,
að stjórnin
ætIaðist til, að þau skyldi æxlast hel', og verða tamin, og fyrir þá
sök voru gelill verðlaun fyrir flutning þeirra hingað, og sterkt
hann lagt við að veiða þau; en nú hefir reynslan sýnt, að þau
eru til eingra nota, nema þau se veidd, en til mikils skaða.
þar sem hinir viröulegu þingmenn úr Skagafjarðarsýslu
og
úr Norðurmúlasýslu
óskuðu þess um 8. grein, að meira yrði gjört
til að hvetja til refaveiða, en i frumvarpinu
stendur, þá virðist
mer þetta isjárvert ; að miunsta kosti er mel' ekki enn orðið
það ljóst, að meira þurfi í því skyni en það, sem nefndin hefir
stúngið upp á.
Prófas~ur HANNES STEPHENSEN: þar sem enn virðulegi
þingmaður Isfirhínga gat þess,
að selir lægju árið út á þeim
stöðum, hval' selaveiði
ekki el' tiðkuð,
og þai'l væri ein ginn
skaði selaveiðarmönnum,
þó hann væri á þeim stöðum skotinn,
þá ættu þingmenn að gæta þess, að æðarfugl
er friðhelgur,
hversu lángt og leingi hann el' frá varpeyunum,
:og má með
aungum veiðibrellum
drepast;
því hygg eg hinu sama eigi fram
að fara við selinn, sem eins
el' arðsamur
landi voru, og ef
hann, eins og þingmaðurinn
sagði, liggur árum saman á sömu
stöðvum, þá kæpir hann þar, og ætti þar ekki látraveiðín
að
vanrækjast,
Að hreindýrin
ekki verði drepin nema með því
að elta þau inn á annara manna land,
skil eg ekki; eg hefi
sjálfur séð hreina-flokk
niðri í bygð, hrakinn
af fjöllum fyrir hörkum, illviðrum og hagleysu,
og það í Borgarfirði,
hvar
þó ekki er eins harðviðrasamt
og í Norðursýslunam.
því
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væri andi þessa lagaboðs sjálfum ser sundurþykkur, ef' það
leyfði framanda manni að skjóta hreindýr eða veiða við túngarð
minn, en bannaði honum að granda annari skepnu á yztu
landsendum mínum.
FaAMSÖGUMAÐua:
því er nú ágætlega Iétt af mer, að
mæta nokkrum þeim mótmælum, sem eru komin fram siðan
áðan af þingmanna hálfu gegn frumvarpinu ognefndará1itinu,
og hefir hinn heiðraði þingmaður Ísfirðinga farið svo greinilegum og ljósum orðum um aðal-grundvallarreglu þá, sem her
er umtalsefni, að þingmönnum mega vera þau nóg, til að 'geta
sannfærzt um nauðsyn og nytsemi hennar i lögunum.
En að
því leyti sem þingmaður Norðurmúlasýslu hefir hreift þvi sem
breytíngaratkvæði,
að veiðiretturinn ekki se takmarkaður um
of, eða að þvi leyti það varðar litlu, hvort hann er eignaður
jarðareiganda eða öðrum, þá se eg ekki, hvernig þvi verður
komið við, að halda þessu fram sem breytingaratkvæði, þegar það er ótiltekið, hvað fella ætti úr, eða setja ætti i staðinn.
þingmaður Borgfirðinga virðist mer að misskilji mig, að því
leyti sem rædt varð um, að í 6. greinina vantaði ákvörðun um,
hvort elta mætti sel, ef skotinn væri á sjó; þVÍ ekki ætlaðist
eg til, að leingra mætti elta en svo, að ekki yrði óskundi
að, þar sem látur eða lagnir eru, né heldur yfir höfuð leingra,
en tekið er til, að jarðeigandi eigi veiðirett út á sjó (eptir 16.
greininni eða nefndarálitinu, annaðhvort 60 eða eitt hundrað
og tuttugu faðma). Hvort nú reglan á að vera önnur en þessi,
þar sem um veiði á sjó er að gjðra, i,geta þíngmenn látið i
ljósi og greidt atkvæði um, en þetta ætla eg að leiði af orð.
um og fyrirkomulagi frumvarpsins, þegar 6. greinin er borin
saman við ákvarðanirnar í 15. og 16. greinunum. Annars var
það ætlun min áður, ekki einúngis að benda til ennar 4., heldur líka til breytingar nefndarinnar við ena 5. grein, til að sýna,
að nefndin ætlaðíst til, að ábúandinn yrði aðnjótandi ennar
ólöglegu veiði eptir 15. grein.
Sami þingmaðurinn hefir enn
talið það til mótmæla gegn viðauka nefndarinnar við 7. greinina, að það se hart fyrir bóndann, að verða að horfa á, að
annar elti og veiði hreina við túngarðinn. - En þó nú ekki kunni
að vera skaði búinn af þvi,að
hreinar komi niður i bygð, á
sumum stöðum, eða hagnaður fyrir almenning þar, af leyfi til
að skj óta þá, hvar sem stendur: þá verður það eigi að síður
nauðsynlegt,
að öllum se veiðin frjáls, þar sem það er full-
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sannað, að almenningi væri tjón búið, ef hún ekki væri frjáls,
eins og færðar eru sönnur á með tilliti til Múla og þíngeyar
sýslnanna, og er þá hætt við, að Borgfirðingar verði að vera undir enni sömu lagareglunni, þar eð varla á við að gefa þeim
önnur lög i þessu efni.
par sem þingmaður Skagfirðinga stingur upp á, að safna
sjóði til verðlauna og upphvatningar refaveiðum , þá ætla eg,
að uppástúnga þessi eingau veginn eigi her við, því frumvarpið
á ekkert skylt við það, sem viðvíkur sveitastjórn, og getur
það einúngis verið undir sveitarstjórn komið, hvort safna ætti
í þvílíkan sjóð.
Mótbárur þær, sem seinna eru komnar fram gegn breytingu nefndarinnar á 12. grein, eru þegar hraktar nógsamlega
af þingmönnum Dalasýslu og Barðstrendinga.
Eg kannast við
það, að orðin, "annars manns", geta valdið misskilning), ef
eigi er gætt að samhandinu milli þessarar og 11. greinarinnar;
og skal eg ráðfæra mig við hina nefndarmenn ina um það,
hvort þeir eigi að fallast á að sleppa þeim, en það ætla eg
sj ál fsagt, að eins eiganda, sem öðrum, se óleyfilegt að leggja
hrognkelsanetin á þeim tíma árs, sem tekinn er til, eða nær
eggveri, en til er tekið, og er það að minnsta kosti samkvæmt
tilgánginum með friðhelg! æðarfuglsins.
Prófastur HANNESSn~PHENsEN: par hinn virðulegi framsögumaður nú skaut skilningi niðurlags ennar 6. greinar til
þingmanna útleggíngar, þá virðist mer það vottur þess, að lögmálið se her of þúngskilið, er lagamaður ræður ekki í meinínguna, og ætla eg það ofverk flestra þingmanna, og þá heldur allra almúgamanna, sem undir þessum lögum eiga að lifa;
en lögin ætlaði eg ætti að vera öllum sem skiljanlegust. par
sem hann hafði eptir mer, að mer þækti órétt að elta hreindýrin að vallargarði mínum; (en eg sagði, ef þau væru veidd
við vallargarð minn, komin þángað sjálfkrafa) þá meina eg
það líka órétt,
Hinn vlrðulegl konúngkjörni þingmaður ennar
andlegu stéttar hélt, að þegar saman væru bornar hin 15. og
4. greinin, ætti leiguliði alla sel veiði þá, sem annar ranglega
veiðir í hans leigulandi; en þessu fæ eg ekki samdóma verið,
því landeigandi líður einnig tjón á eign sinni, og getur það
tjón hans meira orðið en leiguliðans, einkum ef hann býr ekki
nema skamma stund ájörðinni; ætti þvi eptir hreytíngaratkvæði
mínu veiðin að skiptast millum þeirra að helmingi. par sem
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þíngmaðnr Eyfirðinga tók það breytingaratkvæðí, að ekki mætti
elta sel særðan yfir veiðimark, þar sem látur er, verð eg að
taka það viðauka-atkvæði, að ekki megi elta þángað sel, er
útselir liggja með kópum sínum á haustum; nema vilji þíngmaðurinn taka það' inn i atkvæði sitt.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg verð að svara þvi
fáeinu, sem hinn heiðraði þingmaður úr Ísafjarðarsýslu mælti
áðan, og sveigði að hinni fyrri ræðu minni gegn frumvarpinu.
Hann taldi það eitt tilstuðníngs því, að frumvarpið ætti að
lögleiða óbreytt, að allir mundu viðurkenna og ættu að viðurkenna, að hver væri leyfis verður fyrir sínu; þetta er dagsanna,
en það á ekki heima í þessu máli, því menn hafa yfir
höfuð ekki álitið veiðiréttinn, þó á sjálfs lóð væri, fyrir sitt,
menn hafa álitið hann ser með öllu hagalausan.
Hann sagði
líka, að það væri nauðsynlegt í þessu efni, sem öðru, að hafa
fasta reglu sem yfirgrípi allt; en því svara eg, að það er betri
eingin regla, en sú, sem til ílls eins leiðir og lagabrota, og
sem því er óhafandi. þegar fara á að hafa þesskonar strángar reglur, sem yfirgrípi allt, þá vill einatt koma fram þetta
gamla: Summum ju« summa iniuria. Hann sagði það yrði fleig
ur í löggjöfinni, að friða eínúngís æðarfugl og sel, en ekki
annað; en af því lögin með því móti vernda auðsen og veruleg réttindi, þá tel eg það fleig í verndun þessara réttinda, ef
farið er að friða það, sem ómögulegt er að friða, þar sem er
veiði á allskonar smáfuglum.
það er áður búið að reyna sig
á slíkri strángri löggjöf, sem þessari, og hvað það gefst vel:
það átti Mrna um árið að fara að friða þorskaneta
lagni r í Njarðvíkum og Keflavík á tilteknu sviði, þar átti að hafa
við almenna reglu, sem yfirgripi allt, og þó var þar um mikilsverð réttindi að tefla, bæði einstakra manna og yfir höfuð, og
hægra var her aðstöðu, en víða annarstaðar,
að vaka yfir
þessum reglum, þar sem sýslumaðurinn var svo nærri. En
hvernig fór? Ein málssókn in rak aðra út af þessu, svo að sýslumaðurinn átti aldrei frið á ser; mýmargir, og meðal þeirra hinir tilsettu umsjónarmenn, brutu aptur og aptur, voru dæmdir
sekir og urðu fyrir straffi og útlátum aptur og aptur; af málarekstri þessum leiddi svo margra hundrað dala kostnað fyrir
jafnaðarsjóðinn í suðuramtinu, að hann var að borga þær skuldir jarðabókasjóðnum
(því þaðan var tekinn kostnaðurinn til
láns fyrifram) frá því 1817-19 til þess 1838 eða jafnvel 1840.
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Svona fór nú um þessa almennu reglu, sem átti að yflrgrípa
allt og fylgja átti fram með mesta strángleika.
þa1'l virtist, sem hinn sami heiðraði þingmaður hálfvegis
k viði fyrir að tala um réttinn til að elta sært dýr inn á annars
lóð, og það var von; bæði er réttur þessi í sjálfu ser svo náttúrlegur, og svo lúta flestar umræður manna og breytíngaratkvæði her i dag að því, að sá réttur haldist. En hinn heiðraði þingmaður leiddi gild rök að því, sem og satt er, að með
þeim rétti fær lögjöf þessi ekki staðízt ; hún verður þvi að afmá hann og banna.
Ver skulum nú snöggsinnis líta á bann þetta út af fyrir
sig, til þess að skoða hvað réttlátt það er. Velðimaður hefir
gjört ferð sína að heiman, og er búinn að eltast við dýr heilan
dag og særa það, hann er því með hinum fullkomnasta rétt]
búinn að helga ser dýrið: það var á hans lóð, og hann er með
tímaspilli og fyrirhöfn búinn að vinna það, en það dregst hálfdautt einum faðmi leingra, og inn fyri landamerki annars manns;
þá á sá dýrið, en ekki hinn, sem hafði fyrir því ómak og kostnað,
því hann má ekki elta það inn á hins lóð. Allir sjá nú, hvað
þetta er ránglátt í eðli sinu, en þó er það víst, að eigi lðgKiöf
þessi að koma að nokkru liði, þá verður þessi ákvörðun að
vera óbreytt, eins og þingmaðurinn sagði.
En fyrst nú lögKiöfin, og það jafn-vafasöm og ísjárverð l1iggjöf, sem þessi er,
verður að standa og falla með slíku ránglæti, þá álít eg það
vafalaust, að hún eigi að falla og ekki standa,
FRAMSÖGlTMAÐUR:
þingmanni Borgfirðinga' þykir enn vanta
nokkuð á það, að eg skilji, eða gjöri þingmönnum skiljanlega
6. greinina.
Eg hélt nú, að allir mundu sjá, að grein þessi reyndar,
eptir orðaskipuninni, einúngis á við veiði á landi, en landeiganda er líka eptir frumvarpinu gefinn nokkur veiðiréttur á sjó
út, eins og nokkur kafli sjáfarins væri hluti landjarðarinnar,
og eru það eptir 3. greininni 60 faðmar, eða þa1'l sem kölluð
hafa verið netlög, sem þó áður eptir Jónsbók voru takmörkuð á annan hátt, en eptir 16. greininni eptir frumvarpinu líka
60 faðmar, en eptir nefndarálitinu 120 faðmar; og ætla eg eins
öllum að sjá, að eigi megi elta skotinn sel inn fyrir þessi takmörk. .Meira efunarmál kann það að vera, hvort leyft se
að elta byssuskotið dýr á sjónum inn að þessum takmörkum,
þar sem látur eða lagnir eru eða eggver, eða nær landi, en
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leyfð eru skot á þessum stöðum, og mælir það í móti ley6nu,
að það mundi gefa ti1efni til undanbragða og yfirskota af
hálfu launskyttanna,
og þannig verða þeim enum friðlýstu
stöðum að tjólii. Annars skil eg ekki, hvernig þingmaður
Skapifellinga getur ætlað, að frumvarpið eða aðal- grundvall'ar- regla .,þess standi og falli með 6. greininni, auk þess að
eingin -veruleg mótmæli virðast komin fram í gegn henni,
nema að' því leyti, að í hana þykir vanta ákvörðun um, hvort
elta megi dýr, sem skotið er á sjó, inn á landhluta annars
manns, eða ekki, eins og eg nú vek á, og verða þeir, sem
sakna ákvörðunar um þetta, að koma fram með það, sem þeim
þykir betur eiga við, og það "nú þegar, áður en undirbúningsumræðunni lýkur, eins. og þa~ yfir höfuð væri óskanda, að
þíngmenn áður ítarlega skýri þau breytíngaratkvæði, er þeir
ætlast til að verði umtalsefni við ályktunar umræðuna, svo og
að þeir þingmenn, sem hafa sitt hvað að athuga við fleiri en
eina grein frumvarpsins, þá gjöri athugasemdir þeirra í réttri
röð, eptir sem grein irnar koma fyrir í frumvarpinu.
Umboðsmaður .TÓN GUÐMUNDSSON:
Eg vil gjöra hinn
heiðraða framsögumann varan við, að þeir þingmennirnir úr
Eyjafjarðarsýslu og Norðurþíngeyarsýslu hafa borið upp breytingaratkvæði við 6. gr., um að mega elta dýrin bæði á sjó og
landi.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
Mer virðist enn virðulegi framsögumaður ekki hafa enn til hlítar skýrt 6: greinina, eða hvort fremur megi elta sel og fugl á sjó, en dýr á landi,
inn yfir veiðimark annars; þá hlýt eg að óska þessarar skýringar, ef grein þessi á að verða að lögum.
HELGI
HELGASON:
Eg get ekki annað en verið samþykkur hinum hefðraða þingmanni Borgfirðinga, hvað selinn snertir;
því það væri skaðlegt og mundi olla málaferlum, ef ekki et
tekið greinilega fram i löggjöfinni, að ekki megi elta sel inn
fyrir annars manns takmörk.
Prófastur HAN NES STEPHENSEN:
þar eð þingmaður Eyfirðinga ekki tók það viðauka-atkvæði, sem eg kaus mer fyrir
skemstu við 6. grein, ítreka eg það, sem eg þá mælti.
SVEINN
SVEINSSON:
Eg býst ekki við, með ræðu minni
að gjöra það byrgt, sem aðrir þingmennhafa
gjört óbyrgt;
þessu málefni viðvikandi ; en af þvi sem fram er farið í
dag, "vil eg leyfa mer að stinga upp á, að frumvarpið verði
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ekki löggildt fyrst um sinn, nema hvað æðarfuglinn
og látraselinn áhrærir;
því eg er hræddur um, að veiðifrelsið se helzt
til um of takmarkað
í frumvarpinu,
í tilliti til einstakra
manna hagsmuna,
móti
margra manna þar af leiðandi óhagnaði.
ÁSGEIR EINARSSON: í umræðum,
þeim, er vorðið hafa
her á þíngi í dag, hafa þeir tekið mestan þátt, sem kunnugir
hafa verið hvers kyns veiðiskap.
En um aðalákvörðun
um
veiðirettinn
yfir höfuð, einkum á landi, hefir þá 2 virðuglegu
þíngmenn frá ísafjarðar
og Skaptafellssýslum
nokkuð greint,
og fellst eg á meiningu hins fyrr nefnda um það atriði, einkum
á landi, þVÍ mer virðist ekki um mikið að gjöra af þeirri veiði,
þegar búið er að undanskilja
það, sem 2 af nefndarmönnum
hafa tilgreint.
En í tilliti til breytíngaratkvæðis
ens beiðraða
þingmanns Borgfirðínga,
verð eg að geta þess, að mer virðist
hann hafa fært gild rök fyrir breytíngaratkvæði
sínu, eptir því
sem víðast stendur á, þar sem eg til þekki, einkum á Breiðafirði, í Strandasýslu
og sumstaðar
í Ísafjarðarsýslu .: Bænarskrá sú, er kom her til þíngs árið 1845 frá Strandasýslu,
sýnir, að það var almenn ósk manna þar, að látráselur yrði gjörsamlega friðaður, en af því eg fékk þá ekki að lesa hana upp,
óska eg að fá það nú, og held eg hafi til þess eins mikinn
rétt og sá heiðraði framsögumaður,
að lesa upp aðra hænarskrá líks efnis, og er mer því annara um þetta, sem eg held,
að forseti alþíngis 1845 hafi ekki dæmt rett um hana, sem sjá
má af alþingistiðindunum,
bls. 39; er þó líklegt,
að honum
hafi verið hugað um þetta mál, því hann gat þess á embættismanna fundinum í Reykjavík
1839, að almenníngur
hafi opt
kvartað yfir óskunda af skotum, sjá nefndartíðinda
fyrri deild,
bls. 163. það er því mín sannfæring,
að meira mundi leiða
gott en íllt af því, að friða látrasel
fyrir öllum skotum, þar
sem eg þekki til; en að því verði viðkomið um allt land, efast
eg mjög um, og því mun nefndinni
hafa þókt betra, að fara
þann meðalveg , er hún hefir haldið að væri næst flestra
meiníngu, en að friða Játra - og út - sel í einstaka héröðum, þar
sem það ætti bezt við, þó bænarskráin
frá Barðastrandarsýslu
óskaði þess; en hvort þingmenn vildu fallast á breytíngaratkvæði ens beiðraða alþíngismanns
frá Borgarfjarðarsýslu,
væri
æskilegt að heyra nú þegar.
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F01l8ETI: Einginn tekur nú framar til orða, og álít eg því'
undirbúningsumræðu máls þessa lokið.
þá framlagði forseti til síðustu umræðu málefnið um bókasafn handa alþingi.
FRAMSÖGUMAÐUR
kandid. JÓN SIGU~ÐSSON:þar eð ekkert
breytingar-atkvæði er komið fram i undirbúnings-umræðu þessa
máls, og eingin mótmæli gegn þvi, þá þykist eg ekki þurfa
að tala framar fyrir því, en komið er.
FORSETI: Fyrst einginn tekur til máls, þá vil eg spyrja:
Vill þingið senda komingi bænarskrá samkvæmt álitsskjali
nefndarinnar?
Samþykt í einu hljóði.
því næst var fundi slitið.

22. Júlí Allir á fundi.

þíngbók

seytjándi fundur.

frá síðasta fundi lesin og samþykt.

ÁSGEIREINARSSON: Áður en málefni þau eru tekin til
umræðu, sem nú eru fyrir hendi, verð eg að minnast á það, er
framfór her á þingi í gær viðvíkjandi breytingar-atkvæði þvi,
er jústizráðið segist hafa áskilið Sel' í alþíngískosmaðarmálínu,
og svo því, er eg bar upp í sama máli, vegna þess því fyrr
nefnda var veitt móttaka, en mínu ekki. Eg get ekki munað
til, að sá ámlnnzti þingmaður áskildi ser breytíngar - atkvæði
með berum orðum. það er nú ekki mitt að dæma um, hvort
þessi aðferð er sem skipulegust ; en að eg hreif við þessu, er
mest í þeim tilgángi, að það geti siðar orðið öðrum til viðvörunar. Eg vil nú ekki þræta þess, að breytingar - atkvæði
mitt hafi ekki verið sem reglulega st uppborið eptir ákvörðun
69. greinar alþíngistiIskipunarinnar,
þegar hún er tekin i strángasta skilningi; en sama virðist mer og um hið áminnzta breytingar-atkvæði; óska eg því, að bæði þessi atkvæði fái sama
árángur, að þau annaðhvort falli sem ógild bæði og verði ekki
framlögð til atkvæða greiðslu, eða fái bæði rétt til þess; og fer
eg ekki um þetta fleirum orðum, því eg vona, að forseti gæti
að öllu því, er miðar til viðurhalds góðrar skipunar á þínginu,
samkvæmt 49. grein alþingis tilskipunarinnar.
FORSETI: Eg hefi áður bent þingmanninum úr Strandasýslu til þess, að af 2 ræðum enna helztu þingsins meðlima
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gat eg ei betur skilið, en að þeir hefðu álitið, sem hinu nefndi
þingmaður hefði áskilið ser breytingar-atkvæði.
Kandid, J(íN SIGURÐSSON: l\Ier hefir líka skilizt svo, sem
jústizráð Thorsteinsen hafi ekki með berum orðum áskilið ser
neitt breytingar - atkvæði í þetta sinn, sem um er talað, og vild a
eg gjarnan sannfærast um, hvort eg hefi tekið rangt eptir því,
eða ekki.
FORSETI: Sá konúngkjörni alþingismaður getur bezt sjálfur sagt, hvort hann hefir upptekið meiningu mína til að gjöra
hana að breytingar-atkvæði
sínu.
Jústizráð THORSTEINS
EN: Eg sagðist fallast á uppnstúngu
forseta og gjöra hana að mínu breytingar - atkvæði.
Kandhl. JÓN SIGURÐSSON: Eg vil hiðja hinn háttvirta forseta að spyrja skrifara þingains að þessu; þeir eru kosnir
af þiuginu, með fram i því skyni, að þeir geti borið vitni, þegar ágreiningur verður um slík efni, sem þetta.
FORSE~I: það er þingmanuinum úr Ísafjarðarsýslu kunnugt, að þíngið hefir ekki þá hraðskrifarn , sem eru vissir um
að geta náð hverju orði, sem talað er, og verður því þíngið, enn
sem komið er, að reiða sig með fram á sögusögn þess, sem talar. Að öðru leyti hefi eg ekkert á móti, að skrifararnir lýsi yfir
þvi, sem þeir muna i þessu falli, en má einasta geta þess, að
sá, sem meiningu mina bal' fram, gjörði hana einúngls að varaatkvæði sinu.
Kandíd. J(íN SIGURÐSSON: Eg skil þó ekki, að hinn háttvirti forseti geti neitað mer um að leita atkvæða hjá skrifurum,
því þeir eru valdir embættismenn þíngsins, og þeim ber að
trúa í slíkum efnum ; eg óska einúngis að fá að vita, hvort
eg hefi tekið rétt eptir eða ekki.
Prófastur HALDóR .JÓNSSON: Eptir ræðu hins konúngkjörna þingmanns þóktist eg að vísu vera i nokkrum vafa um,
hvort hann hefði áskilið Sel' breytíngar - atkvæði, en þegar eg
á ræðum 2 þíngmanna heyrði, að þeir hefðu skilið hann svo,
þókti mer það ekki leingur vafasamt.
Assessor JlíNASSEN: Mig minnir, að breytingar-atkvæðið
væri ekki áskilið ser með berum orðum; en það man eg, að
þingmaðurinn sagðist helzt aðhyllast það, sem forseti hefði
uppástúngið,

Kandid, JÓN SIGURÐSSON: Her er nú einmitt spursmál i ð
um, hvort þingmaðurinn hafi áskilið ser breytingar-atkvæði með
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berum 0 r ð u m; því hafi bann ekki gjört það, þá átti þing
maðurinn úr Strandasýslu sama rétt og hann.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg man raunar ekki með vissu,
hvernig mer hafa farizt orð, þvi eg var heldur ekki við
upplestur þíngbókarinnar;
en það man eg, að jústizráð Thorsteinsen sagðist fallast á meiningu forseta, og llá áleit eg
hann hafa rétt til að taka að ser breytingar - atkvæði hans;
og kann eg þá að hafa farið um það fyllri orðum, að jústizráðið tæki að ser breytingar-atkvæði
forseta; en ekki man
eg, að jústizrái'lið sjálfur með berum orðum geymdi ser rétt til
að framkoma með það.
FORSETI:
þegar eg tek fram til ályktunar-umræðu málefnið um alþínglskostnaðínu, og afhendi það framsögnmanuí til
flutnings, verð eg að geta þess fyrir fram, að i málefninu eru
framkomin mörg breytingar-atkvæði,
og þar á meðal eitt þríIiðað frá nefnd þeirri, er átti að íhuga málið frá upphafi. 'þessi
breytingar-atkvæði eru öll komin inn i þær spurningar í málefni
þessu, er legið hafa þingmönnum til eptirsjónar.
'það er eiuúngis eitt atriði i öðrum lið af nefndarinnar breytingar-atkvæði,
er eg hefi ekki dregið inn í spursmálin , en það er um 3 pro
Cento af afgjöldum jarða, af því eg ætla það eingan fót hafa
i þeim umræðum, er á undan eru geingnar í málefninu.
Breytingaratkvæði
í alþíngiskostnaðarmálinu:
1) Varaforseta,
fyrst og fremst: að álit nefndariunar se tekið til greina.
Til vara: að helmingur alþlngiskostnaðarlns se lagður á jarðadýrleikann, og helmingur á lausafjárhundruðin;
eða að öðrum kosti: að kostnaður þessi að tveim þriðjúngum Ieggíst á jarðadýrleikann,
en að einum þrlðjúngi á lausafjárhundruðín.
2) Prófasts Haldórs Jónssonar,
Til vara: ef þingið ekki aðhyllist nefndarálítíð, að hið benefíceraða jarðagóa verði undanskilið alþingiskostnaðinum,
3) þingmannsins úr Barðastrandarsýslu:
1. að í staðinn fyrir 4 rbd. af 100 rbd., eptir samþyktum fYrra
þíngs, séu 2 rbd. af 100 rhdl, af örfum og gjöfum,
og l af afgjaldi fasteigna, i af lausafé,
2. ef þessi uppástúnga ei fær meðhald þingmanna, þá að. l

307

borgist af afgipt fasteigna og ! af lausafé fyrst
umjsinn.
4) Varaþingmunns Húnvetnínga:
Að seinni partur í I. grein frumvarpsins breytist þannig, að
helming af öllum kostnaðinum skal jafna á anar
jarðir á landinu eptir þeim dyrleika, sem þær hafa
í jarðabókinni 1760, en hinn helmínginn á lausa-

fj árhundruðin,
5)

Varaþingmanns úr Rángárvallasýslu:
Að frumvarpið fái lagagildi, þó þannig: að þeir j, sem eptir frumvarpinu eiga að leggjast á jarðadýrleikann
eptir jarðabókinnl
af 1760, séu lagðir á afgjaldsupphæð þeirra, eins og hún er í hvert skipti, þá
kostnaðinum ber að jafna niður; og að því í frumvarpsins 1. grein í stað orðanna: "eptir þeim dýrleika, sem þær hafa í jarðabókinni 1760", se sett:
"eptir þeirra afgjalds-upphæð; og þá eigandi sjálfur býr á jörð sinni, metist afgjald hennar að jöfnuði
við aðrar jarðir jafndýrar í hreppnum"; og í annari grein, í staðinn fyrir orðið: "jarðarhundruðinll
se sett, "jarðirnar", og við niðurlag þessarar greinar se bætt við orðunum: "án þess nokkrir samníngar milli jarðeiganda og leiguliða megi her á
gjöra breytíngu".
.
6) þíngmannsins úr Borgarfjarðarsýslu:
Ef þíngið fellst á, að alþingiskostnaður
leggist að mem
eða minni hluta á fasteign landsins, að lagaboðið
þá gildi ekki leingur, en þángað til ný skattalög
koma í gildi.
7) þíngmannsins úr Súðurþíngeyjarsýslu:
Að t alþíngiskostnaðarins
leggist á fasteignarhundruð,
að
uudanskildu öllu beneficeruðu gózi; f á lausafjárhundruð, og f á inntekt þeirra embættismanna, sem
hafa 300rbd. laun og þar yfir ár hvert.
8) Jústizráðs Thorsteinsens :
1. að frumvarpið fái lagagildi, þó með þeirri viðbót, að þar
sem í jarðabókinni af 1760 einginn jarðadýrleiki
er tiltekinn, sé farið eptir þar greindrí afgjaldshæð
í landskuld og kúgildatali, þannig: að 30 álna landskuld og 1 kú gildi sé látið samsvara 5 hndr. í
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jörðu, og að nú verandi 2. grein frumvarpsins breytist þessu. samkvæmt.
2) Fái það fyrra ei framgáng, þá leggist helmingur alþingiskostnaðar á fasteign eptir framan skrifuðum reglum,
en hinn helmingur á tíundberandi lausafé.
9) Nefndarinnar:
1. fyrst og fremst, að frumvarpinu verði frá ráðið,
2. Til vara: að ! alþíngiskostnaðarins
leggist á allt það
jarðagóz í landinu, sem er konúngs og bænda eign
(en önnur fasteign öll se undanþegin), þannig: að
3 rhd. @;jaldist af hverju 100 rbd. virði, af afgjaldi
jarðanna, bæði landskuldum og leigum, og greiðist af jarðeigendum , og að ! kostnaðarins leggist á allt laus afe, sem framtalið er til tíundar.
3. að þessi gjaldmáti kostnaðarins standi eigi leingur, en
þángað til ný skattalög eru komin á.
FRAMSÖGUMAÐUR
kammerráð J\hLSTEÐ:
þar eg ekki finn,
að vara - atkvæði nefndarinnar se komið á atkvæðalista þann,
er forseti hefir lagt fram á lestrarstofuna,
vil eg spyrja hann
að, hvort hann ætli að láta þíngið gánga til atkvæða um það
eða ekki.
FORSETI:
Eg vona, eins og eg nýskeð sagði, að allt finnist i spursmálunum
er leggjast eiga fyrir þíngið til andsvara,
að undanskildu. þvi atriði um Procentgjaldið , af þvi það eptir
minni sannfæringu stríðir gegll 71. greinalþingistilskipunarinnar, að um það greiðist atkvæði, sem við fyrstu umræðu málsins ekki var útrædt.
FRAMSÖGUMAÐUR
•
Eg verð þó að meina, að meiri hluti
nefudarinnar hafi rétt til að krefjast þess, að þingið se látið
gánga til atkvæða um vara - atkvæði það, sem eg hans vegna
bar upp fyrir forseta í fyrradag, og honum val' i gær skriflega
afhent. Eg hafði meiri hlutans vegna, þegar eg sá, að meiri
hluti þingmanna ei mundi fallast áaðal-uppástúngu
néfndarinúar við undirbúuings-umræðu
málsins, með berum orðum
getið þess, að nefndin mundi taka til yfirvegunar breytingaratkvæði þingmanna, og taka það máske að ser, sem henni geðjaðist bezt að. Nú hefir meiri hlutinn tekið að ser breytingaratkvæði þingmannsins úr Barðastrandarsýslu, sem miðar til að
leggja alþíngiskostnaðinn á afgjald jarðagózins; en þar hann
ekkert hafði ákveðið um mátann, upp á hvern kostnaður þessi
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skyldi takast af jarða-afgjöldunum, tilgreindi meiri hluti nefndarinnar mátann, hvernig þeir! partar kostnaðarins skyldu borgast af afgjöldum jarðanna, og eg get ei annað en álitið, að
meiri hlutinn hafi haft til þess fullkominn r étt.; þó skal eg fyrir mitt leyti ekki hafa á móti því, að þessi mátí, eður þau orð
vara-atkvæðisins,
sem tala um, að 3 af hundraði skuli greiðast
af jarða-afgjöldunum, ekki komi undir atkvæðagreiðslu, ef hinir nefndarmenn eru því samþykkir.
FORSETI:
Eg hvorki get, IIC vil standa inni fyrir því, að
það breytíngar - atkvæði komi fyrst til atkvæða, sem heimtað er
að komi það. Allir kynnu að vilja krefjast þessa, og eitthvert
verður þó að verða fyrst. Mer nægir að benda þeim heiðraða
framsögumanni
til 74. greinar alþíngistilskip. í því falli.
Eg verð að játa, að mig skortir reynslu og æfingu, máske líka
þekkingu til að raða spursmálunum
svo niður, sem bezt fer,
þó eg hafi ásetníng til þess, máske líka fleirum en' mer kynni
að mistaka st þetta. Að öðm leyti ætla eg ekki, að neitt serlegt væri á móti, að 3 lJCtogjaldsmátinn
yrði áhrærður í ástæðunum til bænarskráarinnar til konungs, einasta getur það
atriði ekki komið meðal þess, sem um er beðið.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það er að sönnu víst, að forseti eptir
alþingistilskip. 49. og 74. grein hefir rétt til að ákveða, hvernig haga skuli spurningunum , en hann hefir eingan rétt til að
ákveða innihald atkvæðanna , því það er undir nefndunum og
þingmönnum sjálfum komið.
Væri þessu ekki þannig háttað,
gæti hvorki nokkur nefud eða nokkur þíngmaður feingið það
sett undir atkvæði, er hann óskaði, ef að forseta ekki líkaði það; og þá væri ser í lagi framsögumanni næstum ómögulegt,
nefndarinnar vegna að bera upp nokkuð tiIbreytt (mobíficeret)
atkvæði, ef hann fyrst ætti að sameina nefndarmenn um það,
og ef hann síðan ekki gæti feillgið það sett undir atkvæði, ef
forseti hefði nokkuð móti innihaldi þess. það er þíngið, eu
ekki forseti, sem hefir rétt til að fella þvílík atkvæði.
FORSETI:
það er hægt að sjá það fyrir, að ef í einu tilfelli er farið að brjóta gegn a]þ. tilsk, 71. gr., með því að taka
við því til atkvæbagreíðslu,
er aldrei var áhrært við undirbúnings-umræðuna, þá er allri góðri þíngreglu í því efni lokið.
Ályktarumræðan verður að halda ser við undirbúuings-umræðuna, og atkvæðagreiðslan byggist á hvorutveggjum.
l\ler er
einasta um þingregluna að gjöra, en ekki um efuí þessa at-
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riðis i breytingaratkvæði nefndarinnar, og vona eg þessi umræða nú ei leingur .hindri þingstörfin í dag.
•
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON:
Eg get þó ekki skilið betur,
en að nefndin hafi rétt á að vænta, að uppástúnga hennar, sem
hún hefir einmitt komið með til að fullnægja ósk þingsins, og
bygt á breytingaratkvæðum
þeim, sem fram voru komin i
málinu, yrði tekin til atkvæða,
þai'! er að vísu satt, að 74.
grein gefur forseta vald á, hvernig hann ber mál undir atkvæði,
en eg get samt ekki neitað, að mer geðjast ekki vel sú aðferð, sem her hefir verið höfð, bæði á hinu fyrra þingi og þessu,
all bera atriði málanna upp fyrir þingmönnum í spurningum,
eins og þegar verið er að spyrja börn, í stað þess að taka
uppástúngur og breytíngaratkvæði, og bera þau upp orðrétt,
eins og þau koma fram á þinginu.
Annað atriði er það, að
mer finnst nauðsyn á, og að þingmenn geti með sanngirni
krafizt þess, að her væri lögð á borðin að minnsta kosti 4 eða
5 eptirrit breytíngaratkvæðanna,
svo menn þyrfti ekki að gefa
atkvæði sitt í blíndni. þetta er nú ekki gjört í þessum málum,
sem her eru tekin til· ályktunar í dag, og eru í öðru mörg
breytíngaratkvæði, en í veiðilögunum var nú fyrst áðan lagður
fram "katekisations-listi" með einum 20 spurningum, sem maður á að svara eptir heyrn og eptirtekt. Eg má játa, að eg á
yfrið bágt með að gefa atkvæði, þegar þessi aðferð er höfð,
og eg ætla að sumum öðrum af þingmönnum gángi ekki
betur.
FORSETI:
það er alþingismanni Ísfirðinga kunnugt, að á
þinginu 1845 eingin breytingaratkvæði
ne spursmálslisti var
framlagður, þingmönnum til lesturs. Eg vil ei fást um, hve
sanngjarnt er, að heimta meira af mer, eða að eg láti skrifa
af hvorutveggju afskriptir handa hveljum þingmanna, því her
er ei, sem erlendis, kostur á að láta prenta hvortveggja; þó hen
eg í alþíngískostnaðar-málinu,
er mer þókti svo mikilsvert,
látið afskriptir af hvoru tveggju liggja á lestrarsalnum, og líka
í veiðilaga málefninu, þó eg ei gæti lagt það síðar nefnda upp
fyrr en í morgun, þar eð málið var til undirbúnings - umræðu
í gær.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:
þetta kom til orða her um
daginn, og var því lofað þá af forseta hálfu; þess vegna hófst
.m~á~.
.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: þegar eg vakti máls á
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þessu, skilði eg forseta á þá leið, sem hann hefði lofað eptirritum af hreytíngaratkvæðum á þinginu.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Eg vil nú reyna til með fám orðum
að skýra málefni þetta nokkuð fyrir þingmönnum. Í fyrra
sinni, þegar það var rædt her á þingi, gat eg þess, að nefndin
hefði geingið til starfa sinna með þeirri viðurkenningu, að landið ætti að borga alþíngiskostnaðinn,
og með þeirl'i sannfæringu, að landið mundi geta borgað hann, þó hann safnaðist fyrir um nokkur ár. Nefndin hélt, að það mundi verða
hetra fyrir gjaldþegnana, þó kostnaðurinn þannig safnaðist fyrir,
seinna meir að greiða nokkuð meira eptir áreiðanlegum vissum
og réttvisum gjaldstofni, en nú að borga minna eptir öldúngis
óáreiðanlegum, óvissum og ójöfuum gjaldstofni. Nefndin var
einnig sannfærð um, að hin milda og vitra stjórn, er ver lifum undir, mundi ei krefja allan hinn áfalIna kostnað í einu,
heldur skipta honum á fleiri ár, svo greiðslan yrði þolanIeg.
Nefndarmenn ræddu sin á milli opt og ítarlega alla þá gjalc1stofna, er þeim gátu hugsazt, og ser í lagi alla þá gjaldstofna,
sem komið hafa til umræðu her á þinginu, bæði nú og fyrri;
en þeir fundu svo mikla annmarka við serhvern þeirra, að þeir
eptir sannfæringu sinni ekki gátu ráðið þínginu til að leggja
á þá alþíngískostnaðínn.
þetta var ástæðan fyrir aðaluppástúngu nefndarinnar.
Við undirbúningsumræðu málsins varð nefndin þess vör,
að meiri hluti þingmanna vildi heldur borga alþingiskostnaðinn strax, en láta mikla skuld safnast fyrir, þó þeir annars
væri nefildinni samþykkir í því, að nú sem stendur væri' ekki
nema um mjög óhentuga gjaldstofna að velja. þó nú nefndin ekki að öllu leyti gæti litið á mál þetta, sem hinir aðrir
þingmenn, gat hún þó ei annað en virt og mikils metið það
hugarfar, af hverju ósk þingmanna, um borgun kostnaðarills
sem fyrst, var sprottin. þingmenn vildu nefnilega, að hvorki
þeim eða þjóðinni yrði náið því um nasir, að þeir sýndu tregðu
í að borga kostnaðinn til þeirrar stiptunar, sem þeir allir meta
mikils, og sem þeim öllum er hjartakær.
Í þessu tilliti ba fa
nú nefndarmenn öldúngis það sama hugarfar, sem hinir aðrir
þingmenn; en i öðru tilliti hefir nefndin nokkuð annað álit á
málefninu en þeir. það virðist nefnilega, sem margir, ef ei
allflestir þingmeun hugsi, að stjórnin muni strax, eins og stráugur lánardrottinn, krefja allan þann áfallna kostnað í einu ásamt
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með þeim, er þá áfellur; og þeir, sem þannig líta á málið, hafa
rétt í því, að þetta gæti orðið þúngbært, ef ei óbærilegt, fyrir
landsmenn. Nefndin þar á móti var sannfærð um, að hin vitra
og milda danska stjórn ei mundi leggja þennan kostnað á
landið öðruví~i eður eptir öðrum reglum, en hver önnur skattgjöld, nefnilega. upp á þann máta, sem væri hentugastur, sanngjarnastur og þolanlegastur fyrir gjaldþegnana.
þegar nú nefndin sá, hver vilji þíngmanna var, áleit hún
það skyldu sína að styðja að því, að þessum vilja yrði framgeingt á þann bezta og hentugasta hátt, sem nú er kostur á,
þar sem úr vöndu er að ráða, og í þessu tilliti framkom
nefndin með vara-atkvæði sitt, sem er svo hljóðandi: "að! alþinglskostnaðarins
leggist á allt það jarðagóa í landinu, sem
er konúngs og bænda eign (en önnur fasteign öll sé undanþegin), þannig: að 3 rhd, gjaldist af hverju 100 rbda virði af
afgjaldi jarðanna, bæði landskuldum og leigum, og greiðist af
jarðeigeudum, og að ! kostnaðarins leggist á allt Iausafé,
sem framtalið er til tíundar".
Nefndin hélt, hvað og svo
reynslan mun sýna, að atkvæðafjöldi þíngmanna mundi fást
fyrir þeim gjaldmáta, er nefndin áliti hentugastan af þeim, sem
um er að gjöra ; en ef nefndin eingan slíkan gjaldmáta vildi
styðja, má óttast fyrir því, að í svo óvissu efni, þar sem sitt
vill hver og einn heldur þetta rétt og annar hitt, að allt mundi
verða á sundrímgu, atkvæðafjöldi kannske verða fyrir því, sem
sizt skyldi, ellegar þá fyrir eingu, og málið þannig falla 'móti
vilja þeirra flestu þíngmanna. þegar nú nefndin hafði þennan
tilgáng, skilur hún hvorki, að það geti verið rétt, að meina
henni að koma fram með vara-atkvæði sitt, eður að það geti
verið annað en stór. óhagnaður bæði fyrir þíngið og málefnið
sjálft, ef það ekki feingist, að það væri tekið til greina. Nefndin fellst helzt á breytíngaratkvæði það, sem þingmaðurinn úr
Barðastrandarsýslu hafði komið fram með, að leggja þingkostnaðinn á afgjald jarðanna; því þessi stofn er virkilega til, og
þegar hann er tekinn, er ei lagt á annað en það, sem gjaldþegnarnir virkilega eiga, og þeir þess vegna geta greidt gjöld
af. Um .jarðadýrleikann
eða hundraðatal jarðanna verður það
þar á móti ekki sagt, að það, eins og nú er ástadt, se allstaðar til, nema sem hugarhurður ogeinúngis að nafninu til. því
það er víst, og öllum þingmönnum kunnugt, að þar gefast 60
hun dr. jarðir, sem hvorki eru betri i tilliti til afgjalds og
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verðhæðar en aðrar, sem ekki eru nema 10 hundr.
eða jafnvel 5 hunrlr. að dýrleika.
Ætti nú kostnaðurinn
að leggjast
á
hundraðatalíð,
sjá allir, hvað það væri ósanngjarnt,
og hvað það
mundi verða óþolandi fyrir suma gjaldþegna,
ef kostnaðurinn
ætti að jafnast á hundruðin,
eins og þau nú eru. En um afgjald jarðanna má segja það sama, sem um Iausafjárhundruðin,
að það er til, og þvi er, eptir vara-atkvæði
nefudarinuar,
gjaldið einúngis lagt á virkilegan
og verulegan,
en ekki að
nokkru leyti einúngis á ím y n d a ð a n gjaldstofn.
það val' nú
eðlilegt, að nefndin
ekki strax,
áður undirbúnings-umræðu
málsills sleit, gæti komið fram með vara- atkvæði
sitt; því
nefndarmenn
urðu að bera sig saman um það, og semja um
það bæði sín á millum og við aðra þingmenn, er höfðu látið áþekkar
meiníngar i ljósi; en fyrir það gat nefndin ei tapað
rétti sínum til að koma fram með atkvæðið, þar það var grundað bæði i undirbúuingsumræðunni,
hreytingaratkvæðum
annara þingmanna og i því, að nefndin
með berum orðum hafði
geymt ser rétt til að yfirvega þau og fallast á eitthvert þeirra
til vara.
Eg vil nú skýra þíngillu fr.i ástæðu þeirri, sem nefndin
hafði til að stinga upp á því, að kostnaðurinn
greiddist
af
jarða afgjaldinu með 3prC., eður þannig:
að 3 rbd. greiddust
af hverjum 100rbd. afgjaldsills.
Kóngselgn
her Í landinu er
8785 hunrlr., bænda eignin 64,088 hunrlr., að samtöldu
72,873
hundr,
Nefndin gjörði ráð fyrir, að afgjaldið af hverju hundraði upp og niður yrði lrbd. 24 sk.; og þetta el' ríflega i lagt,
því embættismanna
nefnd sú, er átti funð með ser i Reykjavík
árið sem leið, reiknaði afgjaldið af hverju hundraði til jafnaðar
lrhd. 48 sk., og voru þó Í þeirri nefnd Þ eir menn, er víðast
þektu til um allt land.
Eptir áætlun nefndarinnar
yrði því
afgjaldið
af þvi áður tilgreinda
jarðagózi
91,093rbdl.
rúmir; 3prC. þar af yrðu árlega her um 2732rbd. 80 sk. eður í 2 ár
5465 1'1)(1. 64 sk; þegar her til kemur i- partur lagður á lausaf{~ð, nl. 1366rbd.
24 sk., yrði í 2 ár borgað alls 6831 rhd, 88.
sk. Alþingiskostnnðurinn
seinast var 66·10 dalir, þar frá gánga
eptir ágezkun, fyrir seld alþingistíðindi,
640 dalir, verða þá
eptir 6000 dalir.
Eptir áætlun
uefndarinnar
geingu þvi af
rúmir 800 dalir hver 2 ár; en þetta ætlar nefndin eingan skaða
vera, þVÍ bæði er nokkur ógoldinn
alþingiskostnaður
þegar
áfallinn, og líka er hægt að geyma þann, sem yfir hefir Í eitt
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skipti, og greiða með því síðar, það sem borga ætti, og það
gæti jafnvel farið svo, að afgángurinn í 2 eður fleiri ár dræg.ist svo saman, að seinna meir í eitt skipti ekki þyrfti að leggja
meir en 2 pCto. á jarða afgjaldíð. Að nefndin stakk upp á
því að leggja þetta hnndraðsgjald á afrakstur jarðanna, kom
af því, að afgjaldsuPllhæðin ekki er viss eður fast ákveðin,
upp á sama máta sem jarðar og lausafjárhundruðin,
svo að á
hana verði jafnað niður eptir skildíngatali 1 pörtum af alþingiskostnaðinum. þannig yrði nú með vara-atkvæði meiri hluta
nefndarinnar vegur greiddur fyrir þvi, sem bæði er vilji þingsins og stjórnarinnar, að vísað yrði strax á þann máta, hvernig
alþingiskostnaðurinn
nú strax feingist endurgoldinn. Feingist
n,ó þessari varauppástúngu
nefndarinnar skotið til atkvæða,
og feingi hún, sein eg vona, töluverðan atkvæðafjðlda á þinginu, væri málefninu komið í það bezta horf, sem mögulegt er
eptir málavöxtum; annars er eg hræddur um, að að því muni
reka, að allt verði á sundrúngu og málið fái ei framgáng.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Ræða sú, sem hinn virðulegi framsögumaður nú hefir flutt, virðist mer bera þess ljósan vott, að
það hefði verið þarflegt, til þess mál þetta feingi tilhlýðilega
umræðu, að nefndin hefði tekið það til ítarlegri rannsóknar, og
það hefði síðan verið rædt á þingi, áður en til ályktar - umræðu og atkvæða hefði komið.
það sýnist því að hafa verið
gildari ástæða fyrir uppástúngu þingmannsins úr Strandasýslu
þar að lútandi, heldur en nefndin og alþíngið vildi þá víðurkenna.
Framsögumaður hefir nú sagt, að nefndin hafi aðhyllzt
breytingar - atkvæði þingmannsins úr Barðastrandarsýslu
um
það, að alþingiskostnaðurinu skyldi jafnast niður á landskuldagjald jarðagóains að t, og á lausaféð að !, en að nefndin þar'
hjá, hvað að ferð þá snertil', er við ætti að hafa, til þess að
uppástúnga þessi yrði framkvæmd, ekki hefði getað fundið
önnur úrræði, en að stinga upp á 3 pCento gjaldi af landskuld
jarðanna.
Mer virðist það liggja í augum uppi, að þessi aðferð, að
koma tíl leiðar uppástúngu
breytingar - atkvæðis ins, innibindi í
sjálfri ser nýja uppástóngu; því breytíngar-atkvæðið fer einúngis
því á ílot, að skipta niður alþíngískostnaðlnum eptir einum fast
ákveðnum mælikvarða, þar sem viðurauki nefndarinnar miðar
til þess, að koma á föstum skatti að staðaldri, sem menn fyrir
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fram geta ekki um sagt með vissu, að hvað miklu leyti eður
ekki hann komi heim við alþinglskostnaðinn
.
.það hefði nú að vísu verið æskilegt,
að þingmenn hefðu
skoðað huga sinn um, hvort ekki mætti finna einhverja aðra
aðferð til þess að jafna þinghaldskostnaðinum
á Iandskuldargja]dii'l.
Eg hefi nefnilega,
með því að hugsa um má] þetta,
þókzt geta fundið aðra aðferð en þá, sem nefndin
stingur
upp á, og sem mer viri'list miklu auðveldar leiða menn að takmarki því, er menn hafa sett ser. þar eð nú einginn þingmanna
má taka optar til orða en einusinni á þíngi í dag í þessu máli,
og þar eð það þó væri mjög áríðandi undir hinn síðasta úrskurð
máls þessa að vita, hvað þíngmenn
yfir höfuð álíta fært og
hagkvæmt
í þessu tilliti, þá hefi eg ætlað, að eg nú þegar ætti
að skýra frá, hvernig eg hefi ímyndað mer að jafna mætti niður kostnaðinum.
Eg vænti með því móti að gjöra hvað í mínu
valdi stendur, til þess stjórnin eigi kost á að meta, að hvað miklu
leyti uppástúnga
sú, sem svo virðist sem mjög margir fallist á,
megi álítast gjörleg eða ekki.
Eg hefi nú ímyndað mer, að hreppstjórar
gætu á haustin
á hreppastefnum
samið nafuaskrri um allar jarðir í hreppnum,
og við sérhverja jörð, þar sem nokknr ábúandi
er, sett upphæð landskuldarinnar.
Við þær jarðir, sem eigandi byggi sjálfur á, mætti setja meðaltölu
þeirrar landskuldar,
sem goldin
er af öllum öðrum jörðum í hreppnum í samanburði
við dýrleika þeirra.
Hreppstjórar
allir skyldu
senda skrár þessar
sýslumönnum, þeir því næst yfirfara þær og leiðrétta, ef þyrfti,
og senda amtrnöunum.
þegar
annmenn
hefðu skoðað þær,
skyldu þeir senda stiptamtmanni
skrámar , til þess feingizt
gæti jafnvel þann sama vetur yfirlit í einu yfir allt landskuldargjald á öllu landinu.
þegar
nú þannig væri vitað, hversu
mörg hundruð allar landskuldir
væru samtals , þá mætti með
auðveldum reikningi finna, hversu marga skildinga greiða skyldi
af JlVerju landskuldar
hundruði, til þess að upphæð gjalds þess,
er meðþyrfti til að endurgjalda
alþíngiskostnaðiun,
feingist náð
með nihurjöfnun
á næsta vori.
Á þenua hátt virðist mer að einfaldast
se og auðveldast,
að breytingar-atkvæði
það, sem nefndin styðst við, fái framgáng, þannig,að menn nái því takmarki, að einn tiltekin
n partur af alþingiskostnaðinum
verði lagður á landskuldir , og einn
til tek i II n partur á lausafjarhundruð
; þar sem menn hins veg-
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ar hafa einga vissu fyrir, að með því 3 pCento gjaldi, sem
nefndin hefir hent á, mundi nást þesskonar ákveðinn partur af
alþíngiskostnaðinum.
Jafnvel þó nú ekki geti orðið greidd atkvæði um það,
hve rn i g alþíng álíti réttast, að niðurjöfnuninni verði hagað, svo
hefi eg þó ætlað, að eg ætti að skora á þingmenn, þegar þeir ræða
málið í dag, að minnast á þetta atriði. Ef nefnilega alþlngið,
eins og eg býst helzt við, eptir þvi sem mönnum hafa farizt orð,
skyldi, þegar til atkvæða verður geingið,verða
með miklum
atkvæðafjölda á því máli, að vilja mæla fram við stjórnina með
frumvarpi þessu, um að alþingiskostnaðinum verði skipt niður
að t á landskuldagjald, og t á lausafjárhundruð,
og efstjórnin, sem eg þó álít mögulegt , án þess eg geti gefið um það
nokkra fullvissu, skyldi- gefa gaum að uppástúngunni, þá væri
það mjög áríðandi fyrir stjórnina að vita, hvernig þíngmenn
alment vildu álíta rettast , að öll upphæð landskulda-afgjaldsins yrði fundin, og hvernig niðurjöfnuninni
skyldi til haga.
FRAMSÖGUMAÐUR
: Eg get í fám orðum svarað þvi, er hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi nú sagði.
Eg get ei fullkomlega
viðurkent, að 3 pCto afgjaldið se annað en nákvæmar tiltekinn máti, upp á hvern alþingiskostnaðurinn greiðast skuli af
jarða-afgjaldinu; þar á móti get eg eingan veginn kannazt við,
að bann se nýtt serstakt atriði, er ekki megi koma til umræðu. þessi máti hefir einnig svo ítarlega komið til umræðu,
að eg skil ei annað, en hans megi geta í áliti því, er þingið
sendir konúnginum; og eg álít það jafnvel mjög óhentugt, að
bann ekki komi þar til umtals: því eg get ei skilið, að stjórnin geti haft þvílíkar mætur á niðurjöfnun afgjaldsíns, og þvílíka óbeit á 3 pCto afgjaldinu, að hún nauðsynlega hljóti að
velja hinn mátann, en hafna þessum. það er ekki heldur Svo
árennilegt, að meta jarða-aígjaldið, sem sumt er borgað í peningum ýmislega teknum, og sumt í landaurum, er innbyrðis
eru mj ög misjafnir að verði, til hundraða á landsvísu, því her
er mælikvarðinn eða meðalhundraðið ekki auðfundið.
Heldur mætti það máske takast eptir verðlagsskránni að meta afgjöldin til peningaverðs, -eður til svo eður svo margra 100 dala;
en þá yrði alþíngiskostnaðurinn,
sem á slíka peninga upphæð
yrði lagður, eptir eðli sínu, ekki annað en pCto afgjald .. Eg
bið þingmenn þá, sem máske hafa ætlað ser að gefa atkvæði
fyrir því, að þingkostnaðurinn yrði lagður á jarðarhundruðin,
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af því þeir sáu ekki beinan veg til þess, hvernig
hann yrði
greiddur af jarða-afgjaldinu,
að gæta þess, að nú er hæði af
konúngsfulltrúanum og meiri hluta nefndarinnar bent á fleiri
máta, hvernig þetta megi takast; og eg skal gela þess, að aðferð sú, til (less að fá fyrir fram skýrslur um upphæð jarðaafgjaldsins, sem konúngsfulltrúinn hefir bent á, er í sj álfu ser
auðveld og samkvæm þeirri, er eg hefi hugsað mer, og almars
viðgeingst.
STEPH{N JÓNSSON: Eg gat ekki séð þann örðugleika, sem
aðrir sáu á því að leggja alþingiskostnaðinn á afgjald jarðanna, eins og eg gat um seinast, þegar fletta mál var rædt.
l\ler gátu þá ekki skilizt þeir annmarkar, sem menn þá töldu
á þessum gjaldstofni; en nú,síðan eg, hefi heyrt talað um ástandið í suðuramtinu, hefir það skýrzt fyrir mer, og vil eg
stuttlega skýra frá, hversu því er varið i minni sýslu, og eg
held víðar norðanlands.
þar segir hverr jarðeigandi hreppstjóra frá, hversu mikið eptirgjald og leigur hann taki af jörðum sínum, og í hverju það er goldið, og metur hreppstjóri
þá
eptirgjaldið til hundraða eptir verðlagsskrá, _og er það hundraðatal ritað í sveitarbókina, og af því tekið víst útsvar til fátækra eptir [iörfum sveitarinnar, meira eða minna eptir sanngjarnri tiltölu við lausafé hans; sömu reglu er fylgt með tilliti til þeirra, sem húa á sjálfs eign. þessu er það samkvæmt,
að ef einhverr kaupir jörð, verður hann að segja hreppstjóra
glögglega til afgjalds hennar. Einu gildir því, í hverju goldið
er; hreppstjóri metur það allt til hundraða eptir verðlagsskrá,
svo hlutaðeiganda getur ekki orðið skaði að gjaldmátanum, þó
í margbreyttum aurum se goldið. því sýnist mel' þessi gjaldstofn vera miklu hentugri og vissari en hundraðatalið, og ræð
eg því til, að bann se hrúkaður, en hinum hafnað, sem óhentugum með öllu.
FRAMSÖGUM"\ÐUR:Mer er kunnugt það, sem þingmaður
Eyfirðinga nú mælti; það er gömul regla fyrir norðan, og hefir reynslan sýnt, að hana má vel nota.
EYJ,ÓLFUREINARSSON: þegarrædt
var mál þetta síðast,
man eg glöggt, að þegar eg hafði borið upp breytingaratkvæði
mitt, sagði sá heiðraði varaforseti, að mer hefði óiimlega tekizt; en þegar eg heyrði mótbárur hans, virtust mer þær ekki
öllu fimlegri. Hann segir, að flestar jarðir séu bygðar munnlega, og að landskuldir breytist máske árlega; til hvorugs
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þekki eg í.vesturamtínu; en hvað her víðgeingst syðra, veit eg
ekki.
Vestra, þar eg þekki bezt til, eru flestar jarðir hygðar
skriflega;
þar að auki er það allra Iandsdrottna
venja þar, að
kvittera landseta sína, þá afgjald
er borgað.
Se eg því ei
betur, en hreppstjórar
geti vel gefið áreiðanlega vissu fyrir
núvetanda
afgjaldi jarða í hreppum
þeirra;
ætla eg þeim ei
minna, en að vita afgjald bænda ár hvert, áður þeir jafna
aukaútsvar
í hreppum sínum.
JlíN SAMSONSSON: Eg verð að vera á þeirri meiníngu, að
mikið hægt verði að ná fullkominni
vissu fyrir landskulda
upphæð á öllum jörðum i Skagafjarðarsýslu, og það nú á
næstkomanda
ári; það getur hreppstjóri
hver í sínum hreppi,
svo hægt mun þá verða að sjá, hvað hUlldraðsgjaldii'l gefur
af ser í þennan kostnað,
á sama hátt og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
Jet í ljósi.
JÓN þÓRÐARSON: Eg felli mig að mestu leyti víð breytíngaratkvæði
nefndarinnar,
og verð þess vegna ekki ófús til
að veita því atkvæði
mitt; það er að vísu frábrugðið mínu
breytíngaratkvæði,
að þvi leyti að f eiga að leggjast á fasteignina,
en eg fór eptir frumvarpinu,
að það væri i; þetta
þykir mer nú minnst vert, og máske það sé ekki ósanngjamara; aptur sýnist mer, að þar sem breytíngaratkvæi'li
nefndarinnar tiltekur 3 rhdl. af 100 rhdla afgjaldsupphæð
fasteigna,
að
það ætti ekki að koma til atkvæðagreiðslu,
heldur að þessir
i alþingiskostnaðarins
hvíldi á afgjaldsupphæðinni,
en að tekið væri fram í álitsskjali
þingsins,
að eptir áætlunarreikningi
mundu jarðaelgendur
þurfa að láta her um bil 3 rbdl, af 100 rbdla
afgjaldsupphæð.
þegar mál þetta var rædt til undirbúnings,
þá virtist mer, að hinn heiðraði varaforseti
hefði dregið þá
meiningu út af ræðu minni, að eg vildi koma i veg fyrir samkomulag
milli landsdrottna
og leiguliða.
þetta er eintómur
misskilningur
hans, því her gat ekki verið um annað samkomulag að tala, en hvað alþíngiskostnaðinn
snertir,
og var
meiníng min í þvi falli samkvæm frumvarpinu,
en sá viðauki,
Sem eg vildi að væri við niðurlag armarar greinar, átti einmitt að vera til þess, að landsdrottnar
því síður köstuðu þessari byrði upp á landsetann.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON: Hinn virðulegi
framsögumaður hefir svo ljóslega útskýrt vara -uppástúngu
nefndarinnarc
að
eg þarf ekki að fara um það fleirum orðum. Eg get þess ein-
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úngis, að nefndin hafði fyrir ser, auk breytingar - atkvæða þeirra,
sem her voru komin fram, uppástúngu nefndar þeirrar, sem
sett var í hitt eð fyrra til að rannsaka skattalögin e. fl., en sú
uppástúnga var e in mitt bygð á því, að nefndin ætlaðist til,
að alþingiskostnaðurinn yrði talinn meðal landsins vissu útgjalda.
Nefnd þessi gekk það leingra, að hún stakk upp á
skatti, 5 af hundraði af afgjöldum jarða, og gjörði ráð fyrir, að
það ~ald yrði 4500 rbdala á ári. Aðferðin til að taka skatt
þenna af gjaldþegnum, sú er nefndin stakk upp á, mun hafa
verið svipuð þeirri, sem her hefir komið til orða, en eg ætla
ekki nauðsyn til að taka það atriði ítarlegar fram. þar sem svo
leit út, sem það hefði helzt orðið uppástúngu
nefndarinnar í
þessu máli að ásteytíngarsteini hjá hinum háttvirta forseta, að
hún hafði einmitt stúngið upp á 3 af hundraði , þá er eg ekkert
mótfallinn þvi, að þetta atriði geti komið i ástæður álitsskjalsins til konúugs, en þá verður, að eg ætla, að leita atkvæða
um það. Annars vildi eg leiða athygli þingmanna að því, að bezt
mundi vera að sameina sig um að fylgja sem næst uppástúngu
nefndarinnar, því yrði það ekki gjört, má óttast, að þau kynni
að verða málalokin, sem fæstir vildi.
GUÐMUNDUR
ARNLJ(íTSSON: Eg verð að leyfa mer að geta
þess, að þegar eg áskildi mer breytingar - atkvæði við undirbúnings-umræðu þessa máls, var það einúugis með því fororði,
ef þingið féllist á, að alþíngiskostnaðurinn væri tekinn af hunrlraðatalijarðanna, eins og það nú er; en þar á móti fái frumvarpið ekki meðhald þingsins í þessum pósti, fellur mitt breytingar- atkvæði burtu.
En varauppástúnga
nefndarinnar geðjast
mer vel, og mun eg fallast á hana.
Prófastur HALDÓR.T(íNSSON:
þar eð breytíngar -atkvæði
nefndarinnar hefir þann annmarka, sem um hefir verið rædt,
að því er samfara ný ákvörðun, þá er það vel, að vegur verði fundinn til að ná her um bil sama augnamiði, þó sú nýja ákvörðunin ekki gángi til atkvæða.
þennan veg hefir hinn háttvirti konúugsfulltrúí
visað á, og se eg einga óvinnanlega hindrun fyrir því, að þessum vegi megi fylgja; en þegar búið væri
að ná skýrslum um afgjald jarðanna, neita eg því ekki, að mer
þyki síður árenuilegt,
að fylgja hundraðatali afgjaldsins, en
að leggja kostnaðinn beinlínis á hið sanna afgjald jarðanna, og
stendur þá á litlu, hvort þetta. er og heitir viss tiltekinn procent-skattur, eða því i hvert sinn er jafnað niður eptir þörfum.
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FRAMSÖGUMAÐUR:Eg er heldur á þeirri memmgu, eins
og nú eru málavextir, að leita eigi atkvæða hjá þíngmönnum
um, hvort ekki megi koma inn í álitsskjal þingsins útlistun aðferðar þeirrar, sem meiri hluti nefndarinnar heldur við eigi að
hafa, þegar leggja skal alþingiskostnaðinn ájarða-afgjaldið, þó
það verði þar ekki gjÖJ't að uppástúngu, hvers máske ekki
viðþarf, þó eg haldi, að það í sjálfu ser hefði verið bezt fallið.
KONÚNGSFULLTRÚI:þar eð nokkrir hinna virðulegu þingmanna, sem til máls hafa tekið, hafa talað á þá leið, að þeir
fell ust á breytíngaratkvæði
nefndarinnar, finn eg þörf á að
gjöra aptur þá athugasemd, að hafi eg skilið það rétt, sem hinn
heiðraði forseti sagði áður, þá er það ekki áform hans, að láta
greiða atkvæði um meira af uppástúngu nefndarinnar, heldur
en það, sem væri samhljóða þeim breytíngaratkvæðum,
er
menn höfðu áskilið ser. Hafi eg misskilið orð þau, sem hinn
háttvirti forseti fór um það efni, þá leyfi eg mer að vænta þess,
að hann tali þar um nákvæmar.
En þar eg nú gjöri ráð fyrir, að uppástúnga nefndarinnar um 3 pCento gjald af landskuldum komi ekki til atkvæða, þá verð eg að álíta það æskilegt, að þingmenn þeir, sem her á eptir ætla að tala um þetta
mál, láti ekki einúugis í ljósi álit sitt yfir höfuð á uppástúngu
nefndarinnar, heldur einnig tali ítarlega um það, á hvern hátt þeim
hluta af nefudar-uppástúngunni,
sem styðst við breytingar - atkvæði það, sem á undan er komið, bezt verði komið til leiðar.
þar sem eg að öðru leyti í tölu minni her að framan gat
þess, að ákveða mætti landskuldargjaldið til hundraða, þá var
það eingan veginn áform mitt að láta i ljósi ætlun mina um,
hvort eg héldi réttara, að landskuldir yrðu ákveðnar til hundraða og álna, eða til peninga í rbdl. og skildíngum.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:það virðist nú, sem hugir
manna á þinginu hnígi að því, að aðhyllast þá meinínguna, sem
nefndin hefir gjört að breytíngar - atkvæði sínu, að! partar
þingkostnaðarins
leggist á afgjald konúngs- og bænda -jarða
landsins, en! partur á allt framtalið lausafé. Hinn hæstvirti
konúngsfulltrúi leiddi þinginu ljóslega fyrir sjónir, hversu auðvelt mundi að fá vissu um afgjalda hæðina frá hreppstjórum
senda til. sýslumanna, frá sýslumönnum til amtmann.a, frá amtmönnum til stiptamtmanns, og þá væri léttur reikningur, að
jafna þeim ! pörtum kostnaðarins á afgjald þetta. Hinn virðulegi framsögumaður áhrærðí helztu annmarkana við það, að

321

reikna jarða-aígjaldið til hundraða, og þetta er það, sem
eg vildi með fám orðum leitast við að skýra og taka betur
fram.
Allir vita, að það er víða í landinu venja, að greiða
hálfa landskuld í fríðu eða í landaurum , en hálfa í peuíugum
eptir gömlu lagi, með spesíu fyrir 30 álnir, og mundi það valda
miklum ójöfnuði, ef sá ætti jafnmiklum álögum að svara af
hundraði hverju jarða-afgjalds síns, sem þannig tekur gjaldið,
eins og hinn, sem tekur það í fríðu eða fríðvirðum aurum einum.
En þá ber einnig á það að líta, að sumir áskilja landskuldargjald í vissum sk.iIeyrir, en sumir ekki; getur svo farið, að einn
fái afgjöMin í enum beztu aurum, t. a. m. Í sauðum, en annar Í enum lökustu, t. a. m. sjóvetlíngum eða öðrum prjónasaum; kúgilda-Ieigurnar eru allstaðar áskildar Í smjöri. Allir sjá nú, hverjum ójöfnuði Iandskulda gjaldið, þannig lagað
sem á er drepið, hljóti að valda; því er það meiníng mín, að
hreppstjórar ættu að virða afgjaM hverrar jarðar til peninga,
eptir þeirri verðlagsskrá, sem í hreppi hverjum gildir, eða þar
sem verðlagsskrárnar ekki ná til, eptir sanngjörnu sölulagi ;
með þessu, og með þessu eina mótinu, fæst jöfnuður sá, sem
æskilegur er, og ber má ekki vanta.
FORSETI:
þar eð sá hæstvirti konúngsfuIltrúi skorar á
mig tíl andsvara um, hvort til atkvæða eigi að gáuga um 3
pCto afgjaldið, þá verð eg að svara því með herri neitun, og
meina, að eg hafi til þess fulla ástæðu, eins og eg áður hefi
sagt, í ákvörðunum
71. greinar alþingistilskipunarinnar.
En
það er ekki einúngis það, að eg ætla framvarp nefndarinnar í
þessu eina tilliti se, hvað for min u viðvíkur, ótakanda af þinginu, sem aldrei áður hefir um það rædt , heldur ætla eg það
líka að e fn inu til ekki sem bezt hugað, því einginn getur
með vissu sagt, hvort þetta hundraðsgjald hleypur annaðhvort
meira eða minna en ! alþillgiskostnaðarins nemur; en það ætla
eg, að serhverr gjaldþegn, ekki sízt þeir fátækari meðal þeirra,
geti með öllum rétti heimtað, að ekki se krafið meira af þeim,
eu þeir Í hvert skipti eiga að endurgjaldajarðabókarsjóðnum.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það er náttárlegt og samkvæmt boðum
og anda alþíngistilskipunarinnar,
að forseti ráði þessu. Eg læt
mer og nægja, að álit nefndarinnar um mátann, hvernig greii'la
eigi alþingiskostnaðinn af jarða-afgjaldínu, komi inn Í álitsskjal
þingsins, eður þess verði þar. getið; og eg vona, að því verði
ei þaðan bægt, því þar til se eg eingar gildar orsakir, og svo
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getur farið, að málefnið líði töluverðan halla, ef því verður
frábægt.
Assessor JOHNSEN: Mer..þykir nú að vísu horfa til þess,
að sama verði upp á fyrir mer her á þinginu, og þegar er orðið Í nefndinni, að eg fari nokkuð ein förum með sannfæringu
mína og tillögur í þessu máli; en þó get eg ekki leidt hjá mer
að drepa á nokkur atriði, sem mer virðast vera því máli til
stuðnings, að gjaldstofn sá se einhver hinn ótiltækilegasti, sem
aðrir nefndarmenn nú hafa hallað ser að til vara og til bráðabyrgða, auk þeirra atriða, sem þegar eru tekin fram í undirbúníngs - umræðunni, bæði af mer og þeim beiðraða framsögumanni , sem þá studdi það mál mitt í alla staði.
Framsögumaðurinn hefir í dag enn fremur viðurkent ðrðugleikana, sem eru á því, að ná rettri upphæð á gjaldstofni
þessum, og hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga hefir ljóslega
skýrt frá nokkrum þessara örðugleika, að því leyti einkum,
sem vörutegundir þær snertir, sem landskuld er greidd í, og
eru margar þeirra, og fleiri en hann taldi til, aldrei virtar til
penínga i verðlagsskránni; þessar gjaldtegundir verða þá hreppstjórar að meta, og það margar hverjar að handa hófi, og
hver hreppstjórinn eptir sínum mælikvarða.
Framsögumaður
segir sjálfur, að peningarnir séu ýmislega teknir í landskuldina, og er það svo mjög dagsanna, að sumir jarðeigendur taka
spesiuna á 30, en aptur aðrir á 25, 20, 15, 12, og niður að 10
álnum, og er breyting á þessu líka iðugleg hjá sama landsdrottni.
Varaþíngmaður Rángvellínga hefir öldúngis misskilið mig, er
hann ætlar, að eg hafi brugðið honum um, að hann vildi vera
samkomulagi um jarða-afgjaldið milli jarðeiganda og leiguliða í
vegi. par á móti hljóta aI1ir að ráða það af ræðu hans og
minni, að eg í þessu tilliti fann að þvi við hann, að hann ei
ætlaðist til, að láta samkomulag þetta ráða upphæð gjaldsins,
eða gjaldstofnsins, og var það þesli! vegna, að mer ekki skildist, á hverju téður þingmaður þá ætlaði að gru~dvalIa hann.
Sami þíngmaðurinn ætlaðist samt til, að afgjaldsupphæðin á þeim
jörðum, sem eigendur búa á sjálfir, fari eptir afgjalds upphæð á jafndýrum jörðum í sveitinni,
sem bygðar eru öðrum;
eu þær eru víða margar jafndýrar, og þó er afgjaldið sitt hvert
og ýmislega greidt á þeim öllum, enda þó þær allar líka kunni
að vera jafnar að gæðum. Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefir
nú að vísu hjálpað þessu töluvert við, með því að leggja það
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ráð á, að þegar svo stendur á, skuli fara eptir meðalupphæð
afgjaldsins af þeim öllum; en þó er annmarki töluverður enn
eptir við þetta, þar eð einn leigumálinn er tiðkaður í einni sveitinni, og annar í hinni, auk þess að mesti mismunur er á honum í enum stærri héruðunum og fjórðúngum landsins á jafndýrum jörðum, og liggur þá í augum uppi, hversu góður jöfnuður verður á Ildaldþegnum innbyrðis, og það í þeim sveitunum, sem næst liggja hver annari. Jöfnuðinum er þannig eingan veginn komið á, þó að náð verði fullri vissu nm afgjald jarðanna, eins og þingmaður Skagfirðinga ætlar. Framsögumaður
ætlar, að margar 60 hundraða jarðir ekki séu betri að arðinum
til, en þær sem einúngis eru 10 hundr., og enda 5 hndr. annarstaðar að dýrleika.
Eg vil nú að vísu ekki dæma um, hvort
þetta er fullkomlega rétt hermt eða ekki, en það verð eg þó
að halda, að ekki séu þvílík dæmi fleiri en svo, að þau verða
að álítast sem undantekningar; en hvernig sem nú því er varið, þá ætla eg ekki, að misfellurnar yrðu stærri við að jafna,
á að gizka, 2 rhskum af alþíngiskostnaðÍllUm árlega niður á
hundrað hvert af svo ójöfnum dýrleika jarðanna, en híngað til
hefir þókt við að greiða af honum tíundina, og það því síður,
sem menn eru orðnir þessu svo van i I' her í landi, eins og
allir vita. þá er enn einn agnúíun við gjaldstofn þann, sem
meiri hluti nefndarinnar nú mælir fram með í vandræðunum,
og það er það, sem eg held allir megi gjöra ráð fyrir, og líka
er gjört ráð fyrir her á þínginu, að jarðeigendur flestir munu
færast undan gjaldinu, og reyna til að velta byrðinni yfir á
leiguliðana, og séu leiguliðar ekki fáanlegir til að gángast undir byrðina með góðu, eða eptir frjálsu samkomulagi við jarðaeigendurna, munu þessir ekki láta eptir liggja, að leita annara bragða, til að skjóta sjálfum ser undan byrðinni ; en þá sjá
nú allir, undir hve misjöfnum kjörum þeir leiguliðarnir verða,
sem búa á bændaeignunum (og, ef til vill, líka á konúngsjörðunum), og hinir, sem búa á lensjörðum prestanna, eða þeim
fátækra - Qg þjóð -jörðum öðrum, sem nefndin vill hafa undanþegnar g:jalðinu.
það er að vísu svo, sem hinn heiðraði þingmaður Ísfirðinga mælti, að embættismannanefnd sú, sem í fyrra átti setu
í Reykjavík, til að gefa álit sitt um nýtt fyrirkomulag á sköttum her í landi, og meðal hverra eg líka var, stakk upp á aukagjaldi nokk ru af gjaldstofni þeim, sem nú er umtals efnið, en
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þingmenn munu líka flestir hafa haft tækifæri til að sJa, að
eg líka þá þegar var þessum gjaldstofni með öllu móthverf, ur, og mér getur ekki skilizt,að þess sé að vænta, að stjórnin aðhyllist hann, þó ekki se nema um stundar sakir, eins og
honum í alla staði er varið, þegar hún nákvæmar íhugar, hvað
móti honum mælir og aptur mælir fram með því, af illu til,
heldur að taka jarðarhundruðin sem unðirstöðu fyrir eigi meiru
en helmíngi kostnaðarins, þegar allt það er borið saman, sem
farið hefi,' fram i máli þessu frá upphafi.
Annars sjá þingmenn, að eg reyndar hefi þurft að áskilja mer einúngis það atkvæðið til vara, að helmíngur kostnaðarins yrði greiddur af jarðadýrleika og helmingur af Iausafjárhundruðum,
ef nefndarálitið
eigi nær flestum atkvæðum, þar eð frumvarpið sjálft útheimtir~
að greidd se atkvæði um það i annan stað, hvort tveir þriðjúngar skuli lenda á dýrleikanum.
FRAMSÖGUMAÐUR :
Hinn heiðraði varaforseti reyndi kostgæfilega til að finna ókosti þá, er væri sameinaðir vara-uppástúngu nefnderinnar.
þessum parti af ræðu hans álít eg óþarft fyrir mig að svara, því eg óttast ekki fyrir, að hann muni
fá marga af þíngmönnum á sitt mál. En hinn heiðraði varaforseti hefir ekki heldur drepið á þá kosti, sem breytingaratkvæði hans, nl. að leggja kostnaðinn á jarðarhundruðin, yrðu
taldir til gildis. Eg vil því ekki heldur fara mörgum orðum
um ókosti þess. 'það er eingau veginn ofhermt, sem eg áðan
sagði, að til væri ei allfáar 60 hundraða jarðir, sem hvorki
væri betri að gæðum, verðhæð eða afgjaldi, en sumar 10 hndr.
jarðir aðrar, eptir þeim dýrleika sem nú er, eður jafnvel 5 hndr,
jarðir, þegar um eyja jarðir eður sérlegar hlunnindajarðir er
að gjöra, og sjá þá allir heilvita menn, hve ósanngjarnt það
er, að láta einn gjalda 6, eður jafnvel 12 sinnum meira, en honum ber eptir réttum jöfnuði við aðra. þegar svo er ójafnt og
ósanngjarnlega skipt gjaldinu, getur það auðveldlega að borið,
að margir gjaldþegnar geti ómögulega undir því risið. Varaforseti hélt, að stjórnin mundi aldrei geta fallizt á vara-upp ástúngu nefndarinnar; eg held hann geti ekki haft neina vissu
fyrir ser i þessu tilliti; en hvað um það er, þá held eg, að það
se gott fyrir landið og gjaldþegna þess, að stjórnarráðin fari
ekki eptir tillögum varaforseta í þessu málefni. það er án
efa misskilningur varaforseta, þegar hann heldur, að gjald þetta
muni að lokum lenda á leiguliðunum, þvi eptir vara-uppástúngu
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meiri hlutans á gjaldið að krefjast af jarðeigendum, .sem ætíð
munu verða færir um að greiða það, en ekki af leigulíðum,
sem stundum kunna að vera öreigar og gjaldþrota.
þíngIPaðurilJn úr Rángárvallasýslu hefir án efa ekki meint,
að afgjaldið af þeim jörðum, sem eigendurnir sjálfir búa á,
skyldi metast, eptir því sem það er á öðrum jafndýrum
jörðum í sveitinni, einsog varaforseti hefir hermt, heldur meinti
hann, eptir því sem eg skildi orð hans, að afgjaldið af slíkum jörðum skyldi meta eins og af öðrum jörðum í sveitinni,
er líkar væri hinum að gæðum.
þORvALDURSÍn:RTsEN: Eg stend nú ekki upp í því
skyni, að eg ætli að fara að mæla á móti þeim, sem vilja, að
alþingiskostuaðurinn borgist, því eg er á því líka, og eg vil
hann borgist sem allra fyrst, og jafnóðum og hann fellur á,
því eg hefi alla mína daga haft viðbjóð á skuldasafni og þess
afleiðíngum, og hefi það enn; eg stóð ekki heldur upp í þeim
tilgángi, að eg hefði í huga að halda lofræðu yfir uppástúngur þær, sem fram hafa komið á þínginu, og lotið að því, að
sleingt væri mestu eður miklu af alþíngiskostnaðinum á lausaféð, á hverju nú hvíla ærnar áHigur; það skyldi þá heldur
hafa átt að vera líkræða yfir þá uppástúnguna af þessum,
sem kölluð var her í þingsalnum en hryllilegasta, því eg hefi
komizt að því, að hún muni vera fallin í blessaðan værðarblund, og. rísi aldrei upp úr þessu, sem betur fer. En eg vík
heldur til hins, er eg ætlaði að drepa á, að mer hefir ætíð
sýnzt, og sama virðist mer enn, eptir allt það mikla, sem þó
hefir rædt verið um þetta mál her á þíngi, að alþíngiskostnaðurinn eigi hvergi heima, nema á fasteigninni, og það á afgjaldinu, en ekki því mjög ójafna hundraðatali ; eg skil ekki
betur, en þegar fasteignir hafa réttindi, hljóti skyldur að hvíla
á þeim; allir vita, að kosníngar eru bundnar við fasteignir, alþíngis-setan líka; alþíngið 1845, þetta alþíng, og það sem haldast á 1849, hvað sem leingur verður, eru öll orðin til við
jarðeignina, og hvað er þá réttara, en að kostnaðurinn hvíli
á tilveru - stofninum, sjálfsagt á meðan önnur útgjöld hvíla
Iitið þar á. Eg þykist ekki þurfa að fara her um fleirum orðum, því eg tel það víst, og hefir skiIizt ræður' margra þíngmanua á þá leið, að atkvæði þíngsins hnígi þar að, hV3I' álagan verður sem allra minnst á lausafénu, svo að skelkur
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þjóðarinnar fyrir ávöxtum þeim, er spretta mundu af setu jarðeigara einsamallra á alþingi, hverfi með öllu.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:það eru nú flestir
þíngmenn búnir að aðhyllast vara-uppástúngu
nefndarinnar,
og líka þeir sumir, sem voru búnir að áskilja ser breytíngaratkvæði á aðra leið. Einn situr við sinn keip, það er hinn
mikilsvirti varaforseti.
Hann heldur, að stjórnin fallist aldrei
á uppástúngu nefndarinnar, sem hann hefir fundið margt að,
en hinn heiðraði framsögumaður er nú búinn að hrinda mótbárum hans að mestu eður öllu leyti; hann heldur, að stjórnin
verði miklu fúsari á að fallast á, að lagt verði á hundraðatöluna eptir uppástúngu
sjálfs hans; mer þykir ekki ólíklegt, að
stjór'nin yrði miklu fúsari á þetta, einkum ef hún feingi að
sjá skjalið með breytíngaratkvæðum hans, þar sem hann biður 1) um, að frumvarp stjórnarinnar verði fel1t: 2) um að það
nái lagagildi: 3) um hvorugt.
það var annars eitt, sem hinn
mikilsvirti varaforseti hafði fyrir ástæðu gegn nefndarálitinu,
sem mer þykir þörf á að svara. Hann hélt, að ef nokkur hluti
kostnaðarins væri lagður' á afgjald jarðanna, þá mundi sá hluti
lenda á leiguliða, en ekki jarðeiganda; en hver ástæða er nú
fyrir því, að þetta lendi fremur á leiguliðunum fyrir það, þó
jafnað sé á afgjaldið, heldur eu þó jafnað væri á hundraðatöluna eptir hans uppástúngu? Eg held öldúngis eingin. Varaforseti sagðist annars vera hræddur um, að hann yrði viðlíka
einmana með breytingar-atkvæði sín á þínginu, eins og í nefndinni, og eg held, að það hafi lagzt rétt á hann; en þá, sem einmalla fara úr miklum flokki, get eg ekki huggað með öðru en
því, að þess fleiri verða til að segja "guðsfriði" á eptir honum.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Mótbárur þær, sem hinn
heiðraði varaforseti hefir komið fram með gegn. uppástúngum
manna til að greiða alþingiskostnaðínn, álít eg hraktar til hlíta
svo vel af hinum háttvirta fmmsögumanni, sem enum virðuglega þingmanni Skaptfellínga; finn eg því ekki ástæðu til að
taka þær til greina fremur en annað ósamanhángandi
rugl,
eins og eg líka vona, að eingir þíngmanna láti sig leiða til
að gefa meðmæli uppástúngum hans í þessu efni; þegar mál
þetta var rædt, ..her á þíngi til undirbúníngs, let eg í ljósi mátann, er eg hugði réttast að greiða gjald þetta eptir, nefnilega,
að það skyldi fyrst um sinn greiðast meiri hluti þess, eður ~
partar, af afgj aldi fasteigna, en ~ partur af Iausafé; hafa fleiri .
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enna heiðruðu þingmanna viðurkent, að þessi undirstaða sc
réttvisari en hundraðatala jarðanna til að greiða gjaldið eptir,
og hafa gild og ~óð rök verið til þess færð, einkum af hinum
háttvit-ta framsögumanni, og líka hefir hinn ágæti konúngsfulltrúi sýnt ljóslega Í tölu sinni, þeirri er hann IlÚhélt síðast,
hversu tiltækilegt þetta væri i alla staði, og hefir IlaJ1l1hent
mönnum til mátans, hvernig þetta mætti framkvæma og hver
niðurstaða þar á yrði; fellur mer fyrir mitt leyti betur sú aðferðin, en hin, er nefndin hefir stúngið upp á og látið Í ljósi,
að ákveða víst afgjald af hundraðsgjaldi (nl. 3 preto aflOOrbd.
inntekt). En þó eg geti ekki séð, að nokkuð serlegt væri á móti
þessum greiðslumáta, hefir verið sýnt fram á, að honum mundi
ei framgeingt verða; en þó svo se, virðist mer vel til fallið,
að hans se getið Í álitsskjali nefudarinuar, svo að sjáist, hvað
afgjaldið mundi her um bil verða að upphæð af hverju hundr.,
iuntekt eða afgjaldi, og alþýða fái vitneskju nú þegar um, að
það se ekki svo hátt gjald, sem hver einn þarf að borga í
þessu skyni, þegar því se svona tilhagað, eins og margur hefir
hugsað. þær tálmanir, er hinn heiðraði þingmaðUl' Borgfirðinga
bar fyrir gjaldgreiðslu þessari, voru ekki að ætlan minni á
góðum rökum bygðar; og sýndi hinn virðulegi þingmaður Eyfirðinga glöggvast fram á, hvernig slíkum hindrunum væri auðvelt að ryðja úr vegi, með máta þeim, el' hmm benti á
og sagði að brúkaður væri hjá þeim þar nyrðra, til að útreikna
allar gjalds ortir, hversu ólíkar þær annars væru, til jafnrar
undirstöðu viss gjalds.
Assessor .JOHNSEN: Eg stend nú ekki upp til þess að mæla
framar Í máli þessu sjálfu, sem eg heMUI' ekki á kost á; ekki
heldur sjálfs mins veglla, en eg verð að skjóta því til úrlausnar hins háttvirta forseta, hvort þingmaður Norðurmúlasýslu gæti
góðrar þingreglu, er hann varar þingið við, að láta ekki "ósamanhángandí
eða ógruudað rugl" annars þingmanns "leiða sig
afvega i máli þessu.
FORSETI: það er sjálfsagt, og eg ætla það megi leiða af
alþingis tilskipunarinnar 71. grein, að einginn alþingismaður má
stíla ræðu sína á neinn einstakan alþingismann.
það eru
frambornar ástæður og meiningar, sem hrekja skal með ástæðum,
ef þær sýnast ekki réttar, en ekki sá sjálfur, sem talar, þó
hann kynni að sýnast að hafa ekki rétt fyri,' ser.
ÁSGEIREIN\RSSON Helzta orsökin til þess, að eg tek til
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orða í þessu m áli, er sú, að sá háttvirti konúngsfulltrúi
hefir
óskað, að þingmenn
létu meiningar sinar í Ij ós um Þ a ð. Eg
þykist nú vörðinn fuUvis um, að flestir þingmenn muni fallast
á, að alþingiskostnaðurinu
verði lagður á afgjald fasteiguanna að
! pörtum, og hitt á Iausaféð , og ætla eg mer að aðhyllast þessa
uppástúngu,
þar breytlágar-atkvæði
mitt fekk ekki inngaungu
um .náðarrlyrnar
Eg get þess fyrst, að eg styrkist
alltaf í
þeini meiningu, að réttast og bezt se að leggja alþingiskostnaðinn á afgjaJd fasteignanna,
og held eg menn þurfi ekki að
óttast, að eingin ráð verði til að ná honum fyrir það; þvi sá
háttvirti konúngsful1trúi
hefir hent mönnum á svo greini1egan
máta til þess, að hver skynsamur bóndi getur skilið, og er það
merkilegt
af útlendum manni; og má ætla, að hann se ekki
síður kunnugur
stjórnarregJulll
Dana, en hver annar her á þingi,
og gæti þvi borið um, hvort stjórnin
mundi fal1ast á uppá- .
stúngurnar
eður ekki, er her að lúti.
Eg vil einúngis
geta
þess, hvað reglur þessar snertir, að það gæti stundum átt vel
við, að hreppstjórar
hefðu 2 menn ser til ráðaneytis,
ef ágreiningur risi af því, hvað hátt afgjald
skyldi metast af ábýlum
sjálfselgnarbænda,
þó mer se ekki kunnugur sá mikli mismunur, sem getið hefir verið á peningum og öðrum aurum, sem
látnir væru í Iandskuldír,
held eg allvel mætti fara, að hreppstjóri metti aura þessa
til rbda eptir verðlagsskránni.
Hvað
því viðvíkur,
er sá heiðraði framsögumaður
hefir mælzt til, að
3prCto. gjaldmátinn,
sem nefndin stakk upp á í breytíngaratkvæði sinu, mætti setjast
í álitskjal þingsins,
þó ekki væri
geingið til atkvæða
um það, þá held eg, að af. þessu mundi
ekkert íllt hljótast, en stjórnin sæi þá allar reglur, er til hefði
verið hent um þetta.
Eg vona, að eg þurfi ekki að henda þingmönnum
til að
taka nú þær hentugustu
uppástúngur,
sem fyrir hendi eru, og
ekki helam' vara þá við að teingjast
hreytíngaratkvæði
þvi,
sem I an d I æ k n i ri nn frelsaði úr hinum óskipulega
fæðingarstað, um leið og hann gekk við faðerni þess.
SVEINN SVEINSSON:
Sá ntðurjöfuunar-rnáti
borgunar
alþíngiskostnaðarins,
sem hinn háttvirti konúngsfuJltrúi
lét í ljósi,
virðíst mer hinn auðveldasti,
og veit eg ekki betur, en það
hafi verið,
og sé meiníng margra þingmanna nálægt því sem
hann framfærði ; en hvað því viðvíkur,
sem her hefir verið.
hreift við um 3 pCto skattinn, virðist mer ekki vera alls kostar
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nauðsynlegt, þar hin aðferðin mun flestum þykja aðgeingilegri.
HELGI HELGASON: Eg verð að láta þá meiningu mína
í ljósi, viðvíkjandi því málefni, sem ber el' nú um rædt, eptir
.þv! sem sá háttvirti framsögumaður nefndarinnar hefir frædt
mig um, að eg er að öllu leyti samþykkur breytíngar eða varaatkvæði hans. En hvað viðvíkur því, að geta feingið nákvæma
skýrslu um afgjald jarðanna, ætla eg, að hreppstjórum veiti
það Iétt, hverjum í sinni sveit, hvort heldur það er reiknað til
rbda. og skild" eða þá til hundraða og álna.
KONÚNGSFULLTRÚI:þar eð umræða málsins er svo lángt
á leið komin, að nú verður að líkindum geingið til atkvæða,
verð eg enn einúngis að geta þess, að það sem her hefir verið
talað í dag, hefir enn fremur sannfært mig um, að það var
satt, er eg áður sagði, að það hefði verið þarflegt fyrir þetta
mál, ef nefndin hefði tekið það aptur, því jafnvel þó það se
líklegt, að sú aðferð, sem eg hefi bent á, með tilliti til niðurjöfnunar
hluta alþíngiskostnaðarins
á landskuldargjaldið,
verði af alþíngismönnum álitin tiltækilcg, svo mun þó stjórnina, ef hún fellst á uppástúnguna
í öllum smáatriðum ákvarðana þeirra, sem gjöra þyrfti, vanta þær bendíngar, sem einúngis hefðu getað feingizt, ef nefndin hefði, áður en málið var
komið svo lángt á leið sem nú, komið þessu atriði til umræðu.
það hefir þar að auki í umræðu málsins ekki verið drepið hið
minnsta á þann hluta í uppástúngu nefndarinnar, sem lýtur að
því, að leggja skuli alþingiskostnaðinn
eíugaungu
á konúngsjarðir og bænda-eigu, en undanþiggja allar aðrar jarðir
Hins vegar hafa nokkrir þingmanna, og einkum nokkrir af
nefndarmðnnum, látið það álit sitt í ljósi, að uppástúngu nefndarinnar um 3pCto ~a1d af landskulðargjaldíuu
mætti geta
í ilingángi álitsskj als þÍl:gsills, þetta virðist mer þó ísj árvert. það geta þó ekki orðið greidd atkvæði um uppástúngu
þessa; mellll geta því ekki feingið neina vissu um það, hversu
margir af þingmönnum hefðu verið á því, að mæla fram með
uppástúugunni,
og eins og eg hygg, að það se gagnstætt
venjulegum reglum, að mínnzt se á þá uppástúugu í álitsskjalinu, sem eingin atkvæði hafa verið greidd um, svo mundi
þai'l, þó þessa yrði þar getið, ekki hafa nein áhrif á stjórnina,
þegar hún legði úrskurð á málið. Ástæðu þá, el' þingmaðurinn
úr Norðurmúlasýslu
bar fyrir sig, að þjói'lillni með því móti

*

330

af þingtíðíudunum
gæfist kostur á að meta, hversu mikiU hluti
af landskuldar-afgjaldinu
her um bil mundi gánga til alþingiskostnaðarins, get eg nú eingan veginn tekið gilda; því þess
háttar vitneskju gæti þjóðin ekki felngiö af álitsskjali þíngsins
til konúngs, heldur þar á móti á þann hátt, að það, sem talað
hefir verið um málið í umræðu þess á þíngi, og einkum það,
sem framsögumaður hefir sagt, verður auglýst í alþíngistíðindunum.
FORSETI: Fyrst einginn tekur framar til orða, þá vil eg
spyrja þíngi1'l:
1. VílI alþíng strax biðja um lög til niðurjöfnunar alþíngiskostnaðarins, eða ráða frá allri ákvörðun þar um? Hið
fyrra samþykt með 18 atkvæðum.
2. Vill alþíng biðja um frumvarpið óbreytt, eða með breytíngum? Hið síðara samþykt með 22 atkvæðum.
3. Vill alþíng, að lagður se allur alþingiskostnaður á fasteignina, eður líka á fleiri gjaldstofua I Síðara samþykt með
20 atkvæðum.
4. Vill alþíng leggja meira eða minna alþíngiskostnaðarins á
a IIa r jarðir á landinu? eða hafa hið heneficeraða og
mildra stiptana góz undanþegið?
Hið síðara samþykt
með 20 atkvæðum.
5. Vill alþíng leggja helmíng kostnaðarins á fasteignina, eða
meira en helmíng?
Hið síðara samþykt með 20 atkvæðum.
6. ViII þíngið þá leggja á fasteignina -i- kostnaðarins eða ~ 1
Hið síðara samþykt með 17 atkvæðum.
7. Vill alþíng leggja hinn ; hlutann, sem ekki er lagður á
fasteign, á laus afeð eingaungu, eða i alls kostnaðarins á
þá embættismenn, sem hafa 300 rhd, til launa eða þar
yfir? Hið fyrra samþykt með 20 atkvæðum.
8. Vill alþíngið leggja að. hundraðatali og afgjaldshæð jarðabókina 1760 til grundvallar, eða á afgjaldshæð jarðanna,
þegar álagið skeður? Hið síðara samþykt með 19 atkvæðum.
9. Vill alþíng óska,. að löggjöf um þetta gildi að staðaldri,
eða ekki lengur en þángað til ný skattalög koma Í gildi?
Hið síðara samþykt í einu hljóði.
.
GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg vil biðja þíngið, og einkum
hinn heiðraða varaforseta, að taka orð mín ekki svo, sem þau

331

væru sprottin
af illri rót, eða miðuðu til að skerða virðíngu
þá, er hann á skilið
Assessor J OH" SF.N: Eg er í allastaði ánægður með þessa
játning, er IJÍm kæmi fram í þingtiðinduuum,
og er hinn virðulegi þíngrnaður og el!; eins góðir vinir eptir, sem áður en hann
mælti þeim orðum, er mer þótti þörf að átelja.
Forseti tilkynti þinginu, að landlæknir
Thorsteinsen
væri
kallaður til sjúklings,
og yrði því að fara frá þingstörfum í dag.
Forseti lagði þá fram til síðustu umræðu nefndarálit
um
konúnglegt
frumvarp til veiðilaga handa Íslandi.
Í þessu máli
hafa þessi breytingaratkvæöi
verið uppborin.
Breytiugar-atk væ1'li
1) þingmanns frá Borgarfjarðarsýslu:
a. að selur allur her við land, nema farselur, verði friðaður
fyrir skoturn jafnt og æðarfugl.
b, að úr felli st úr 12. grein orðin: "annars manns".
e. að orðin í 15. grein: "þá eiguast Iandeigandi
veiðin a" ,
breytist
þanuig : "þá eiguist landeigamli
hálfa, en
leiguliði hálfa veiðiua",
2) Viðauka-atkvæði
við breytíngar-atkvæði
þingmanns úr Eyjafjarðarsýslu:
"eða inn yfir rett veiði mark , hvar útselir liggj a á
haust með k ópum sínum".
3) þÍngmallna
úr Múlasýslunum:
að frumvarpið
verði ekki löggilt
fyrst um sinn,
nema hvað æðarfugl, álptir í hreiðrum og sárum, og
látrasel áhrærir.
4) þíngmanns
úr Eyjafjarðarsýslu:
að bætt se við endann á 6. grein, "nema hann geti
fært sönnur á, að hann hafi sært þá skepnu á ser
frjálsum stað; þó má ein ginn elta særðan sel, þángað sem er selalátur eða uppidrap sela".
5) þíngmanns
úr Norðurþíllgeyjarsýslu:
að við enda 6. greinar bætist við þessi orð: "nema
hann skilji eptir byssuna á sinni eigin lóð".
FRAMSÖGUMAÐURassessor
JOHNSEN:
þó að umræðurnar
yrðu her nokkuð á víð og dreif í gær, er mál þetta var her
til undirbúnings,
gjöri eg samt ekki ráð fyrir, þær þurfi að verða
mjög á stángli eða lángar í (lag, er það nú er komið her til
ályktunar.
Eg ætla það nefnilega sjálfsagt,
að breytingar þær,
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sem nefndin hefir stúngið upp á í einstöku greinum frumvarpsins, en einginn enn þá hefir mælt í móti, nú ekki í dag verði
umræðuefni, ne heldur þau atriðin, sem i gær voru rædd, en
þó ekki eru komin nein breytingar -atkvæði um að hálfu hinna
heiðruðu þingmanna; og skal eg því einúngis leyfa mer að
víkja máli mínu að breytingar vatkvæðum
þeim, sem komin
eru fram i því, og nú eru umtalsefni, undir eins og eg les
hvert þeirra upp út af fyrir sig, til að skýra þíngmönnum þýðíngu þeirra, og afleiðingar þær, sem að minni ætlun verða þeim
samfara, ef þeim hlotnast atkvæði meira hluta þíngmanna.
Breytingar - atkvæði það, sem þingmennirnir frá ~Iúlasýslunum hafa kosið ser um, "að frumvarpið verði ekki löggilt
fyrst um sinn, nema hvað æðarfugl, álptir í hreiðrum og sárum og látrasel áhrærir," miðar sjálfsagt til að steypa enni nýju
grulldvallarreglu frumvarpsins, sem nóg varð rædt um í gær,
og má eg þá fyrst um sinn geta þess, að margar þær greinir
í frumvarpinu, sem þingmenn þessir vilja halda, standa í því
inubyrðis sambandi við hinar, sem þeir vilja sleppa, að ákvarðanir verða að vanta um þau atriðin, sem þeir fella sig við,
ef hinum ákvörðunum er slept, þannig er t. a. m. i ll. og
13. greinunum skírskotað til 5. greinarinnar um sektir, ef
brotið er á móti þessum tveim greinum í tilliti til æðarfugls
ins, og er þá auðsætt, að annað þyrfti að koma í staðinn fyrir
þá ákvörðun í 5. greininni, er þingmennirnir ætlast til að falli
niður, en þessu. hafa þeir gleymt. Eptir atkvæðinu yrði i annan stað, að sleppa þeim ákvörðunum i 10. og 14. greinunum,
sem hníga að friðhelgi eggvera annara fugla en æðarfugls ,
og þar eð' þingmennirnir
ekkert hafa borið fram, er geti
komið i staðinn, lítur svo út, að þeir ætlist til, að allt
drösli, eins og verða má, með þessi eggverin, og að þau
verði i allra valdi.
Í þriðja lagi nefnir frumvarpið, eptir ákvörðunum þess og tilgángi, álptir ekki á nafn, en þíngmennirnir vilja láta friða álptir í sárum og hreiðrum , en hvernig
eða með hverjum reglum, hefir enn þá ekki verið rædt orð um.
þíngmenllirnir ætlast þá til, að stjórnin finni þessar reglur og
þær kringumstæður, sem hníga að þeim, án allra leíðsagna,
og þykir mer þá, að menn ætlist til meira af stjórninni, er
menn halda, að hún geti skapað allt þetta i hendi ser, svo vel
sem þörf er á, heldur en á stundum hefir orðið vart við, og
það ber á þinginu, að menn ætlist til, þegar rædt hefir orðið
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um þekkingu stjórnarinnar á þeim frábrugðnu kringumstæðum um margt hvað á Íslandi.
Nei, það fer svo fjærri, að
stjórnin finni af eigin ramleik þessar reglur, eða geti gjört
ser ljósar þær. kringumstæður, sem þar að hníga, að eg er viss
um hún yrði öldúngis í ráðaleysi, ef meiri hluti þingmanna fellist á þetta breytíngar - atkvæði. Í fjórða lagi leiðir það af hinu
sama breytíngar - atkvæði, að sleppa yrði 7. og 8. greinunum
um birni og refi, og er þeim, sem vilja steypa þessum ákvörðunum frumvarpsins, þá orðið betur við þessi dýrin, en eg held
ar. þau eigi skilið.
Í fimta lagi fer breytingar- atkvæðið einúngis fram á friðun Iétraselslns, meðal sela kynanna, og ætlast þannig ti], að því se með öllu slept, sem frumvarpið (16.
gr.) og nefndin hefir tekið fram um vöðusel og annan fars el,
selveiði i nótnm,mer.
rá og með skutli, og má þeim þíngmönnum, sem ekki vilja hafa neinar ákvarðanir um þessa selaveiði, þá þykja minna til hennar koma en öðrum.
Eptir þessu, sem eg nú hefi sagt, held eg, að þingmenn
þeir, sem borið hafa fram það áður greinda breytíngar-atkvæði,
hafi átt eptir að íhuga, að þeir með því öldúngis láta stjórnina
í ráðaleysi , ef þíngmenn mót von skyldu aðhyllast það.
Af þeim breytingum, sem bornar eru upp við 6. greinina,
ætla eg, afl viðbætir þíngmanns Norðurþíngeyínga, "nema hann
skilji eptir hyssuna á sinni eigin lóð," bæti næsta lítið úr, og
verði mjög kraptlitill, eptir því sem þar um varð rædt í gæl',
og sama máli held eg að gegni um viðbætir þingmanns Eyfirðínga, "nema hann geti fært sönnur á, að hann hafi sært
þá skepnu á ser frjálsum stað," og er það einmitt vegna
þess, að ómögulegt verður ar. sanna því um líkt, að ákvörðun greinar þessarar er orðin til, Ol!; hlýtur að standa
óhögguð. 'þar sem hinn sami þíngmaður enn fremur bætir því
við: "þó má einginn elta særðan sel, þangað sem er selalátur
eða uppidrap sela," þá kemur að vísu þessi viðauki heim við
það, sem eg sagða í gær, og má að því leyti álítast óþarfur,
sem sama leiðir af öðrum ákvörðunum frumvarpsins', en aptur
víkur viðbætir þíngmallns Borgfirðínga við þetta: "eða inn yfir
rétt veiðimark, hvar útselir liggja á hausti, með kópum sínum,"
töluvert frá því, er eg let í ljósi Í gær, og gjörir þar. að verkum, að akvörðun 3. og 16. greinarinllar um netlög jarðarábúanda, verða þýðíngar og kraptlaus í tilliti til eltingarréttarins á
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sJonum, allstaðar þar sem útselir eigi liggja á hausti með kópum sinum, eða ekki er látur eða uppidrap sela.
Breytingar-atkvæði
þingmanns Borgfirðinga við 12. gr. um,
að orðin: "annars manns," se feld úr, hafa allir nefndarmenn
nú aðhyllzt, og ber mer nú þannig einúngis að mæla fram
með því. Hvort breytingar-atkvæði sama þingmanns við 15. gr.
getur staðizt eða ekki, er hann vill, að "landeigandi eignist
hálfa, en leiguliði hálfa veiðina," og að orð frumvarpsins, "þá
eignast landeigandi veiðina," aptur á móti se feld úr, verður
að vera undir þvi komið, hvort þingið fellst á tillögur nefndarinnar um að fella allan þann kafla i gr'ein þessari niður,
sem orðin standa i, og að taka það- aptur inn i greinina, sem
nefndin ræður til, eða ekki, og hefir þingmaðurinn enn þá eingu
orði hreift um- það, hvort honum geðjast að breytingu nefndarinnar eða eigi.
Hvað loksins viðvikur þvi atkvæði þingmanns Borgfirðinga,
"að selur allur her við land, nema fars elur, verði friðaður fyrir skoturn jafnt og æðarfugl," þá getur mer ekki fullkomlega
skilizt, hvernig þá á að friða selinn öðruvísi, en frumvarpið
og nefndin fer fram á, eða hvort það er ætlun þingmannsins,
að eigi megi skjóta nær nokkrum sel, öðrum en farsel, heldur en til er tekið um skot i ákveðinni fjærlægð frá friðhelgum eggverum æðarfugla, og ætla eg þetta, ef svo er, kannske
nokkuð fjarstætt.
KONÚNGS}'ULLTRÚI:
Lagafrumvarp það, sem her er umræða um, snertir það mál, sem svo er háttað, að nákvæman
kunnugleika þarf til þess, hvernig tilhagar i ýmsum héruðum
landsins, til þess að dæma um, ekki einúngis að hvað miklu
leyti grundvallarregla
sú, sem er undirstaða frumvarpsins,
heldur einnig hinar einstöku ákvarðanir mega virðast eiga vel
við. ~ar eð eg má ekki treysta því, að eg se svo gagn kunnugur landsháttum,
og þar eð það einkum má vera stjörninnl
áríðandi, að fá um mál þetta, áður en því verður ráðið til lykta
með lagareglum, allar nauðsynlegar. skýrslur frá þingi þessu,
sem ráð er fyrir gjörandi að þekki hversu til hagar um allt
land, þá hefi eg ekki þókzt þurfa að taka þátt i umræðu máls
þessa her á þingi, meðan málið var í undirbúningi.
En áður
en málið kemur i dag til ályktar-umræðu og atkvæða, þykir
mer við eiga, að gjöra nokkrar almennar athugasemdir, sem
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þó geta, ef til vill, orðið til nokkurrar leiðbeiníngar til að leg!!;ja
réttan dóm á málið yfir höfuð.
Aðal-grundvallarregla
sú, sem lagafrumvarp
þetta er bygt
á, og sem á er minnzt i 1. !!;rein, nefnilega sú, að veiðirettur
yfir hötuð að tala skuli eingaungu fylgja lóðiuni, er að sönnu,
eins og tekið er fram i hinum prentuðu
ástæðum
frumvarpsins (neðst á 23. bls), samkvæm þeirri grundvallar-reglu,
sem
gilt hefir eptir Jónsbókar
landsleigubálks
7. og 57. kapítula.
En það el' þingmönnum
kunnugt,
að grundvallarregla
þessi hafði í sjálfri Jónsbók, einkum {Llb. 58. kapítula, þegið svo margar undantekningar,
að vaninn gjörði það smátt og
smátt að reglu, að menn álitu yfir höfuð öllum frjálst að veiða dýr
og fugla, að einstöku fuglategundum
undanskilrlum,
sem einmitt
VOI'U með berum orðum kallaðir friðhelgir,
til að mynda fyrst
og fremst æðarfugl, og að nokkru leyti rjúpur og álptir, jafnvel þó það, hvað þessar tvær síðar nefndu fuglategundir
snertir, hafi verið sjaldgæft, að banni þvi, sem lagt var við að drepa
þær á annars rnauns lóð, væri hlýdt,
þegar IIÚ tilskipan sú,
sem í ráði er að gefin verði út, miðar til þess að breyta reglu
þeirri, sem komill er á með vananum,
þá hafa menn, þegar
tilskipanln
var samin, verið mjög varkárir á að leyfa Ulldantekníngar
frá aðal-grundvallarreglunni.
Menu hafa áll efa
óttast, að yrðu undantekningar
of margar,
þá mundi svo fara
her á eptir sem hingað til, að undantekningar
yrðu að reglum,
og reglan að undantekningum,
Lagafrumvarpið
hefir eíuúngis undanskilið
birni.
Nefudiu hefir farið Ieingra, með því hún
hefir ráðið til þess, að hreindýr yrðu og undanskilin.
Alþíngismenn úr Skagafjarðar
og Norðurmúlasýslum
hafa einnig talað á þá leið, að refar yrðu einnig undanskildir
reglunni.
Loksins hafa fleiri þíngmenn mælt fram með því, að leyfa skyldi
þeim, er sært hefir dýr eða drepið, að elta það inn á æmars
manns lóð.
Eg hygg nú, að þess fleiri sem undantekningarnar
verða
frá hinni almennu
reglu,
þess auðveldara
muni afleiðíngin
verða sú, að reglu þessarar verði heldur ekki gætt, þegar tilskipan þessi, sem IIÚ er í smíðum, er komin út. Hittu menn
einhvern á veiðum á annars maIlIIS lóð, mundi hmm með hægu
móti geta borið fyrir sig ýmsar átyllur, sem leystu hann undall öllum átölum, t. a. m. að haun væri að veiða birni, refa,
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hreindýr, eður væri að elta (lýr eður fugl, sem hann hefði
skotið á.
Hvaða grundvallarreglu
sem menn nú taka, hvort heldur
veiðiréttur verður takmarkaður við lóð, ellegar veiðiréttur verð~
ur gefinn tljáls allstaðar, nema einstöku dýrategundir undanskildar, svo verða þó nokkrir annmarkar á, eptir hverri reglunni sem breytt er. Se veiðiretturinn takmarkaður, er það
bæði gagn og gaman fyrir landsdrottna,
að víta.. að hann er
verndaður fyrir því, að hver og einu getigeingið til veiða
inn á lóð JI8J1S; en þá má hann líka sætta sig við það, að
refar verða færri veiddir og h reindýr; hann verður þá að sætta
sig við það, að dýr þessi gjöri honum, ef til vill, nokkurn
meiri skaða.
Se veiðirétturinn öllum frjáls, þá má, ef til
vill, gjöra ráð fyrir því, að unnin verði fleiri skaðsamleg
dýr, svo og fyrir hinu, að meiri verði aðdrættir manna á vistum, en ella mundi; en þá verða landsdrottnar að láta ser lynda,
að þeir, sem veiða, fari í þeim erindum inn á lóð þeirra. :það
er þannig undir því komið, að meta hag og óhag hvorn á móti
öðrum, og það er einmitt til þess að útheimtíst nákvæm þekkíng
á, hvernig í hverjum stað hagar til.
Hins vegar geta menn ekki að ætlan minni með rökum sagt,
að innbyrðis réttindi landsmanna séu fremur reglubundin, fremur lögákveðin, hvort málinu er til lykta ráðið eptir þessari
grundvallarreglunni eða hinni. Hettindin eru allt að einu I ö gákveðin,
þegar lögin leyfa öllum að veiða og skjóta, svo
framt veiði sú er álitin saklaus, eins og þegar veiðin er með
öllu bönnuð öðrum en landsdrottnum. Spurnillgin er einúngis sú, hvað hagkvæmast
se, svo að búast megi við, að lögunum, sem út verða gefin, verði fylgt, :því ef lögin byðu eitthvað, sem öllum virtist eiga miður við, svo einginn bæri sig
upp, þó brotið væri í móti lögunum, þá væri betra, að þau lög
væru ekki kunn orðin.
:þeim yrði þá einúngis fylgt endrum
og sinnum, einkum, ef til vill, þá, þegar einhver þæktist fá færi
á að skaða þann, sem hann af öðrum rökum vildi gjöra einhvern óskunda.
Skyldi því nokkur meðal þingmanna ætla, að
lagafrumvarp þetta, hvað aðal -grundvallarreglu snerti, væri óhagkvæmt, þá mundi eg í hans sporum, í stað þess að ráða
til undantekninga frá aðal- reglunni, heldur fallast á breytíngar - atkvæði þingmanna úr Múlasýslum , sem fer því fram að
ráða með öllu frá lagafrumvarpinu.
Eg get ekki 4Verið á þvÍ'

337

sem hinn virðulegi framsögumaður hélt, að stjórnin mundi,
eins og hann kvað að orði," verða öldúngis í ráðaleysi ", ef
meiri hluti þingmanna felli st á þetta breytingar- atkvæði. Eg
ætla, að stjórnin allt um það mundi geta áttað sig á þvi, hvað
hún, þó svo færi, skyldi til ráðs taka.
Eu eg ~öri nú ráð fyrir, að lagafrumvarp þetta. sem er
samið að öllu leyti samkvæmt uppástúngu
þeirri, sem gjörð er
af löglærðum mönnum úr öllum landsfjórðúngum,
verði álitið
af meiri hluta þingmanna hagkvæmt og eiga vel við, eptir því
sem tilhagar á landi her. Um leið og eg þess vegna einúngis
leyfi mel' að biðja þingmenn, fyrr eu þeir greiða atkvæði sin,
að hyggja að því vandlega, að þeir, sem vilja, að grundvallarregla frumvarpsins öðlist lagagildi, verða einnig að sætta sig
við afleiðingar þær, sem grundvallarregla þessi hefir í för með
ser: þá vil eg einúngis gjöra fáar athugasemdir við einstöku
breytingar þær, sem nefndin hefir ~ört á sumum greinum frumvarpsins, þar eð eg að öðru leyti held, að yfir höfuð se ekkert serlegt þvi til fyrirstöðu frá stjórnarinnar hálfu, að farið
verði eptir þeim uppástungum, sem meiri hluti þingmanna kynni
að fallast á.
Í 12. grein frumvarpsins hefir nefndin stúngið upp á, að
tímabil það, sem bannað væri að leggja hrognkelsanet í nánd
við varplönd, skyldi byrja 1. dag Marzmánaðar,
i stað þess
sem frumvarpið segir, frá Aprílmánaðar lokum.
Viðvíkjandi
þessari ákvörðun verður það, eins og þingmaður Borgfirðinga
hefir réttilega sýnt ofan á, að vera undir þvi komið, hvort gagn
það, sem fæst með þvi að hlífa æðarfugli við að lenda í neti,
getur jafnazt við það tjón, sem fiskiveiðum væri búið, ef menn
gjörðu fiskimönnum erviðara fyrir að fá beitu þá, er þeir þurfa
til veiða sinna; því það er alkunnugt, að minnsta kosti her
sunnanlands , að hrognkelsa innífli eru stórum brúkuð til beitu
handa þorskfiski.
Áður en alþingismenn greiða atkvæði sín
með þessari breytingu nefndarinnar , verða þeir því að vera
sannfærðir um, að sá skaði, sem af ákvörðun frumvarpsins
mundi leiða fyrir friðun æðarfugls. væri yfirgnæfandi.
Hvað uppástúugu
nefndarinnar við 14. grein snertir, vil eg
geta þess, að því harðara sem menn vilja gjöra bannið móti
skotum í nánd við varplönd, og því fastara sem menn vilja að
því verði fylgt, þess heldur verða menn að varast að láta bannið ná einnig til þeirra árstíma, sem öllum virðist óþarft; því
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annars kostar er við að búast, að brotið verði að ósekju m6ti
banninu í þeim greinum, sem snerta þessa siðar nefndu árstíma, og að það leiði menn á þá venju, að brjóta á móti slíku
banni á öllum árstímum. Að þvi leyti sem nefndinni enn fremur virðist, að ekki se meiri ástæða nú en fyrri til að undanskilja herskip frá þessari ákvörðun, þá ætla eg, að þessi athugasemd nefndarinnar se bygð á misskilningi.
Af ástæðum
frumvarpsins sest nefnilega, að það hefir verið álitið sjálfsagt,
að öll þessi ákvörðun gildir ekki, og hefir þess vegna ekki
gilt um herskip.
Foringjum þessara skipa er nefnilega lagt
fyrir eður gjört að skyldu í reglugjörðum þeim, er þeir hafa
fyrir ser. að hleypa af fallbyssum, þegar svo á stendur, og
geta því ekki, þegar svo er ástadt, álitizt bundnir við lög þau,
sem fyrir aðra eru gjörð.
þar á móti ætla eg, að anar líkur
séu til þess, að stjórnin muni, ef alþing beiðist þess, sjá svo
um, að herskipa-foringjum
þeim, er hingað koma við land,
verði lagt fyrir að skjóta ekki, nema brýn nauðsyn beri til.
FRAMSÖG
UMAÐUR: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
hefir
skýrt svo ljóslega, sem verða má, frá þvi, sem mælir með og
mót aðalgrundvallarreglu
frumvarpsins,
og varð niðurstaðan
sú, að ekkert þæktíliklegra,
en að þingið fellist á hana; einúngis varar hann við ofmörgum undantekningum frá henni,
og er að þvi leyti samþykkur nefndinni um, að 6. greinin
standi óhögguð, og sömuleiðis, að 8. greinin um refina haldi
ser, líkt og nefndin ætlast til; enda em eingin breytingaratkvæði komin fram við þessa grein. það, sem konúngsfulltrúa
og nefndinni ber á milli, er um þá undantekninguna frá reglunni, sem nefndin vill hnýta aptan við 7. greínina , viðvíkjandi
hrein unum ; en þó að nefndin í alla staði se á sama máli og
konúngsfulltrúi, um að ekki fari vel á því, að hafa ofmargar
undantekningar,
varð hún þó að álíta, að hrýn nauðsyn bæri
til þessarar undantekningar,
eptir þeim ástæðum, sem þegar
eru færðar fyrir henni.
Eg geri að vísu ekki ráð fyrir, að stjórnin að sínu leyti
verði ráðalaus, jafnvel þó þingmenn búi mál þetta svo úr garði,
að henni verði rádavant, en eg efast um, að menn geti reidt
sig á, að það verði alls kostar haganlegt Iandinu, sem menn
láta hana einráða um í þessu efni, þegar fara á aCl reyna þa~
eptir á, og að þingmenn þá kannske 'aptur fái tilefni til að
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iðrast þess, að þeir létu hana taka til sinna ráða, og leiddu
hjá ser að leggja á ráðin sjálfir, eins og hún ætlaðist til.
Með tilliti til breytíngar nefndarinnar á upphafi ennar 12.
greinar, þá situr það ekki á mer að mæla meira, en þegar er
mælt fram með henni , er eg sjálfur hefi átt hlut i að semja
frumvarp þetta í fyrra; og játa eg, að það se torvelt, að vega
jöfnuðinn milli skaða þess, sem sumstaðar kann að leiða af
breytíngunni fyrir fiskiveiðarnar, og gagnsins af henni fyrir
eggver æðarfuglanna, eu verð þó að ætla, að hún se nauðsynleg
að þessu leytinu,
Viðvíkjandi enda 14. greinar verð eg þó að gjöra þá athugasemd, að mer er það nokkurn veginn kunnugt, að herskip
eigi hafa notað ser þann rétt, er konúngsfulltrúi
ætlar að þau
hafi haft eptir binni eldri löggjöf, fremur öðrum, til að vera
undanskilin banninu, og má eg fullyrða, að það hefir komið
fyrir í Reykjavík, að formaður á herskipi nokkru dönsku hélt
ser ófært að skjóta úr fall byssu, -er honum af gagnkunnugum
Iagamanni var sagt frá, hvaða bann lægi við skotum á skiplegu Reykjavíkur yfir höfuð.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON:
það hlýtur að varða
mestu, að geta hitt á þa~, sem haganlegast er fyrir landið yfir
höfuð, frá hvaða sjónarleiti sem helzt að mál þetta er skoðað. Hinn háttvirti konúngsfulltrúi
henti þinginu í ræðu sinni
til þessa stefnumiðs. Si! IlÚ svo, að þingmenn hafi ekki svo
ljósa hugmynd um mál þetta, eða nægilega þekkíngu um alt
lanð, að þeir seu sannfærðir um, hvað gagnlegast eða skaðlegast sé i þessu efni fyrir það, held eg réttast væri að skjóta
þvi fram af ser i þettað sinn, að gefa atkvæði til löggildíllgar þessa frumvarps, nema í þeim greinum, sem eingan greillir
á um (svo sem um æðarfugla og Iátraseli, með fleiru). Að vísu
veit eg það, að margir enna heiðruðu þingmanna hafa góða
þekkíng á þessu máli, en margir eru og, sem mega játa, að
hún se allt oflítil til þess, að þeir geti sagt, að hún se næg
um land allt, eptir þess margvíslegu tilhögun, og þeir eptir á
séu sannfærðir, að þeir hefðu unnið löndum .sínum meira gagn
en skaða, ef það yrði löggilt, eins og það er. Eg er sannfærður um, að nefndin hefir gjðrt sitt bezta til, að mál þettað
væri sem ítarlega st rannsakað eptir kringumstæðum,
en allt
um það ætla eg það hafi hvorki tekizt henni ne þingmönnum,
enn sem komið er, að hitta upp á það hagkvæmasta fyrir
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landið allt yfir höfuð; þess er og varla von. J)að var fyrir
skemstu her á þíngi viðurkant
af öllum, að mesta nauðsyn
væri til, að málefni þau, og einkum en konúnglegu
lagafrumvörp. væru auglýst ekki seinna en missiri
áður en þau ættu
að ræðast og til lykta leiðast á alþingi, í þeim tilgángi að landsmenn, og einkum þingið, feingi rýmra tóm og tækifæri til að
bugsa og ræða ítarlegar málin.
En færi nú svo, að þín gm enn
héldu því framm, að þetta frumvarp, sem her ræðir um, yrði
lögtekið, ætla eg þíngið yrði sjálfu ser næsta ósamkvæmt,
þar
sem her er þó ræðan um eitthvert
hið mesta vandamál,
yfirgripsmikið, og Sem snertir réttindi
allrar þjóðarinnar,
en sem
menn mega játa að þeir hvorki höfðu nægan tíma til að rannsaka til hlítar út í al1ar æsar,
né nákvæma
þekkíng
til serhvers landspláz
einstöku kriugumstæða,
og hljóta því að viðurkenna, að þeir hafi flasað að ályktunum sínum í blindni, án
þess að vera eptir á vissir um, hvort þeir gjörðu ytir höfuð
rétt eða rán gt, gagn eða skaða.
Eg er því fastur á, að frumvarpið ætti ekki að fá lagagildi fyrst um sinn, nema í tilliti
til æðarfug!a, álpta í hreiðrum og sárum, og látrasela;
hitt annað ætti að bíða að fastsetja með lögum, fremur en verið hefir,
þar til þíngið hefð! öðlazt ítarlegri og nákvæmari
þekking alls
ásigkomulags
landsins í þessu falli. Eg ætla það geti ekki orðið óþokkasælla,
ne í nokkru háskalegt,
þó leingra væri ekki
farið framm að sinni í þessu efni. Konúngi vorum mundi meira
um það gefið, sem landsins föður , að frumvarpi þessu væri
vel ráðið til lykta, og að ver undirsátar
hans hittum npp á því,
sem hagkvæmast
er fyrir oss, en hvað fljótt er unnið að því.
S'I'EPHJN J<ÍNSSON:
Heið! breytingar-ntkvæði
þeirra þíngmannanna
frá Múlasýslum
tekið yfir nokkuð meira, en það
gjörir, hefði eg máske orðið því samþykkur;
en það grípur
yfir of lítil'!. það sem framsögumaður
heit, að breytíngar-atkvæði mitt mundi koma að litlu gagni, þá mun það nú verða að vera
svo, einkum ef því verður 'ekki gaumur gefinn af þingmönnum,
En þó er þess að gæta, að opt ber svo undir, einkum við selveiði, að fleiri menn sjá til, þegar
skotið er.
það er, opt á
landi her, að snjór liggur á jörðu og lýsir slóðum, og um þann
tíma árs væri líka dýraveiði helzt stunduð, ef hún annars væri
stunduð, og mundi það opt hjálpa til að leiða í Ijl)8, hvar skotið hefði verið;
og er þá hart og isjárvert, ef skotmaður skal
missa veiðinnar, þar sem þess háttar rðks emdir benda til, að
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hann hafi byrjað hana í lagaleyfi í frjálsum stað.
Eg vil því
skýra það fyrir þeim, sem þykir frumvarpið. ofstrángt,
að þó
lítil bót se að gánga inn á breytíngar- atkvæði mitt, þá er þó
lítið betra en ekkert.
Í tilliti til breytíngar - atkvæðis
hins
heiðraða þingrnauns frá Borgarfjarðarsýslu
er þess að gæta, að
mer virðist ómögulegt fyrir skyttur að geta seð, af hverju selakyni sá el', sem hann ætlar að skjóta á, því þá ser ekki nema
á höfuðið, og el' hvert þeirra öðru líkt, svo þó hann aldrei vildi
skjóta
annað en farsel , mundi hann annaðhvort
mega vera
án veiðínnar , eða vera í óvissu um, af hverju kyni selurinn
væri, þangað til hann næði honum, og er því ósanngjarnt,
ef
þessi friðun fær lagagildi.
Hvað brognkelsaveiðina
snertir, geðjast mel' betur að frumvarpinu
en uefndarálitinu,
því hrognkelsaveiðí
norðanlands
byrjar í Marzmánuðí , en er að mestu
enduð í l\laimánaðarlok.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Eg ætla, að það se einhver en mesta prýði og sómi hvers manns , að hann se staðfastur og sjálfum ser samkvæmur
í dómum sinum; bvílík prýði
og sómi væri það þá ekki þíngi þessu, sem telur nú 24 limi,
ef það varðveitir þessa fögru elgiulegleika ! Og þessi hugsan
var það, sem kom mer til að tala í gær nokkur orð um frumvarp það, sem fyrir oss liggur, og uefudarálitið,
sem um það
er samið, af því mer virtist hvorugt varðveita sama andann
frá upphafi til enda, heldur nær því hafa aðra hugsun
í einni
greullnni en annari.
Á þessari hugmynd minni byggjast breytíngar- atkvæði þau, sem eg þá áskildi mer, og ber mer nú að
réttlæta þau gegn átölum ens virðulega
framsögumanns.
Eg
áleit í gær, og álit enn, þinginu skylt, að útvega sein um, bæði
Iátra - og út -sel, sömu friðhelgi og æðarfuglinum;
því hvers
vegna er æðarfuglinn
friðaður, nema fyrir þeirra gagnsmuna
sakir, sem landið hefir af honum?
þegar
það nú er víst, að
fleiri hafa arð af selveiði, en af æðarvarpi, í landi her, og eingu
er minni arður hans en æðarfuglsins.
að öllu saman lögðu, þá
se eg ekki, hvers vegna menn friða fuglinn meir en dýrið,
nema menn skyldu elska hann meir en það, og skil eg það
ekki.
þar sem framsögumaður
ætlar breytingar - atkvæði mitt
um þetta efni ófullkomið,
og að eg tiltaki ekki, hvernig selur
eigi að friðast, og tali að eins um, að ekki megi skjóta nær
látrum eða uppidrápsstððum
en eggveri,
þá er það hvorki
meining mín, ué liggur í orðum mínum.
Eg hefi sagt, "að sel-
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ur allur her við land, nema farselur, friðist fyrir skotum jafnt
og æðarfugl. Nú má eptir frumvarpinu og nefndarálitinu hvergi
skjóta æðarfugl, hversu lángt sem hann er frá varpplázi, og
liggja sektir við, ef út af er brugðið; sama meinti eg vera ætti
um selinn, og hygg eg nægi til að aptra mönnum frá seladrápi; því þó 48 sk., sem lagðir eru við æðarfugl hvern, Sem af
ásetningi el' drepinn, þyki máske lítil sekt fyrirselsdráp,
þar
sem svo miklu meiri feingur er í honum en fuglinum , þá
jafnast það svo, að nægja má, þegar hinir óvilhöllu mennirnir
fara að meta skaðann.
Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefir
veitt meiníngu minni um enn fyrsta part 12. greinar, hrognkelsaveítina, samsinni sitt, og er það því meira vert, sem hann
er kunnugri, hvernig tilhagar á suðurlandi. pess ber að gæta,
að margar þúsundir þorska veiðast á þessum kjálka lands,
allstaðar þar sem þorskanet ekki brúkast, mest megnis á beitu
þá, sem af hrognkelsunum fæst; skyldu menn vanrækja þenna
atviunuveg, eða spilla honum að munum, af hræðslu fyrir að 1
til 10 æðarfuglar kynni að flækjast í hrognkelsanetin, það ætla
eg skaðlegt og heimskulegt.
.Mer er ókunnugt, hvernig tilhagar á Breiðafirði, og veit ekki, hvort þar er stunduð þorskaveíðí
um þann tiltekna tíma, eða hvort hrognkelsa ræksnin eru þar
brúkuð sem beita fyrir hann; en það ætla eg, að sá sárlitli
skaðinn, sem þar má af veiði þessari hljótast á æðarfuglinum,
se of dýrt bættur með tjóni því, sem leiðir af breytíngu frumvarpsins á öllu suðurlandi.
par sem framsögumaður hélt eg
hefði ekki lesið 15. grein, eða nefndar - breytinguna við hana,
villist hann, þvi breytíngin hljóðar svona: "nú skýtur maður landsel - fjóröúngur mílu í milli"; fyrir þessi orðin á
aðkoma: "einginn má skjóta landsel eða útsel á fjörðum eða
vikum, þar sem látur eru eða lagnir, nær en hálfa mílu frá
látrum eða Iögnum , en ef skotið er, eignast, o. s, frv. Nú
spyr eg, hvort landeiganda ekki se eiglluð veiði þessi en óheimila, og það ætla eg ósanngjarnt, en ætla leiguliða beri hún
hálf, vegna skaða þess, sem hann einnig líður. Meining sú, er
þingmaður Norðurmúlasýslu nú bar upp, um að fráráða frumvarpinu, sýnist heldur i ótíma uppborin, þar sem nefndin hefir
ráðið til að aðhyllast það, með nokkrum breytingum', og einginn þingmanna hefir látið aðra meiníngu á ser heyra. Eg býst
við, að frumvarpið verði viðtekið með eða án breytinga; og tek
eg það upp aptur, sem eg sagði fyrri, að þinginu beri að halda
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sömu reglum í æegnum allt frumvarpið,
og muna til þess , að
þess verður getiiI, sem gert er.
EYJÓLJo'UREINARSSON: Við umræðu þessa máls í gær gat
eg þess, að þó fugl væri opt kominn að eyjum í byrjun Aprílmánaðar,
tel eg einga nauðsyn að fylgja þar nefudarálitinu,
einkum þegar það er á móti eður stendur í vegi atvinnuvegi
annara pláza;
er eg því vel fallinn á, ail þar sc fylgt frumvarpinu, og hefi líka getiiI þess, að hrognkelsaveiði
er bæði
fyrir gr;Ísleppur og rauðmaga.
Eg er veiði þessari gagllkunnugur, þar sem hún er tíðkuð árlega hjá mer; veit eg ei til, að
grásleppuveiili
haf gjört þar nokkurn skaða, því fuglinn flækir sig skjaldan
í jafustórriðnum
netum.
Rauðmaganet
eru
mikið smáriðuari, og því flækir fuglimt sig meir í þeim; eru
þau lítið brúkuð hjá mer, einkum eptir það fugl er kominn að
eyjum.
Hvað friðun
sela viðvíkur,
þá er eg sá, sem færði
bænarskrá
til þíngsins frá Barðastrandarsýslu
um að friða algjðrle~'a selinu ; vm' það móti sannfærlugu
minni, að takmarka
svo mjög frelsi manna, og se eg ei betur, en skotlistin
með
öllu tapist, þegar aldrei
má hleypa
úr byssu,
eiga/ala
til
gagns, svo ef skjóta þarf gripfugl, eður ef tóa kemur í varp,
verður að fara í aðra sveit og sýslu að fá skyttu, ef þar er til,
sem opt ei getur komið, fyrr en skaðinn el' máske óbætanlegur.
Er eg því alfallinn
á, að fylgja
nefndarálitinu
í því
efni.
FRAMSÖGlTMAÐUR: Eg læt mer skiljast,
það sem hinn virðulegi þingmaður
Norðurmúlasýslu
sagði, að stjórnin mun láta
þail eitt koma fram við oss, sem hún álítur til gagns; en það
er nú einmitt þetta, sem hún nú gjörir,
er hún býður okkur
veiðilög þessi;
hún álítur þau til gagns, og nokkrir af eJJUIll
helztu
landsmönnum
vorum hafa ætlazt til að verða landinu
að liði með þeim, eins og þau nú eru lögð fyrir þingið, og er
ekki orðin raun á öðru enn þá, en að flestir
þingmanna líka
álíti þau hentug landinu, með fáeinum breytingum.
Að þVÍ leyti sem þíngmaður
Eytir1'línga ætlar
viðbætir
sinn við 6. greillina að gagni á vetrum, þá skal eg ekki neita,
að svo kunni að vera;
en það er aptur athuganda,
að Iðg
þessi ættu að gilda bæði sumar og vetur,
og verður að öðru
leyti sá tíminn leingri á árinu, er spor manns eigi verða rakin í snjó, en hinn, að þau megi rekja.
þíngmaður
Borgfirðínga
ætlar þann kaflann styttri í Ir).
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gr., sem nefndin ætlast til að falli úr, en hann í raun og veru
er; hann byrjar með þessum orðum:
"Nú skýtur maður landsel", og endar þannig: "eignast sjóður sveitar þeirrar véiðina";
og geri eg þannig ráð fyrir, að breytíngar-atkvæði
þíngmannsins við þessa grein se komið fram fyrir þá sök, að hann eigi
glögt gat seð það af nefmlarálitinu,
sem hefir misskrifazt
um þetta atriði, hvað nefndin
ætlaðist til að felli úr. Annars
heyrist mer nú á nefndum þingmanni,
að hann ekki ætlist til,
að selir séu friðaðir fyrir skotum á þann veg, að bannað se
að skjóta í sömu fjarlægð
há þeim her við land, og bannað
er að skjóta frá eggverum æðarfugla,
þó einginn se æðarfugl
drepinn með skoti; en þá skilst mer nú ekki, hvernig hann
getur ætlazt til, að sektirnar -séu þær sömu, ef selur er skotinn, sem lagðar eru við skot, sem bönnuð eru yfir höfuð með
tilliti til enna frið helgu æðarfugla.
Umboðsmaður
JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg let þegar í nefndarálitinu í ljósi athugasemdir
mínar gegn frumvarpi þessu, og
útlistaði þær í undirbúnings-umræðunni
í gær.
Úr því nú eru
borin upp breytingar-atkvæhi
í þeirri stefnu, sem þessar athugasemdir
mínar hníga að, þá .lield eg það se með öllu sjálfu
ser samkvæmt,
þó eg fallist á breytingar-atkvæði
þessi, enn þótt
eg væri einn nefndarmaðurinn.
það hefir víst verið fleirum
þingmanna,
en mer, gleði að heyra, hve ljóslega hinn háttvirti
konúngsfulltrúi
útlistaðí mismuninn á rettar-ástandi
þvi, sem
nú er með þeim frjálsa veiðirétti,
er tíðkast
hefir til þessa,
og þvi, sem mundi verða,
ef frumvarp þetta með öllum sínum óvanalegu og straungu atriðum yrði leidt í lög.
það er
einnig auðráðið af því, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi
sagði,
að allt er undir því kornið, hvernig
her hagar til yfir höfuð,
hvort réttarástandið
að þjóðinni se hagfeldara.
Eptir því sem
eg þekki til, verð eg enn að vera á því, að [rað se miklu hagfeldara, sem er, en það sem verða mun, ef'feumvarpið
er gjört
að lögum.
Eg veit ekki til, að nokkur maður hati borið sig
upp undan, að réttindum
sínum hafi verið hnekt með hinum
frjálsa veiðirétti yfir höfuð, nema í þeim greinum einum, sem
breytingar-atkvæðin
nú taka til að friða, og eru menn þó her
á landi ekki svo fúsir á að sjá á bak réttindum
sínum, eða
þola, að þeim se hallað í neinu,
sem á nokkru stendur,
að
menn hefðu þá ekki borið sig upp Ulldan því eður ritað um
það bænarskrá
úr einhverju
beraði.
Eg
verð því að vera
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á þvi, sem þingmaðurinn
úr Norðurmúlasýslu
sagði áðan, að
maður sitji ekki neitt serlegt af ser, þó maður hraði sin ekki
með að fá frumvarpið lögleidt;
því séu margir á þvi, að þess
se þörf, þá sjá þeir nú af þíngtíðindulJum,
að stjórnin muni vera
fús á að veita þá bæn, ef hennar væri farið á flot með bænarskrá.
En se frumvarp þetta gjört að lögum, og eigi það að
koma að nokkru liði, þá hefir mer alt af verið það ljóst, sem hinn
háttvirti
konúngsfulltrúi
mælti, að ekki mætti 1J:jöra á því
neinar serlegur breytíngar
eður draga úr einstökum
greinum
þess.
því hirði eg nú heldur ekki um yfir höfuð, að reyna
að hrinda þeim smávegis breytingar-atkvæðum,
sem upp hafa
verið borin í þessu máli; þó vil eg lítið eitt minnast á það
breytíngar-atkvæði
hins heiðraða
þíngmanns
Borgfirðinga,
er
fer fram á að friða allan sel fyrir skotum, nema vöðusel einan,
því þetta kann að þykja nokkuð
ákjósaulegt
í fyrsta áliti.
En þess bel' að gæta, að þó það væri sannað til hlítar, sem
þil er ekki, að eins mikill arður mætti verða að selaveiðum
um land alt, ef þeir væru til hlítar friðaðir, eins og er að
æðarvarpi,
þá verða menn að gá að því, að margfalt meiri
arður er að því, að skjóta sel, en að skjóta æðarfugl, sem einginn plógur er að, svo teljandi
sé ; aptur er víða hinn mesti
arður að selaskotum,
þar sem þil svo stendur
á, að aldrei
verður til neins liðs að friða lagnarveiði,
og eingum er þess
vegr.a mein að þeim skotum.
þar til held eg því verði aldrei
kornið við með gói'lu, að friða selinn á þann hátt, sem upp á er
stúngið ; eg skil ekki, að hægt verði að þekkja útsel eður vöðusel frá látrasel,
eins og þíngmaður
Eyfirðinga
sagði áðan,
heldur verði jafnan hver selsliausinu öðrum líkur.
Hinn heiðraði þíugmaður, er eg nú Hefndi, beiddi mig að
~já þinginu, að ser hefði gleymzt, þá hann mælti áðan, að geta
þess, að þó frumvarpinu
yri'li hrundið að þessu sinni, þá væru
menn þó ekki lagalausir
um veiðirettinn
yfir höfuð, þar sem
Llb. 58. kap. mundi enn þá vera í gildi í þeim efnum.
Sl'EINN SnlINssoN:
Eg þarf ekki að fara mörgum orðum
um mál þetta;
hinir virðulegu
þíngmenn
úr Skaptafellssýslu
og Norðurmúlasýslu
hafa
glögglega
framsett
þær ástæður,
sem við Múlasýslumenn
höfðum fyrit· breytingar-atkvæði
okkal'; samt vil eg enn láta í lj ósi þann þánka minn, að ef þingmenn her styðja að þessum þraullgva
veiðirétti,
muni þeir
máske mega eptir á (eins og máltækið
hljóðar)
naga sig i
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handarbökin, af því að hafa unnið svo hrátt að fullkominni
löggildíng frumvarpsins, þar sem mer sýnist her ríða of'mikið
í bága hvort við annað, einstakra manna hagsmunir og margra
manna gagn. Eg skil ekki, hvernig" menn eiga að breyta, þegar selur kemur á vorin á þeim nafnkunna hafís inn á firði og
víkur, nema annaðhvort að missa af þessari dýrmætu lífsbjörg (selllum), eða skjóta hann ; því lítið mun veiðast af honum upp á annan máta, þegar hann liggur á ísnum, og það getur þó vel að borið, að þetta se rétt nálægt þeim friðlýstu
veiðistöðum.
þíngmaður
Barðastrandarsýslu hefir nú og svo
látið í ljósi þá meiníng sína, að almennings gagn væri ekki
svo auðsjáanlegt við mjög takmarkaðan veiðirett á selum, og
virðist hann því að vera fremur á máli þeirra, er ekki vilja
hafa þann rétt mjög þraungvaðan; og eins og þingmaður
Borgfirðinga hefir ekki viljað setja hrognkelsa-veiðinui
mjög
þraung takmörk vegna þar af leiðandi óhagnaðar fyrir marga,
má sama segja um selveiðina og fleiri veiði.
Umboðsmaður þORvALDURSívr~RTSEN: Eg held það ætli
nú að fara að koma fram misskilníngur um 12. greinina í frumvarpinu; eg er orðinn þess fullkomlega áskynja, að margir
þíngmenn skilja hana svo, að hvergi
megi leggja hrogukelsanet þann umtalaða tíma. Eg verð samt að játa, eg skildi hana
aldrei svo, og skil ekki enn; mer getur að sönnu skjátlað ber
í, en vona mer virðist það til vorkunar.
Eg var í nefildinni
og V3'l' einn þeirra, sem reði til að breytt yrði orðunum, "frá
Aprílmállaðar lokum", í "frá l\Iarzmánaðar byrjun", og hélt eg,
að af því þyrfti ekkert tjón að verða, því hver einn mætti þó
leggja net þessi við sitt eigið land, þó honum væri bannað
það leyfislaust við annara, og eiga kjörin við sjálfan sig, hvort
hann metti meira haga þann, hann liði af þvi, ef 1, 2 eða 3 æður flæktust í net hans allt vorið , eður missir þann af bjargræði, hann hefði, ef hann ekki legði netin.
Hefði eg skilið
greinina öðruvísi, eða á þá leið, að einginn mætti leggja hrognkelsaband nær sinu e i gin landi ne annara , en 2 hundruð
faðma tólfræð , þá hefði mer víst heldur d~ttið í hug að 'fara
fram á það í nefndinni, að tíminn, sem leggja mætti netin, væri
færður leingra fram, heldur en til CI' tekið í frumvarpinu, en
ekki aptur á bak; því allir vita, í hið minnsta var mer það
fullkunnugt, að minnst veiðist hrognkelsa fyrir Aprílmánaðarlok, og hitt líka, að ískyggilegt væri að svipta jarðar-ábúanda
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rétti til þess mikla bjargræðis fyrir hans el g m landi, sem
hrognkelsaveiðin gefur. }\fer virðist þetta annars ljóst í greininni, þó ástæðurnar sýnist máske heldur nokkuð frábrugðnar,
þar hún segir: "má einginn maður leggja hrognkelsanet eða
önnur veiðinet nær eggveri a n II a r s III a nils friðhelgu," o. s,
frv., og seinna i greininni stendur : "að eigandi eggversins
skuli taka net upp, en láta þau laus við hiun seka". Hver
mundi nú her eigaudi eggversins, þegar hinn seki hefir lagt fyrir sínu eigin landi? og hvernig á þá að skipta honum í 2 persónur, og hver að taka upp netin? Eg kem þessu ekki saman
eptir þeim skilníngi greinarinnar, er sumir aðrir hafa farið á floti
ef eg skildi nú greiniua rétt , ætla eg, að hinn velæruverðugi
þíngmaður Borgfirðinga hefði lítinn hagnað gjört hrognkelsaveiðinni með uppástúngu sinni að taka burt orðin, " annars
manns."
Hvað 14, greininni viðvíkur, verð eg að renna auga til
helmar líka, og þess, sem fært hefir verið á móti breytíngum
nefnrlarinnar í byrjun hennar; get eg þess fyrst, að bann móti
skotum við varpeyjar um eina 3 mánuði ársins, er að ætlun
minni lítils vert , eptir sem fullupplýst el' hel' á þíngi af mer
og öðrum æðavarpi nákunnugurn mönnum; mel' er það líka óskiljanlegt, og það er nokkuð Jljúkátlegt, i hverjn skyni nú
skyldi vera farið að rýmka um skotfrelsi kringum varplönd,
æðarvarpi til auðsjáanlegs tjóns, fram yfir það sem verið hefir
í 30 ár, síðan kóngsbrefið Ii. Júlí 1816 kom út, sem fullyrða
má að hafi verið þokkasælt og heilladrjúgt
fYI'ir þann arðsama
bjargræðisveg, æðarvarpið, og allstaðnr, þai'l eg til veit, sýnt þess
vott, að þvi væri fylgt, og yrði hæglega fylgt, hvað eggverin
snertir, en hins vegar er verið að vernda æðarfuglinn, sem bezt
verður, og sem eingin tvímæli em á, að mesta nauðsyn til beri.
-FRAMSÖGlTMAÐrR:
það gleður mig að heyra, að hinn heiðraði þíngmaður Skaptfellínga hafði svo mikla állægju af ræðu
kouúngsfulltrúa
í máli þessu um grundvallarreglu
frumvarpsins, og skilst mér þai'l vel; en þ:í. hefða eg fyrir mitt leyti þó haft
meiri ánægju af hell ni, hefði eg séð, að [iingmaðurinn hefði látið ser segjast hetur við hana, en eg heyri að hmm enn ljá ~jörir:
því hann lætur ser ekki skiljast
það, sem eg held að allir
þingmenn hafi mátt þreifa á, að kouúngsfulltrúinn
einmitt mælti
með grundvallal'J'eglunni og frumvarpiuu , en eingan veginn á
móti því.
það, sem þíngmaður Suðurmúlasýlu
nýskeð vek á
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um selaveiðar á hafís, kann að eiga við Í hans hygðarlagí, en
á ser víst óvíða, sem hvergi, annarstaðar stað í landinu. Að
því leyti sem hinn virðulegi Þ ingmaður Dalasýslu JIÚ aptur er
orðinn á þeirri meiníngu, sem her varð til rædt um í gær, að
12. greínin réttskilíu ekki nái yfir eigandanu sjálfan, þá ætla
eg að honum skját1ist í þessu, og má eg enn fremur færa sönnur
á mál mitt, með að benda til 19. greinarinnar, sem leggur opinbera
málssókn við, efhreytt er á móti 12. grein, eins og hinni ll.; 'en
báðar komast greinir þessar þannig að orði: "einginn má,"
"einginn maður má;" en annars er það sjálf:sagt, að löggjafinn, eða þeir, sem samið hafa greinina, gjöra ráð fyrir því, sem
vanalegast er, að menn áreiti aðra, en eigi gjöri sjálfum ser
óskunda þannig, að [iað opinbera eigi sök d.
ÁSGEIR EINARSSON: Hinn virðulegi þingmaður Norðurmúlasýslu hefir hent mönnum til þess að slá máli þessu á
frest, þángað til mellll feingju betri upplýsíngar.
Eg get nú ekki
fallizt á uppástúngu þessa, og held, að þíngið gæti all drei
forsvarað þá aðferð fyrir fljóðilllli. Eg veit ekki, hvemin hægra
er að fá upplýsingar,
en þegar kunnugir mellll eru komnir frá
flestum eða. öllum héröðum landsins ; líka hafa bænarskrár
komið um selafriðun frá Barðastrandar og Strandasýslum ,
og held eg þær skýri fullgreinilega frá því, hver nauðsyn her
til þess. En að bænarsk rá kom ekki um friðun álpta frá Barðastrandarsýslu, veit eg ekki hvað hefir orsakað ; því eg vissi til,
að um þetta val' verið að skrifa þar. l\lig furðar mikið, að
þingmaður Barðstrandinga heldur, að fullkomin friðun landsela
á Breiðafirði mundi minna bata en skaða, þó feingist hefði; en
bænarskráin þaðan sýnir þó ljóslega, hver nauðsyn beri til þessa.
Eg er þessu næstum eins kunnugur á Breiðfirði og í Strandasýslu, og hefði nefndiuni þókt tiltækilegt að fráskilja nokkurt
hérað í þessu, var Breiðifjörður bezt til þess fallinn; bænarskráin sýn it' það líka, og mer er kunnug almenn ósk þaðan um
slíkt. En hvað þvi viðvíkur, er nefndur þíngmaður hefir talað
um hrognkelsanetin, þá er eg nokkuð í vafa um aðalmeiningu
hans, þegar h~nulll þykir óhætt að leggja grásleppunet nærri
varplöudum, en ekki rauðmaganet, og veit eg varla, hver ætti
að halda vörð á því, hver netin væru brúkuð, þegar sá er einúngis munur þeirra, að ekki eru' jafnstórir möskvarnir. Sá
virðulegi þíngmaður Eyfirðínga hefir fært það mót breytíngaratkvæði fulltrúa Borgfirðinga, að ekki yrði þektur látra - og
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farselur hvor frá öðrum á sundi, en eg get í þessu skírskotað
til bænarskráarinnar frá Strandasýslu 1845, því hún beiðist, að
bannað se að skjóta allan landsel allstaðar og á öl1um tímum,
en leyft að skjóta geíngdarsel, sem að lit og sundlagi se auðþektur frá hinum fyrrtalda, og á þetta að skiljast um vöðu- og
gransel (því annað selakyn kemur þar ekki í geingrlum); en
til að taka af ágreining um þetta, beiðist bænarskráin, að hver,
sem geingdarsel hefir skotið, se skyldugur að sýna hann tveimur vitnisfærum mönnum, svo víst se, að látra selur se ekki
skotinn, og þókti heiðendum þetta það einlÍlítasta ráð að varna
i.i1tum ágreiningi í þessu, og voru þó margir kunnugir selaveiðinni og sjálfir veiðimenn, er hlut áttu að máli. Hvað viðvíkur veiðirettinum yfir höfuð, einkum á landi, þá hefir mönnum þókt það eina vert að skilja undan, sem ekkert verulegt gagn er að, og get eg ekki ætlað neinum kristnum manni
þá meinhægni, að banna slíka veiði ser að skaðlausu, þegar
leyfis er leitað um þetta, og mer eru svo meinsamir menn ókunnugir.
FORSETI:
það virðist, sem 2 ólikar meiníngar séu her í
stríði á þinginu, sú er mælir með alfrjálsum veiðirétti manna,
hvar sem er, og hin, er vill binda hann vissum takmörkum,
og láta hann fyrir hvern einstakan ekki ná út yfir takmörk
lóðar hans. Sú en fyrri hefir fyrir ser langan óvana, grun flvallaðan á þeirri afargömlu Jónsbók, þó að ákvarðanir hennar í ýmsum greinum ekki séu alls kosta)' samhljóða, virðist
líka, sem frjálsari, í fyrsta áliti aðgeingi1egri, þó eg ætli, að
frelsi það, hún berst fyrir, í sjálfu ser se megnasta ófrelsi,
þegar málið er skoðað frá þeirri hlið, hverra eignarnotum hún
vill raska. Allir vita, að eignarréttindi eru ómissandi í því
enu mannlega felagi ; en að notaréttur se eignan-ettindum samferða, ef þau eiga að vera nokkurs virði, er auðsætt, en veiðiréttur á eigin lóð er ei annað en einstök grein notarettarins
á lóðinni. Eg þarf ei að fara mörgum orðum um þetta, því
eg get skírskotað til þess, er þingmaður Ísfirðínga mælti um
það efui, við undirhúnings-umræðu þessa mál efnis. Eg þarf
og varla að kvíða því, að frumvarpsins aðalástæða, hófleg takmörkun annárlegrar veiði, sigri ei her á þinginu, þar eð eg
ætla, að ei sen fleiri en 3 eða 4, el' vilja mæla með óbundinni veiði, að mestu leyti hvar sem stendur. Sumir af þessum
vilja þó hafa nægar takmarkanir, ei að eins hvað æðarfuglinn
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snertir, heldur vilja og láta bandið á veiðinni líka ná yfir
hreiður-alptir og látursel, og þíngmaður Eyfirðinga hefir jafnvel látið í ljósi, að enn fleiri dýr kynnu að mega koma undir
friðun, og mætti þá svo fara, að þau en friðuðu dýrin sýndu
regluna, en sú en óbundna veiði yrði undantekningin,
þess
má nú gæta, að sú eptiræskta friðun hreiðurálptanna
flýtur
beinlínis af frumvarpsins ástæðum, nema eigandi lóðar þeirrar,
hvar álptirnar verpa, drepi þær sjálfur. það er sagt, að sú
en frjálsa veiði gefi meiri arð og ábata, en þetta fæ eg ei
skilið, þegar hverjum eiganda er leyft að veiða á eigin lóð, í
hið minnsta el' ekki hægt að sanna þetta með neinum glöggum
reikníngi, og víst mundi ei þurfa að óttast það, ac, skytturnar
fækkuðu, þó veiðiréttindin væru takmörkuð við eigin lóð, því
ef nokkuð væri í aðra hönd, mundi margur sá eigandi og ábúandi, sem nú ekki á byssu, af því óviðkomandi taka alla
veiði frá honum, fara að læra að fara með byssu, til þess að
nota ser hlynnindi jarðar sinnar. þar af má geta þess til, að
það er lítil ástæða fyrir mótbáru þeirri) er þingmaður Suðurmúlasýslu hefir hreift um sel þann, er kemur á hafisum að
norðurlandi; komi þessir selir svo nærri landi, að þeir korni í
lóðhelgi lands nokkurs, eru allstaðar, hvar sem er, lóðareigendur eða ábúendur fyrir, en ef utar er, þá er veiði selanna þar
öllum heimil. þingmaðurinn frá Norðurmúlasýslu hefir farið
því fram, að bezt mundi að ráða frá frumvarpinu að svo stöddu,
af því ókunnugleiki kynni að olla því, að Þingið tæki það ráð
upp, er ei væri sem haganlegast;
en i því 'falli má eg geta
þess, að í nefnd þeirri, er í fyrra undirbjó þetta veiðilaga frumvarp, "átu meJII1 bæði frá Norður-, Vestur- og Suður-landi, og
ber á þessu þingi sitja þjóðkjörnir menn frá flestöllum beruðum landsins, og fæ eg því ei séð, að alþíngið eigi eða megi
berja ser um ókunnugleika.
það sem þingmaður Borgfirðinga
mælti um hrognkelsaneta-Iagnirnar,
er að minni meiningu rett
og satt, og ætla eg lítil ástæða se fyrir þeirri breytingu, er
nefndin hefir gjört á frumvarpsins 12 gr., að breyta, "frá
Aprílmánaðarlokum" í "frá byrjun l\larzmánaðar",
sem her
er hávetur.
Einginn ræddi nú málið framar, og let þá forseti gánga til
atkvæða um þessar spurníngar:
1. Vill þíngið ráða' frá löggildingu þessa frumvarps fyrst um
sinn (Guttormur Vigfússon, Sveinn Sveinsson) eða biðja um það
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2.

sem lög með nauðsynlegum
breytingum
(nefndin, prófastur
Stephensen, Jakob Petursson, Stephán Jónsson)? Hið síðara samþykt með 17 atkvæðum.
Á 2. greill að haldast óbreytt, eða á hún að breytast eptir uppástúngu
Hefndarinnar?
Hið síðara samþyktí
einn
hljóði.

Á i þriðju grein
oð fylgja
frumvarpinu
eða breytingum
nefudarinnarj
Hið síðara samþykt í einu hljóði.
4. Á fjól'ða grein
að standa óbreytt,
eða úr fella miðpart
fyrra hlutans
og breyta honum seinast (nefndin)?
Hið
síðara samþykt í einu hljóði.
5. Á fimta grein að haldast,
eða úrfelling og breyting
að
ske eptir nefndarálitíuu'[
Hið síðara
samþykt
í einn
llljóði.
Hið
6. Á sjötta grein að haldast, eða við hana að auka?
fyrra samþykt með 13 atkvæðum.
7. - Vill þingið hafa 7. grein óbreytta, eða með viðauka nefndarinnar?
Hið síðara samþykt með 19 atkvæðum.
8. Vill þíngið fella úr áttundu grein orðin, "ef hreppstjóra''
o. s, fr., og "talsverðan"?
1?víjátað í einu hljóði.
9. Vill flíngið, að hönnuð
se hrognkelsaueta
lagning undir
varphólmum
frá lokum Aprílmánaðar
(frumvarpið), eða frá
lokum Fehrúarmánaðar'[
Hið fyrra sarnþykt með 14 atkvæðum.
10. Vill þíllgið fella úr orðin, "annars manns", í tólftu grein
(prófastur II. Stephensen), eða láta þau standa?
Hið fyrra
samþykt með 16 atkvæðum.
ll. Vill þingið í upphafi 14. greillar fella úr orðin, og breyta
"ef skotið er á þeim tíma árs" í "ef skotið er" o. s. fr.,
(nefndin)'? Samþykt með 18 atkvæðum.
12. Vill þíngið hafa herskipaskot
bönnuð?
Samþykt með 21
atkvæði.
13. Vill [iíngið, að allur selur her við land. se friðaður fyrir
skutum, nema farselur (prófastur Stephensen), eða halda ákvörðun frumvarpsins
með breytingum?
Hið síðara samþykt
með 21 atkvæði.
14. Vill þíllgið breyta ] 5. grein eptir uppástúngu nefndarinnar,
eða ekki? Játað með 19 atkvæðum.
15. Vill þíngið auka sektina 1 rd. í enda 16. greinar til 5
rbda?
Samþykt með 16 atkvæðum.
3.
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16. Vill þíngið að öðru leyti fylgja frumvarpsins 16. grein, eða
breytíngum nefndarinnar?
Hið síðara samþykt með 19
atkvæðum.
17. Vill þíngið bæta við enda 2]. greinar: "fyrst um sinn"?
Samþykrmeð
20 atkvæðum.
Eptir svarinu upp á 6. spuruíngu féllu úr. þessar spurningar:
Vill þíngið auka við enda hennar orðunum, "nema hann
skilji eptir byssuna" o. s. fr. (Jakob Petursson)? og
Vill þingið auka við greinina (Stephán Jónsson, og viðaukaatkvæði prófasts Stephensens)'? Og enn eptir svari uppá 14.
spurningu:
Vill þingið, að orðin i 15. grein, "þá eignast landeigandi
veiðina" , breytist (að uppástúnguprófasts Stephensens) í: þá
eignast landeigandi hálfa, og leiguliði hálfa veiðina ?
því næst var fundi slítið.

23. Júlí
Allir á fundi.

þíngbók

átjándi fundur.
frá síðasta fundi lesin og samþykt.

Var þá tekið til undirbúníngs-umræðu málefnið, að hvað
miklu leyti þær konúnglegu tilskipanir, sem út eru geingnar
á árunum 1845 og 1846 fyrir Danmörku, gætu átt við á íslandi, og las framsögumaður kammerráð M els teð upp álitsskjal nefndarinnar í þvi máli.
NEFNDARÁLlrr
um, hveraf þeim lagaboðum,sem út hafa komið tjrir Danmörkuárin 1845
og 1846, eigi að fá lagagildi á Islandi.
Alþíng hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd til að íhuga
og segja álit vort um það, hver af þeim árin 1845 og 1846 útgeingnu lagaboðum fyrir Danmörku væru þess eðlis, að hagfelt mundi, að þeim yrði veitt lagagildi á íslandi.
Eptir að ver höfum íhugað og granskoðað þetta mál, leyfum ver oss að gjöra álit vort uppskatt um það á þessa leið:
Oss virðist það vera í augum uppi, að af þeim her tilgreindu lagaboðum geti einúngis orðið spursmál um, að heimfæra til þessa lands tilskipunina frá 8. Jan. 1845, sem afmáir
tekjuskattinn eptir tilsk, frá 12. Jún. 1770, og um tilsk. frá 21·
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Maí 1845 um breytíngar á erfðalöggjöflnnl.
Öll hin lagaboðin,
sem komið hafa út fyrir Danmörku á því tiltekna tímabili,
þykja oss ekki geta komið til umtals Í þessu efni, eða með
minnsta móti átt við hagi Íslands, þar sem þau öll standa Í
sambandi við, eða ítarlega ákveða málefni, sem snerta Danmörku út af fyrir sig; t'ykir oss ekki þörf á að leiða þessu
til sönnunar ítarlegri röksemdir.
Hvað nú fyrst snertir tilsk, frá 8.• Jan. 1845, þá el' það að
vísu svo, að tilsk, 12. Júni 1770 er að miklu leyti geingin úr
gildi her í la urli, síðan konúngur með úrskurði sínum 26. Sept.
1838 gjörði skipun um afg:jaltlið af sýslunum, frábrugðna þeirri,
er áður val', [rvi þá hætti tekjuskattinum í flestum sýslum; en
þó f!;iltlir nefna tilskipun enn þá um þá sýslumenn sem sátu
í embættum, Ilegar úrskurðurinu
kom út, ab [rvi leyti hundráðsskatturinn af embættistekjum hlutaðeigandi sýslumanns, og hið
galll!a eptirgjald eptir sýslurnár
er minna, en svarar eptirgjaltli [rvi, er eptirleiðis er ákveðið, og virðist oss því einsætt,
að tilskipunin fra 8. Jan, 1845 eigi her vel við, þVÍ annars
nytu [ieir emhættismenn, sem enn þá eiga að lúka her emhættistekjuskattinum,
ekki sömu réttinda eða léttis, eins og
kouúnguriun hefir veitt öðrum embættismönnum sínum Í ríkinu. Einnig virðist oss, að við þetta standi Í nákvæmu samhaurli afdráttur sá, sem her á ser stað, og hvílir á launum einstöku embættismanna, t. a. 111. nmtmanna og Iandsyfirréttarins
meðlima; [rvi afdráttur þessi ætti að falla niður, um leið og tilskipall frá 8.• Tan. 1845 er heimfærð til þessa lands, þar eð allat' hinar sömu ástæður, sem mæla fram með aftekníngu embættistekjuskattsins
hæði Í Danmörku og á Íslandi, eiga her
við, og aftekning [iessa afdráttar styrkist líka við opið bréf frá
30. Des. 1845, sem aftekur afdrátt þann af tekjum nokkurra embættismanna, sem ákveðinn var með konúngsbr. frá 10. Apr. 1745.
Hvað þvi .næst áhrærir tilskipunina frá 21. Maí 1845, þykir oss [rað eingum vafa undirorpið, að tilskipun þessi eigi að
fá her lagagildi, [iar eb hún bætir úr mörgum þeim misfellum
og ójðfnuði, el' kom fram eptir hinni gömlu og híngað til gildandi lögKjiif um arftöku og arfgeingi, einkum í siðulínum. Ver
hyg~um því, að löggjöf þessi muni koma Íslandi í góðar þarfir,
hvar erfðir síðan 17. Febr. 1769 hafa farið eptir fyrirmælum
NL. 5-2.
EII þegar þessi réttarhét. el' lögleidd á Íslandi,
er
það jafnframt ljóst, að þær ákvarðanir hennar , sem standa í
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sambandi við serstakan erfllm'ett og arfgeingi í Danmörku, sem
ekki á Sel' stað hel' í landi, hljóta að, fellast úr , eins og ver
líka síðar munum leyfa oss að stinga upp á einstöku breytíngum í nokkrum þeim ákvðrðuuum tilskipunarinnar, sem að öðru
leyti geta átt hel' heima, og skulum ver nú fara fám orðum
um hvorutveggju þessi atriði.
i annari grein tilskipunarinnar el' það ákveðið, að laganna
5-2-29, eptir hverri karlmaður tekur helmingi stærri lóð en
kvennmaðnr, skuli vera óbreytt.
En foreldrum er þar á móti
]eyft að gj öra dóttur j afna syni, eða á annan hátt auka [iann
arfahlut, sem henni ber, þó svo, að hann verði ei stærri en
arfahluti bróður.
En nefndinni þykir það betur fallið, og
ætlar, að það muni vera meir að skapi landsmanna, að þal'l
se í þessari grein skýlaust boðið, að dætur taki jafnan arf
við syni, og þá yrl'li og þessi gr'ein samkvæmari ákvörðunum
4. og 5. greinar hér á eptir, heldur en í hinni döusku tilskipun.
, Verði annari grein tilskipunarinnar breytt á þann veg, er
Vel' höfum stúngið upp á, er það sjálfsagt, að í 4. greill verða
að fellast úr orðin frá, "og án þess" - "el' arf lætur eptir sig."
Úr 9. grein verða a1'lfella st orðiu : "eða ef hann er úr
sjómanualiði með því að útvega friunaehréf", því þau eiga ber
ekki við; og sömuleiðis orðin, ,,{letta gildir þó einúugis" - '
"serlegar arftökureglur eru gefnar."
Í staðinn fyrir tilvísunina til D.laga í niðurlagi ll. greinar
hyggur nefndin rettara væri að bæta í stuttu máli við greinina
innihaldi lagaboða þeirra, er hún til greinir, þar eð þau með
öllu eru ókunnug alþýðu á Íslanrli, og hafa her aldrei birt
verið, ellegar setja í enda greinarinnar: skulu slíkar gj afir ógildar
vera.
þar eð nefndin heldur, að sú ákvörðun,
sem byrjun 15.
greinar inniheldur, um að bóndi, sem missir konu sína, se ekki
skyldur að skipta með börnum, hvort sem þau eru myndug
eða ómyndug, ekki eigi alls kostar vel við á Íslandi, og geti
leidt til mishrúkunar , óánægju og ýmsra vankvæða : virðist henni
bezt fallið) að bóndinn, eptir lögunum, einúngis hafi rett til að
sitja í óskiptu búi, meðan börnin eru ómyndug, en þegar eitt
þeirra eða fleiri verða myndugog óska skipta, ætti hann að
vera skyldur til þess, nema hann, að feingnum upplýsingum
frá hlutaðeigendum,
öðlist leyfishref hjá hlutaðeigandi amtmanni til að sitja í óskiptu búi, og samkvæmt þessu ætti því

355

upphaf greinarinnar að breytast, eins og líka orðin, "bæjarrái'lið í Kaupmannahöfn og annars", seinna í greininni, ættu úr
að fellast.
Í stað þeirra lagaboða, sem vitnað er til í niðurlagi 9. greinar, verður nú her að skírskota til tilskipunar frá 18. Febr. þ. á.
um stjóm á eignum émyndugra manna á Íslandi.
20. greinin í tilskipuninni verður einnig að breytast, því
þar eð tilskipun frá 21 . .Jún. 1799 aldrei hefir verið lögleidd hér á
landi, þarf hennar her ekki að geta; þar á móti mætti minnast á það her, að konúngs-úrskurður
21. Júlí 1808, er fríar fátæka haudiðnamenn í Reykjavík frá að borga leyfi til að sitja
í óskiptu búi, skuli framvegis vera ógildur.
Í staðinn fyrir orðin, "kansellíið" og "kansellíisins", í 22.
grein, virðist nefndinni her eiga að setja am t mað u I' og am tm a nn sin s; því það þykir of örðugt að leita þesskonar leyfis,
sem greinin talar um, suður til Danmerkur, og það er líka
samkvæmt eldri ráðstöfunum, að veita amtmönnum her, vegna
fjarlægðar landsins, leyfi til að ráða þesskonar lofum, sem amtmenn mega ekki ráða fyrir í Danmörku, t. a. m. að veita hjónum skilnaðarskrá.
Verði 2. grein þessarar tilskipunar breytt á þann hátt, er
nefndin hefir stúugið upp á, hljóta orðin, "auk réttar þess" "arfalllnt dætranna", að fellast úr 23. grein.
Í stað þess, sem boðið er í uiðurlagi 24. greinar, um birtíngu stefnu þeirrar, er þar ræðir um, verður her að ákveða, að
hana skuli birta í blaði því eða tímariti, sem her kemur út í
landinu.
Vegna þess að stimplaður pappír er ekki lögboðinn her í
landi, hljóta orðin, "og má hafa til þess í bráð óstímplaðan
pappír", að fellast úr 25. grein.
Af því 26., 27., 28. og 29. grein ahræra þann erfðarétt, sem
er serstakur fyrir Danmörku, og ekki á ser stað á Íslandi, og
þess vegna eiga her ekki við, verða þær að fellast úr tilskipuninni, og sömuleiðis 31. grein, er inniheldur ákvarðanir um
stimplaðan pappír, sem ekki eiga við á Íslandí.
Í stað þess, að 32. grein vísar til aukatekjureglugjörðarinnar fyrir Danmörku frá 22. Marts 1814 § 96, verður her að
vísa til aukatekjureglugjörðarinnar
fyrir Ísland frá 10. Sept.
1830 § 38; en orðin frá "og sömuleiðis" -"í téðri reglugjörð"
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fellast úr, og sömuleiðis niðurlag greinarinnar, sem ekki á her
við, af þeim ástæðum, sem áður eru taldar við 20. grein.
Líkt og ákveðið er í 33. grein fyrir Danmörku,
heldur
nefndin, að tilskipuninni her fyrst ætti að veita lagagildi um
þann arf, el' fellur eptir 1. Okt. þess árs, þá tilskipunin er löglega birt á manntalsþingum um vorið eða sumarið áður.
Eptir að nefndin nú þannig hefir vikið á þær breytingar,
með hverjum hún ætlar að löggilda eigi tilskipunina frá 21.
Maí 1845 her á Íslandi, vill hún nú með fám orðum minnast
á þá íslenzku útleggíngu af téðri tilskipun, sem lögð hefir verið
. fyrir þíngið. þessi útleggíng er, yfir höfuð að tala, góð og greinileg; en þó bregður fyrir í henni einstöku orðum, sem nefndinni virðast ekki alls kostar heppilega valin, og breyta mætti
til hins betra.
þó tilgreinir nefndin þessi orðatiltæki her
eingan veæinn í þeim tilgángi, að ræða skuli um þau her á
þínginu, og enn síður, að greiða skuli um þau atkvæði, heldur
eiuúngjs til þess, að þeir menn, hverjum stjórnin felur á hendur seinast að semja tilskipunina á íslenzku, hafi þau ser til
eptirsjónar, og geti tekið bendíngar nefndarinnar til greina.
Í enda 6. greinar el' orðið, "umhverft", óviðfeldið, og mætti
setja í stað þess , og ei ns á hinn bóginn.
Í 7. grein em orðin, "mm at ~\Jí18 Iun een af bi18fe ~íníer er tH,
ba bm ~ele~r\.l tílfalbrr benne", ekki útlögð , og mætti þýða þau
þannig: en se annar leggurinn
einn uppi, tekur hann
allan a'r f
Í 8. grein færi betur að setja púnkt eptir orðið] "framan",
og snúa svo greininni upp þaðan þannig: Takmark
það, er
lögin stundum
setja við 7. mann,
á ser því upp frá
þessu ekki stað.
i 10. grein ætti i stað orðanna, "óskiptu búi", að standa
felagsbúi;
fyrir orðið, "almennt", ætti að setja yfir höfuð
að t a I a; fyrir "röksemd" sön nu n; fyrir "serlegar upplýsingar" s e rl eg skýrt ein i; fyrir "traustið" trú verðug I e ika;
fyrir "ástandi" ásigkomulagi;
fyrir "það" því; fyrir "vinir"
ná k unn í II gj ar; einnig ætti í staðinn fyrir orðið, "skiptaforstjóri", er kemur fyrir bæði í þessari grein og víðar í útleggingunni, ætíð að setja s k ip t a r ð a n d i.
Í staðinn fyrir orðið, "arfahluti", í ll. grein og víðar, ætti
að setja erfðahluti;
fyrir orðin, "skuldbundið tíl", skyldað
á
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til s em sk uldunautur;
og fyrir orðin, "verður ófært um",
vi nnst ekki til.
Í 13. grein ættu orðin, "upp í föður og móðurarf sinn eða
annanhvorn", að fellast úr, en setja aptur:
upp í arf sinn
eptir föður og móður eður annaðhvort
þeirra.
Orðið "se" í byrjun 14. greinar ætti að fella úr, en í stað
þess koma orðin, skal vera;
fyrir "afstanda" afsala ser;
fyrir "við þann" þeim; og fyrir "þokkabót" og "bótalaust"
end ur gj a I d og end u r gj a Id s I aus t.
Fyrir orðin, "hafa tillit til þess", í 15. grein, ætti að koma
mið a vi ð fl an n; og fyrir orðin, "með fleiri afkomendum",
millum fleiri afkomend
a.
í staðinn fyrir orðið, "ómerkt", í 16. grein, ætti að koma
ógilt; fyrir orðin, "ereinsundirkomin",
e r un d ir sömu kjörum; og fyrir orðin, "fyrirfram af búinu, áður nokkur skipti
farifram", af óskiptu
búi.
Fyrir orðið "ferst" í 17. grein, ætti að setja hverfur.
í stað orðanna, "skYllsöm og góð búkoua", í 18. greill,
ætti að setja: ráðdeildarsöm
kona, er kunni vel að fara með
fe sitt.
Í 19. grein eru orðin, ,,3 2{lntítlbfHg~fbll, ekki útlögð, og
þyrfti því að bæta við eptir orðin, "fjármuui búsins", II em a
nauðsyn
beri til.
í stað orðsins, "framvegis", í byrjun 21. greinar, ætti að
setja orðið, e IIt i rl e i ii is.
Samkvæmt þVÍ er Hefndin her að framan hefir tilgreint, leyfir hún ser að ráða alþíllgi til að biðja alIraþegnsamlegast Hans
Hátign konúnginn um, að her á Íslalldi verði veitt lagagildi
1. Tilsk. 8. Jan. 1845, sem afmáir tekjuskattinn eptir tilsk. 12.
Jún. 1770, og að um leið verði aftekhm afdráttur sá af
launum nokkurra embættismanna her á landi, sem boðinn
er með tilskipunum 31. JalJ. 1691 og 23. :Febr. 1692.
2. Tilsk. 21. Maí 1845, um breytingar Í erfðalöggjöfinni þannig:
a. að Í annari grein tilskipunarinnar verði skýlaust boðið, að
dætur taki jafnan arf við syni,
b, að úr fjórðu grein verði feld orðin, "og án þess" - "er
arf lætur eptir sig."
e, að úr níundu grein verði feld orðin, "eða ef hann er
úr sjómannaliðí, með þVÍ að útvega fríunarbréf", og orð-
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d.

e.

f.
g,

h,

i.

k,

I.
m,

n.

o,

in, "þetta gildir einúngis" - "serlegar arftökureglur eru
gefnar."
að í staðinn fyrir tilvísunina til dönsku laga í niðurlagi
11. greinar, væri við greinina annaðhvort stuttlega bætt
innihaldi þeirra tilvitnuðu lagaboða, eður einúngis orðunum, skulu slíkar gjafir vera ógildar.
að í stað þeirra lagboða, sem til er vitnað í niðurlagi 19.
greinar, verði skírskotað til tilskipunar frá 18. Febr. þ.
á. um fjárforráð ómyndugra á Íslandi.
að 20. greinin í tilskipuninni verði úr feld.
að úr 22. grein verði úr feld orðin, "Kansellíið" og
"Kansellíisins", og í stað þeirra sett orðin, amtmaður
og a m tm a n u s in s.
að úr 23. grein fellist orðin, "auk réttar þess - arfahlut
dætranna",
að í stað þess, sem boðið er í niðurlagi 24. greina)', verði
her ákveðið, að stefnuna skuli birta í blaði því eða tímariti, er her kemur út í landinu.
að úr 25. grein fellist orðin, "og má hafa til [iess í bl'áð
óstimplaðan pappír", og allur seinasti liður þessarar
greina)'.
að úr tílskipuninni feUist 26., 27., 28., 29. og 31. grein.
að í 32. grein verði vísað til aukatekjureglugjörðarinnar
fYl'ir Ísland frá 10. Sept. 1830 §. 38 í stað hin'nar dönsku
aukatekjureglugjöröar ; og að orðin" og sömuleiðis" og
til enda greinarinnar, fellist úr.
að tilskipunin fái Ingagildi á Íslandi frá 1. Okt. þess
árs, þá hún er birt á löglegall hátt á manntalsþingum
um vorið eða sumarið næst áður.
að 18. grein breytist þannig, að bóndi eptir lögum einúngis hafi rétt til að sitja í óskiptu búi, meðan börnin
eru ómyndug; en þegar eitt þeirra eða fleiri verða myudug
og óska skipta,
ætti hann að vera skyldur til þess,
nema hann öðlist leyíisbref hjá amtmanni til að sitja í
éskíptubúi,
Reykjavík,

þann 19. dag Júlímánaðar

P. Melsteð.
Th. Jónassen.
H. G. 'I'h o rð er s e n.
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1847.

Jón Sigurðsson.
J. Johnsen.

Kammerráð l\IELSTEÐ:
Eg hefi fáu við
álitsskjalið að bæta; eg skal einúngis benda þingmönnum
til
þess, að tilskipanin frá 21. l\Iaí 1845 henr í mörgu breytt til
ens betra af hinum eldri híngað til gildandi erfðalögum, einkum hvað arfgeingi í síðulinuuum
snertir.
Áður var þa~
undir hendingu og einstakra manna dauðsföllum kornið, hveru
arf síðulínu-erfíngjarnir eður útarfarnir feingjn, og eitt dauðsfall gat í því tilliti gjört hina mestu breytíngu.
Eg vil skýra
þetta fyrir þinginu með einu dæmi: Einn faðir, sem á 24,000
rbd., á tvo sonu; armar þessara á eina dóttur, en hinn á 3
syni. Nú deyr faðirinn, og sonurinn, sem dótturina átti, el'
dáinn á undan honum. Nú tekur dóttirin, eptir þeim híngað
til gildandi lögum, þann arf, sem föður hennar hefði borið,
nl. 12,OOOrbd.; en hefði nú föðurhróhir
hennar líka verið dáiull
undan föðurnum, þá hefði hún og synir hans öll erft eins og
syskini og þannig ekki feillgið nema t af öllum arfinum eður
3428rbd. í staðinn fyrir 12,000 rhd.; en synirnir þar á móti
feingju nú hver 6856rbd. í staðinn fyrir 40001'bd. Við þessum
biltíngum er nú gjört í hinni nýju erfðalögg:jöf, því eptir herini
helzt arfurinn altaf í sama legg, og afkomeuduruir taka ætíð
þann arf, sem foreldri þeirra hefði borið. Hin. nSja löggjöf er
og svo mikið sanngjarnari í tilliti til þess, hvernig móðir á
að erfa ham sitt, og gj örir .:ett hennar í þessu tilliti jafnan
föðursins, eins og vera ber. Áður erfði faðir, þegar móðir var
dauð, barnið einsamall, en móðirin erfði ekki nema eitt systkina, eða eins og bróðir, ef bróðir val' til, en eins og systir,
ef ekki var bróðir til. Nú þar á móti tekur hvort foreldranna,
sem lifir, hálfan arfinn eptir barn sitt, en syskiuin hálfan.
Tilskipanin nýja Inniheldur líka náttúrlegri ákvarðanir um bróðurlóð hi..s eptirlifandi ektamaka. en áður var; því þá þurfti
að skila henni aptur, ef ekkillillu giptist aptur.
Tilskipanin
inniheldur líka hentugari og nákvæmari reglur fyrir því, hvernig
börn skuli innfæru í búið, eður þeim verða reiknað í arf það
fé, sem þau fyrir fram hafa feingið af foreldrum sínum. Einnig hefir tilskipanln rýmkað mikið rétt ekkjumanns og ekkju til
að sitja í óskiptu búi. Áður þurfti að kaupa til þess leyfisbref, en nú þarf þess ekki. Loksins hefir tilskipanln gefið
mönnum rýmri rétt til að gjöra arfleiðsluskrár, en áður var, og
staðfestingarhref" upp á þær þarf nú ekki að kaupa, heldur
FRAMSÖGUMAÐ1.:R
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em ungis sjá um, að arfleiðsluskrárnar séu réttar' og í því
formi gjörðar, er tilskipanln býður.
Nefndin hefir feIt úr tilskipuninni einúngis þær greuur,
atriði og klausur, sem ekki áttu við her á Íslandi, en á breytingum hefir hún eingum upp á stúngið, nema tveimur, nefnil.
í 2. og 18. grein. Í· 2. grein tilskipunarinnar
er það ákveðið,
að dætur Í niðurstígandi línu ekki skulu erfa meira en helmíng á móti bræðrum, en foreldrunum þó vera leyft, að gjöra
þær jafnar við þá. Nefndin hefir þar á móti upp á stúngið, að
lagagrein þessi með berum orðum skyldi á kveða, að dætur
í niðurstigandi línu skyldu taka ad jafnt við syni.
þetta
er bæði í sjálfu ser það sanngjarnasta
og réttasra, og eg
veit ekki betur, en það se lögtekið hjá öllum norðurálfunnar
þjóðum, nema Dönum og Norðmönnum, að Einglandi undanteknu, hval' primogeniture; eða frumgetuíngar-rétturinn,
enn nú
er gildandi, þannig, að elzti sonur, Í, hið minnsta í mörgum tilfellum, tekur allan arfinn. Nefndin var í þessu efni öll á einu
máli, og hún veit ei betur, en að flestir, ef ei allir, þingmenn
sen það líka, eins og það líka mun vera beztu og hyggnustu
mönnum þjóðarinnar geðþekkast.Her
sitja á þinginu eintómir karlmenn, en eg gjöri samt ráð fyrir, að ,þeir gleymi ei
kvennfólkinu, sem situr heima.
Sú önnnur breytíng, sem
nefndin hefir upp á stúngið, er við tilskipunarinnar 18. grein.
þar er boðið, að bóndi hafi rétt til að sitja Í óskiptu búi,
hvort börn eru myndug eða ómyndug,
þessi
ákvarðan er i
mörgu tilliti ísjárverð, og getur leidt til illra aflelðinga. Nefndin hefir því upp á stúngið, að bóndi einúngis skyldi hafa þennan rctt, meðan börnin eru ómyndug, en þegar eitt af þeim eða
fleiri verða myndug og óska skipta, skyldi hann sækja um
leyfi til þess hjá hlutaðeigandi amtmanni, sem ætíð mun veita
það, þegar sanngirni mælir fram með því.
Auk þeirra 2 tilskipana, sem nefndin þannig hefir upp á
stúngið að her yrðu innleiddar, vil eg enn nefna opið bréf
kansellfisins frá 22. Júli 1845, nm að lífrentur og uppaldisstiptanir frá 1842 skuli koma Í stað hins almennilega ekkjukassa
frá 1. Sept. 1845. það verður nú nauðsynlegt að innleiða þetta
lagaboð her Í Íslandi, þar embættismönnum her er líka gjört
það að skyldu, að setja inn í téða stiptun fyrir ekkjur þeirra.
En þar eð niðurlag þessa opna bréfs segir, að nákvæmari ákvarðana megi vænta um reglur þær, er fylgja skuli, nær sett
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er inn í téða stiptun, vildi nefndin ekki stinga beinlínis upp
"á, að það væri her innleidt, meðan ákvarðanir þessar eru her
ekki auglýstar. Hún hélt það nægja, að aðgjörðir þingsins
bæru það með ser, að menn her óskuðu þess, að þessar ákvarðanir yrðu ber auglystar á íslenzku.
STEPHÁN JÓNSSON:
Eg verð að játa, að eg er í alla staði
ófær til að ræða þetta mál, en fyrst einginn tekur til orða,
ætla eg stuttlega að láta meiníngu mína í ljósi. Eg hefi að
eins farið fljótlega yfir reglugjörðina, sem lögð var i lestrarsalinn um þetta mál, sem þó er mikils um vert. Að því leyti
sem eg hefi getað athugað nefndarálítið
og breytíngar þær,
er það hefir gjört, falla þær mer að mestu eða öllu vel Í
geð, einkum hvað það snertir, að gjöra dætur jafnar sonum í
arftöku, og held eg margir foreldrar mundu óska eptir þeirri
löggjöf.
það var einúngis eitt, sem eg var í efa um, hvort
nefndin hefði breytt til betra eða ekki, og það var í 18. greininni, um það, hvort það mundi hafa betri afleiðingar, að þegar einn erfingi væri orðinu myndugur, gæti lIaIIlIheimtað skipti,
þó margir erfingjar væru í ómegð, og hefi eg opt með viðkvæmu tilliti litið til þess, að bani nýfædt eða á fyrsta ári
hefir ekki fengið meiri arf en annað fnlltíða, sem ekki heldur
gat orðið eptir lögunum. Úr þessu hefði nú reyndar mátt bæta
með því all fá leyfishref til að sitja í óskiptu búi, því þá hefði
það foreldrið, sem leingur lifði, betur getað uppalið ómegð
sína; en sá örðugleíki hefir verið á, að leyfishref til að sitja Í
óskiptu búi hafa verið svo dýr, að mjög fáir, og að minnsta kosti
eingir fátæklíngar, hafa verið færir um að kaupa þau. Úr
þessum örðugleika hætir nú ekki nefudarálltið
eða reglugjörðin, að því leyti sem þar er ekki nefnd borgun leyfishrefanna.
Feiugl eg nú vissu fyrir, að leyfisbréf þessi feiugjust annaðhvort með litlu eða eingu verði, þá felli eg mig vel við breytíngu nefndarinnar; annars verð eg að áskilja mer breytingaratkvæði, samkvæmt því el' eg hefi látið í ljósi, áhrærandi 18.
greinina.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Nefndin minntist ekkert á borgun fyrir leyfisbréf þessi, af því hún áleit það sjálfsagt, að þau mundu
fást ókeypis; því það sem konúngur
vor hefir veitt öðrum
þegnum sínum með sjálfri löggjöfinni, mundi hann ekki láta
þegna sína á Íslandi þurfa að kaupa leyfi til, þó það verði lát
ið koma undir yfirvaldanna umsjón og leyfi, hvort ekkjumenn
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megi sitja í óskiptu búi, þegar börn eru orðin myndug og óska
skipta, .ellegar ekki. Nefndinni þókti betra og hentugra, ab
yfirvaldið skyldi veita leyfi til þessa, þegar kringumstæðurnar
mæla fram með því, heldur en að það ætíð takmarkalaust
skuli vera leyft með lögunum sjálfum; því þó sanngirni og
kringumstæður mæli opt fram með því, að ekkjumaðurinn megi
sitja í óskiptu búi, þó eitt eða fleiri af börnunum sé myndugt,
þá er það á hinn bóginn opt líka mikið ósanngjarnt, að hann
haldi inni fyrir myndugum börnum þeim arfi, er þau þurfa
nauðsynlega á að halda.
STEPHÁNJÓNSSON: Eg verð að játa, að það er öldúngis
rett og samkvæmt minni meíuíngu, er sá heiðraði framsögumaður sagði, að það væri allt undir kringumstæðum komið, hvort
nauðsyn væri fyrir hlutaðeiganda að sitja í óskiptu búi, og
ætti það með fram að vera komið undir fleiri manna áliti og
kannske hlutaðeigandi yfirvalds; en með því eg þykist nú
vera búinn að fá vissa von um, að leyfisbréfið muni fást ókeypis eða með litlu verði, fell eg frá breytingar-atkvæði því,
er eg áðan áskildi mer.
KONÚNGSFULLTJlÚI:Með tilliti til þess ab hinn virðulegi
alþíngismaður úr Eyjafarðarsýslu hefir óskað að fræðast um
það, hvort nokkuð se goldið fyrir leyfisbref þau til að sitja í
óskiptu búi, sem nmtmenn veita samkvæmt til sk. 21. Maí
1845 18. grein, vil eg ekki láta hjá líða að geta {less, að í
Danmörku er ekkert goldið fyrir þess kyns leyfi, eins og ekki
heldur fyrir nokkurt það leyfisbréf er smtmenu gefa út í
sjálfs síns nafni,
Um uppástúngur
þær, sem nefndin hefir gjört í áliti því,
sem nú er komið ber til umræðu, hefi eg einúngis fátt eitt að
segja. Að því leyti nefndin hefir ætlað, að tilsk. f,'á 8. Jan.
1845, um að afmá tekjuskatt embættismanna, yrði leidd í lög
á Íslandi, þá get eg einúngis þess, að eg veit ekki betur, en
að það hafi verið ætlan og áform sijórnarráðs þess, er hlut á
ab máli, að skattur þessi, hvað':Ísland snertir, yrði afmáður
einúngis á þann hátt að tilkynna tollheimtumanni þeim, er
skattinu ætti að taka, að hann skyldi ekki krefjast hans; en
að öðru leyti se eg ekki, að nokkuð geti verið að því, þó alþíng fylgi í þessu atriði uppástúngu nefndarinnar.
Hvað 24. grein í .tilskipun frá 21. Maí 1845 snertir, um
stefuu-auglýsingar í stiptsblöðum, þá er það eðlilegt, að breyta
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þyrfti þessari ákvörðun; en eg ætla ekki, að það yrði hag
kvæmt, ef lögboðið yrði, eins og nefndin hefir stúngið upp á,
að prenta skyldi auglýsingar
þessar í blaði því eða tímariti,
sem út kæmi her á landi; því að sönnu er mer kunnugt, að
bæði hefir hel' verið til Klausturpóstur og Sunnanpóstur, en
þeir eru nú háðir dauðir, og eingin vissa er fyrir því, hversu
leingi Reykjavíkurpósturinn
verður á ferð um landið.
Nokkuð fleiri orðum þarf eg að fara viðvíkjandi athugasemdum nefndarinnar um orðfærið á útleggíngu tilskipunar frá
21. :Maí 1845. því jafnvel þó eg gæti geingið fram hjá athugasemdum þessum, þar e~, nefndin hefir sjálf lýst yfir því, að
hún hafi ekki gjört þær í því skyni, að þær skyldu koma til
umræðu á þíllgi eður lenda í bænarskrá alþingis, þá hygg eg
þó, að eg eigi vegna eptirkomandi timans að tilgreina ástæður
þær, hvers vegna eg held að athugasemdir þessar hefðu átt að
vera með öllu úti látnar úr álitsskjali nefndarinnar.
þegar stjórnin samkvæmt konúngsúrskurði
frá 10.Novembr.
1843. beiðist álits þíngsins um það, hverjar af tilskipunum
þeim, sem út hafa komið fyrir Danmörku, muni geta átt vel
við á Íslandi, þá gjörir stjórnin ráð fyrir, að flestir meðal þingmanna, einkum þeir menn, sem séu valdir i nefnd til þess að
segja álit sitt um það mál, sen að minnsta kosti svo vel að
ser í dönsku, að þeir geti kynt ser tilskipanir þær, sem út
eru gefna I' fyrir Danmörku, og eptir því g:jiirt ser ímyndun
um, hverjar tilskipanir séu .vel fallnar til að lögleiðast 1J(~I'á
landi. Ef stjórnin gjörði ekki ráð fyrir þessu, þá yrði það
nauðsynlegt, að öll lög, sem kæmi út handa Danmörku, yrðu
án undantekníngar lögð út á íslenzku, til þess alþingi veittist
kostur á að skera úr því, bæði hverjar tilskipanir væru ekki
fall II a I' til, og hverjar vel fallnar til að lögleiðast á Íslandi.
En' það er nú í augum uppi, hversu mikið starf, bæði óþarflegt og kostnaðarsamt, mundi útheimtast til þess að útleggja
allar danskar tilskipanir á íslenzku. En meðan þannig aðferð
stjórnarinnar
er bygð á þeirri tilgátu, að alþingismenn kunni
svo mikið í danskri tún gu, að þeir ytir höfuð geti dæmt um,
hverjar danska!' tilskipanir eigi við að Iðgleiða á Íslandi, hefIr rló stjórnin með fram gjört ráð fyrir, að þeir mundu vera
nokkrir meðal þíngmanna, sem ekki gætu að fullu kynt ser
einstakar ákvarðanir í tilskipunum þeim, sem þingið vildi Iðgleiða her á landi, nema því að eins að þær væru útlegðar.
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Fyrir þá sök lætur stjórnin semja útleggíngu og senda þínginu af þeim tilskipunum, sem stjórninni virðist að muni einnig
geta átt vel við á Íslandi.
Tilgángurinn með þessar útleggíngar er þannig allur annar, en með útleggíngar á tilskipunum þeim, sem koma út til
fulls og alls fyrir Ísland, eður á frumvörpum þeim, sem lögð
eru undir álit alþingis. Orðfærið á tilskipunum þeim, sem út
koma, á ekki einúngis á frumritunum, heldur einnig á úti eggingunum, svo reglulega og nákvæmlega sem uut er, að leiða
í ljós vilja og meiningu Iöggjafarans
með ákvörðunum tilskipananna ; og lagafrumvörpin eru ætluð til þess að vera undirstaða þeirra tilskipana, sem síðar koma út sem lög. Utleggíngar þessar verður því að semja með allra mestu alúð og
nákvæmni. þar á móti er tilgángurinn allur annar með útleggíngar tilskipana þeirra, sem lagðar eru fyrir alþing, til þess
það segi álit sitt um þær, þar eð útlegging þessi er gjörð í
þVÍ skyni, að alþingismenn, og að líkindum ekki nema nokkrir þeirra, hafi hennar not.
Eins og:nú tilganguriun er ólíkur, svo er og aðferð sú,
sem við er höfð á þessum tvenns kyns útleggíngum, öldúngis
ólík. Tilskipanir þær, sem gefnar eru út handa Íslandi, svo
og lagafrumvörp þau, sem borin eru upp á alþingi, eru nú útlögð á íslenzku, eins og þíngmenn að líkindum vita, af embætrismanni einum í Kaupmannahöfn,
sem er fæddur á Íslandi, og sem þykir vera færastur til að hafa það starf á
hendi. En hvað tilskipanir þær, sem gefnar eru út fyrir Danmörku, snertir, og sem nú eru umtalsefni, þá hefir kansellíið
hín gað til beðið mig að sjá um, að þeim yrði snúið samsvarandi
tílgangi þeirra. Eptir ti1gángi þeim, sem eg nýlega gat um
að væri með útleggíngu þessara tilskipana, getur sjálfsagt
hver maður, sem kann bæði málin, útlagt þær, og því hefi eg
látið einn af hinum ýngri Íslendingum í Kaupmannahöfn hafa
það starf á hendi. þar eð nú nefndin sjálf játar, að útleggíJlg þessi sé yfir höfuð ~óð og greinileg, þá hefir hún fullkomlega náð sínum tilgángi; meira eiga menn ekki að heimta
af henni, þar eð hún er ekki ætluð til þess, að á henni skuli
verða bygð sú útleggíng, sem seinna meir yrði gjörð á tilskipun þeirri, sem um þetta málefni kann að verða gefin út handa
Íslandi. Her af leiðir og;a.ð til er einúngis eitt exemplar af
útleggingu þessari, sem er ætlað til þess að geymt verði í
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skjalasafni þingsins, eptir að þingmenn hafa hrúkað það eptir þörf.
Eptir það, sem eg þannig hefi sagt, verð eg að álíta, að
athugasemdir þær, sem nefndin hefir gjllrt um orðfærið á útleggíngu þessari, séu öldúngís ó fl a r fa r; því athugasemdirnar
verða með öllu óskiljaulegar
stjórninni, sem ekki hefir neitt
exemplar af þeirri útleggíngu i höndum,
sem athugasemdirnar eru gjörðm' um; og þessi útlegging verður heldur ekki
kunn þeim embættismanni, sem seinna verður falið á hendur
að útleggja tilskipun þá, sem út verður gefin. Mer virðist enn
fremur, að það eigi ekki heldur vel við, ef embættismaður
þessi væri minntúr á, þegar hmm legði tilskipanina út, að
fylpja þessari útleggingu,
sem her hefir verið framlögð, og
sem þannig er til orðin, eins og 111'1 hefir verið sagt. En þegar
þannig athugasemdir II cfndarim 131' ern ekki til nokkurs gagns,
þá eru þær jafnvel skaðlegar,
því þær auka störf nefndarinnar, sem betur væri varlð til annara málefna; upplestur
þeirra á þhlgillu eyðir tíma fyrir því, sem betur mætti til
annars verja ; og innfærsla þeirra i þingtiðindiu eykur vöxt
tíðindanna án nokkurs gagns fyrir lesendur, sem ekki heldur
verðm útleggíngin kunnug.
Eg hefi þannig þókzt þurfa að gjöra þessar athugasemdir,
til þess að koma þvi til leiðar, að aðferð þeirri, sem nefndin
nú hefir við. haft, yrði eptirleiðis, þegar eins er ástadt og nú,
breytt lÍ annan veg.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
það ætlar að sannast her á nefildinni
hið· fornkveðna orðtæki:
margt fer öðruvísi, en ætlað er.
Nefndin ætlaði að vinna þinginu í hag, en eingum gjöra skaða,
þegar hún gjörði þær athugasemdir við einstöku orðatiltæki í
íslenzku útleggíngunni yfir dönsku tilskipunina um erfðir, sem
nefndar álitsskjalið inniheldur og konúngsfulltrúínn nú hefir rædt
um.
Á fyrra [iingi urðu her lángar umræður um þesskonar
orðatiltæki.
þetta ætlaði nefndin að fyrirhyggja.
það getur
nú verið, að nefndarmönnum þeim, er álitsskjalið hafa undirskrifað, geti skjátlazt í því, að sjá rétt, hvað "ópassandi" se
eða ekki; en hitt veit eg, að þeir höfðu eingan ásetning til
að koma fram með neitt það, sem ópassandi væri og enn síður það, sem skaðlegt kynni að geta orðið
Eg er að sönnu
konúngsfulltrúanum
samdóma í því, að það eigi ekki við, að
þrátta um orð í útleggingu frumvarpanna,
því þeim kann að
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verða breytt á marga vegu, áður en þau verða að gildandi
lögum.
En her er öllu öðru máli að skipta.
Her er ræðan
um konúnglega tilskipun, hverrar texti eingum breytingum
getur orðið undirorpinn Í öllum þeim greinum, sem óbreyttar
verða lögleiddar á Íslandi, og þetta gildir um þær alJflestu
greinir Í tilskipuninni. - Íslenzka útleggingin, sem fyrir [iíngið
var lögð, er, eins og nefudin hefur sagt, yfir höfuð að tala
greinileg og góð, og nefndin gat ei ímyndað ser annað, en að
henni mundi síðar verða fylgt.
Einúngis komu fyrir í henni
einstöku miður heppilega valin orðatiltæki.
þessum óskaði
nefndin að breytt yrði, og henti til, hvernig það mætti gjöra,
svo betur færi. þetta hélt nefndill að stjórninni gæti ei annað
en betur likað ; og nefndin fær ómögulega séð, hvernig þetta
getur heitað "ópassandi." Nefndin vissi ei heldur, og gat jafnvel ekki ímyndað Sel', að ekkert uppkast væri til af þessari
útleggíngu hjá stjórnarrað un IIIll. Að öðru leyti má eg geta þess,
að einginn hefir ætlazt til, að Íslenzk útleggíng af öllum þeim
dönsku tilskipunum, sem út hafa komið árin 1845-46, þó þær
væri lagðar fyrir þingið, skyldi eirmig vera framlögð. Eg álít
í þetta sinn þann rétta meðalveg vera [iræddan, þar sem einúngis var framlögð Íslenzk útleggíng af tilskipunum um erfðir.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:
Ef nokkur tímaspillir eða órými í alþíngistíðindunum verður að þessu máli, þá er það
sannlega hinum háttvirta konimgsfuUtrúa sjálfum að kenna.
Her er lögð fyrir þíngið og fein gin nefndinni Íslenzk þýðíng á
tilskipun) eða tilskipun á íslenzku, án þess neitt hafi verið
sagt um, hvernig á henni stæði, nema að nefndin ætti að segja,
hvort hún væri her hæfileg, og hvort hana mætti lögleiða í
því formi, sem hún var. Eg má segja fyrir mitt leyti, að eg
las tilskipunina á íslenzku, og hugsaði um, hvort þær greinir,
sem í henni standa, ætti vel við "her á landi eða ekki, og eg
fellst á, að það ætti vel við, sem nefndin hefir tekið'; eg gjörði
ráð fyrir, að umræðan yrði um það eitt, sem lagt var fram á
íslenzku: um tilskipunina á dönsku gat ekki umræða orðið.
þó ekki væri til á íslenzku nema þessi eina, sem her er lögð
fyrir þíngið, þá getur það eingum vandkvæðum sætt, því það
mundi vera vinnanda verk að skrifa hana upp og senda stjórninni aptur, jafnframt og beðið er um að íslenzkan verði lögleidd, með þeim breytíngum, sem þÍngfð æskir. þetta ætla eg
gæti orðið· einmitt til flýtis og hægðar, en ekki tímaspillís, því
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væri sent frumvarp á ný til þíngsins, gæti löggjöf þessi dregizt um 4 ár, en nú gjöri eg þó ráð fyrir, að takast mætti að
koma út lagaboðinu
á tveim árum, til næsta þíngs.
Á hinu fyrra þíngi var hin sama aðferð höfð ; þá var lögð
fyrir þíJlgið isleuzk þýðíng á tilskipunum þeim öllum, sem líkindi þóttu til að yrði her )ðgleiddar.
Af þessum tók þíngið
eina, um áminníngar-ræðu
áður eu eið skal vinna fyrir retti ;
þíngið fékk þá menn, sem það treysti bezt, til að laga ræðuna svo, að hún ætti við her á landi; henni var þess vegna
allri breytt, á þann hátt sem hentugast
þókti, og þíngið se.rdi
síðan þetta íslenzka frumrit (því eg kalla það frumrit, þó eg
sjái, að stjúruin
hafi síðan kallað það útleggingu)
til stjórnarinnar, og er það síðan leidt í lög. Á sama hátt gæti stjórnin tekið til greina álit þingsius
um tilskipun þá, sem her er
um að ræða, og væri þá alls einginn tímaspillir að meðferð
nefndarinnar.
KONÚNGSFULLTRÚ]:
Að því leyti sem þíngmaður sá, sem
nú talaði, drap á þai'i efni, hvaða mál eigi að álíta sem aðalmálið á tilskipunum
þeim, sem gefnar eru út handa Íslandi,
þá ætla eg ekki í þetta skipti að fara þa]' um fleiri orðum;
því um það atriði hefir verið borin upp bænarskrá
her á þíngi,
og nefnd verið kjörin til að íhuga málið, og mun því síðar
verða færi á að tala um það efni.
þar á móti þykir mer nauðsyn til bera að leiðrétta sumt
af því, sem þessi hinn sami þíngmaður sagði um sum atvik,
sem átt hafa ser stað, en ekki á þann veg sem honum fórust
orð. Hann hefir nefnilega
sagt,
að allar þær dönsku tilskipanir, sem í hitt ið fyrra voru lagðar fyrir alþiug, til þess það
segði álit sitt um, hvort þær ættu við á Íslandi, hafi verið útlagðar á íslenzku.
þetta var ekki svo; því það voru þvert á
móti mjög margar tilskipanir,
sem menn gjörðu ser í lund að
aldrei mundi verða hugsað til að lögleiða á Íslandi,
og sem
þess vegna ekki voru islenzkaðar, fremur heldur en nú í ár ljær
tilskipanir,
sem eins var ástadt um.
þær munu enn vera til
i skjalasafni
þíngsins, og mun hinn háttvirti forseti geta þar
um borið vitni.
þíllgmaðurinn
hefir enn fremur sagt, að í
nefndinni hafi ekki getað verið spurningin
um annað,
en um
tilskipun þá, sem lögð var fram á íslenzku máli; þetta er ekki
heldur rétt, því nefndin hefir einmitt beðið um, að lögleidd
yrði tilsk. frá 8. Jan. 1845, sem ekki var útlögð.
Að Iyktum
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hefir hann sagt, að tilsk. um erfðir frá 21. Maí 1845 hafi einúngis verið í höndum nefndarinnar í íslenzkri útleggíngu; en
þetta hefir heldur ekki getað þannig verið, þar eð eg hefi áður afhent forseta eitt exemplar þessarar tilskipunar á dönsku,
eins og allra þeirra tilskipana, sem hafa verið gefnar út handa
Danmörku árin 1845 og 1846.
Kandid. JÓN SIGURÐSSON: Konúngsfulltrúi
og þíngið verður að afsaka vankunnáttu mína, að eg þekki ekki í sundur
það, sem hann og stjórnarráðin hafa látið þýða, þó eg hafi íslenzkuna fyrir mer, ef ekki stendur skrifað á þýðíngunni, hverr
hana hefir látið gjöra. Eg miðaði einúngis við íslenskuna, því
hana eina hafða eg fyrir mer.
FORSETI: Eg vildi óska, að ræðumar hvyrfi nú aptur að
málefuinu.

'

Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Mer þykir ekki nema
eitt athugandi, ef' alþíng biður um að lögleiða her tilskipun
frá 8. Jan. 1845 um aftekníngu tekjuskatta á Íslandi;
en
stjórnin er annars sjálf farin að aftaka hann smámsaman her.
Tekjuskattur hefir her verið tvennslags: H rbds. af launum
embættismanna, sem nú er hætt að taka, nema af launum dómendanna í Iandsyflrréttinum
og af nokkrum hluta af launum
amtmanna, og eru þetta smámunir, eins og allir ",já; eg ætla,
að stiptamtmaðurinn se fyrir skemstu búinn að fá lausn frá
þessum afdrætti launanna. Hinn tekjuskatturinn eptir tiIsk. 12.
Júní 1770 var tekinn af launum margra embættismanna, en
því er nú hætt; af vissum tekjum sýsfumanna, og óvissum
tekjum þeirra, þegar þær numdu 100 rhd, og meiru, og af 5
helztu prestaköllum í landinu. það er nú ekki svo að skilja,
að eg hafi neinar mætur á slíkum tekjusköttum yfir höfuð. En
eg verð þó að gjöra þíngið vart við eitt, sem mer þykir athugavert í þessu efni.
Komings úrskurður frá 26. Septhr..
1838 breytir eptirgjaldi sýslnanna framvegis, og setur yfir höfuð
að tala á þær talsvert hærra afgjald, en áður var, en það afgjald á að koma i stað bæði sýslugjaldsins gamla og tekjuskattsins, sem áður var, en sem með úrskurðinum er framvegis
aftekinn, þá sýslumanna skipti verða. Af föstum tekjum sýslumanna er því tekjuskatturinn að nokkru leyti tekinn, þó það
se ekki beinlinis , þar sem sýslugjaldið er ákveðið hærra fyrir
tekjugjaldið, sem áður var. Nú eru að vísu sýslumanna skipti
orðin víðast í landinu, síðan úrskurðurinn kom út, en þeir fáu, sem
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eptir eru með hinum gömlu kjörum
og gjalda hinn lögboðna
tekjuskatt
beinlínis, eru fyrir það ekki undir þýnbri kjörum,
heldur mildari, en Mnir nýju, af því þessir fáu eldri p;jalda aptur svá lítið sýslugjaldið.
Eg stílIg því upp á því breytingaratkvæði, ab ef þingið vill biðja um, að til sk. 8. Jan. 1815 nzii
lagagildi <í Íslandi, þá s(~ það með því fororði :
Að undauteknum
tekjuskatti
af föstum tekjum sýslumanna,
frekar en hvað ákveoii\ er í konúngsúrskurði
frá 26.

Sept. 1838,
það sem [iingmnður Skaptfelliuga
níl
mælti, viðvikur mt'l' ,,:icíJfum persóuulega,
og vil eg þess vegna
ekki svara tJví, heldur yfirláta
þíngillu afl skera úr milli uppástúngu nefndarinnar
og þess hreytiugar- atkvæðis, er hann þykist ætla að koma með.
Eillgiun lúk lIÚ framar til or:'la,og
kvað því forseti málið
1Iægilega rædt (VI'ir fram.
Var þá tekið til undirbúníngs-umræðu
málefnið um afnám
mannsláua,
og tók framsögumaður,
prófastur Hannes Stephen
seli, við álitsskjali
nefndarinnar
og las það upp,
en það
hljóðar svo:
FRAMSÖGUMAÐUR:

ÁLITSSKRÁ.
Nefndarinnar,

sem kosin val' til að rannsaka bænarskrá um aftöku eða hreytíngu mannslána, og segja álit sitt um hana.

þann 7, [iessa meinaðar hefir hið heiðraða
alþing kosið
oss, sem skrifum uiifn VOI' her undir, í nefnd, til að rannsaka
og se~ja ,llit Y01't U111 hæuarskrá,
el' eg, Hannes Stephensen,
bal' npp ci þillgi frá ;10 inubúum
Borgarfjarðarsýslu,
um að aftekin yrðu hin 8\-0 kölluðn mannslán,
ellegar að þau mættu
greiðast með 20 alnum á landsvísu <Ír hvert.
þegar ver hugsum
þetta má], kemur fyrst til skoðunar
uppruni mannslána
og aldur,
og er það ljóst, að kvöð þessi
hefir fyl'il' siðaskiptin
verið viðtekin á eignum stólsins að Skálholti, þvi biskupar þar áttu útveg mikinn. á stólains jörðum
í veiðistöðurn,
flest 11 III í Gullbringusýslu
og víðar, og skylduðu landseta stólsins til áróðurs skipa sinna, og helzt venja
þessi og skyldukvöð
við, þangað til konúngsvaldið
á dögum
Knúts hirðstjóra
Steinssonar,
her um 1556, dró, að nauðugum
Gísla biskupi Jónssyni í Skálholti,
undir sig 8 enar beztu útvegsjarðir stólsins á Seltjarnar - og Álptanesjum,
fyrir Bjarnárness - eignirnar í Hornafirði,
og aptur á hirðstjórnardögum
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PálsStígssonar
1562, 19 útvegsjarðir stólsins í ýmsum hreppum Gullbringusýslu fyrir Viðeyarklausturs og Ögmundar biskups - jarðir nokkrar í Borgarfirði, og helzt mannsláns - kvöðin
við á jörðum þessum, þángað til útvegur konúngs var seldur,
eptir konúngl. Resol. 12. Desbr. 1769; en síðan hefir hver
landseti á jörðum hans í Gullbringu og Snæfellsness - S) slum
goldið mannslánið með 1 rbd. árlega, eptir Resol. 13. Júní
1787, sem, þángað til peningaverðið breyttist við frjálsari verælun 1787, samgilti 21} álnar.
A jörðum þeim, bæði koníJllgs,.
ins og stólsins. sem seldar hafa verið, hefir mannsláns I."liðin
verið reiknuð með öðrum afrakstri jarðanna, og þær seldar með
þeim mun hærra hundraðatali, og eru mannslánin þannig fullu
verði keypt af kaupendunum, og þeirra SÖlIIIeign, sem ekki
verður án sanngjarns endurgjalds af þeim tekin; lí hæurlaeignum hafa mannslánin í veiðistöðum innleiðsr, bæði cigrasbýlulIl
og tómhúsum, að dæmi stóls- og konúngs - jarðanna, og hafa
jarðir þær, bæði i sölum og arfaskiptum verið fyrir þai'l dýrra
seldar og metnar, en annars mundu þær, og eru mnnnslaniu lí
þeim eins fullkomin eign jarðeigendanna
þessara og hinna
fyrrtöldu. það er annars til sönnunar máli þessu, að Magnús
Stephen sem segir í riti sinu, Gamni og Alvöru, bls. 117, um
nokkur þegnskyldu útgjöld, o. s, frv., að mannslániii se selt
með stólsjörðunum,
og hafi hækkað þeirra verð, en hann seldi
jarðirnar sjálfur að boði stjórnarinnar;
og í erindisbréf jarðamats-nefndarinnar 2. Ág. 1800 er þeim boðið að leggja mannslán og aðrar kvaðir saman við annað jarðar-aígjald, og meta
eptir því dýrleikann.
Kvöð þessi, 'þannig undir komin og hefðuð í meir en 300
ár, virðist oss því ekki verða aftekin með nýju lagaboði án
samsvaranda endurgjalds; og þar sem samningar eru ákomnir millum manna, um að kvöð þessi verði greidd með skipsáróðri eða formennsku, verði þeim samningi ekki raskað, nema
að vilja semjendanna sjálfra.
A hinu Ieytinu virðist oss kvöð þessi eiga ilJa við frjálslyndi þ'jóðar vorrar og þessara tíma hugsunarhátt, og vitum,
að hún er næsta óvinsæl, því það er ætlan flestra, að hún
standi búnaðar heill og þrifum þeirra í vegi, sem kvöð þessari eru ánauðugir; ver erum líka allir nefndarmenn á því máli,
að hinir duglegu og aflagefnu formennirnir líði tjón við það,
að láta hálfan arð skips eða báts, sem þeir fara með, afhendi
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viðllandsdrottinn,
en þar við er þó athugandi, að þeir hafa og
eingan kostnað fyrir skipunum sjálfum eða útgerð þeirra í
öndverðu, né viðhaldi þeirra síðar, nema, eptir því sem venja
er til, að eins fyrir hálfum veiðarfærum, heldur hvílir kostnaður þessi allur á landsdrottnum og þeim hálfa arði, sem í þeirra
sjóð rennur. þar á móti ætlum ver, að hinum fátæku, atorkulitlu, miður hlutgefnu, se hagræði í' að eiga vísan bátinn eða
skipið hjá landsdrottni, vísa bótina, þó þetta bilist, brotni eða
missist með öllu; má her um margt það sama segja, sem sagt
hefir verið fyrir og á móti hinum föstu kú gildum jarða.
Af ástæðum þeim, sem her eru fram taldar, ætlar nefndin,
að þíngið eigi allra þegnsamlegast að biðja Hans Hátign konúnginn:
Að aftaka mannslánin í landi her, sem skyldukvöð, er krafizt verði lokin í skipsáróðri, en að það gjalda megi með
20 álnum í gildum aurum eða verði þeirra eptir gildandi
verðlagsskrá, án þess þó að lagaboð þetta hnekki þeim
samníngum, sem þegar eru gjörðir.
Reykjavík,

H. Stephensen.

20. dag Júlímánaðar,

P. :Melsteð.

1847.

Á. Einarsson.

FRAMSÖGUMAÐUR,
prófastur HANNESSTEPHENSEN:Eg þykist að svo komnu eingu þurfa að bæta við það, sem álitsskráin sjálf inniheldur, því hún tekur nokkurn veginn greinilega
fram, hvernig mál þetta er vaxið, hvað með því tali og mót;
geymi eg mer því að fara fleirum orðum um það, þángað til
fram kynnu að koma mótmæli þingmanna .
.TÓNþÓRÐARSON: Mer þykir það ekki vera illa tilfallið,
að nefndin hefur rakið æfisögu mánnslánanna, en þó hefir henni
gleymzt að geta um faðerni þeirra, eða af hvaða rót þau séu
sprottin. l\ler fyrir mitt leyti skilst ekki betur, en að eigingirni eða misskilníngur á náttúrlegum réttindum frjálsra rnauna
hafi verið ulldirrót þeirra. þar sem nefndin segir, að mannslánin séu afrakstur jarðanna, þá er það að vísu satt, þar sem
þau ern sannur ávinningur fyrir þá, er mannslánin hafa, hvernig sem þau eru feingin. Ekki skil eg það, að mánslánin hafi
getað selzt sem innstæða jarðanna, því það hefði verið að selja
frelsi allra þeirra, sem á jörðunum hafa seinna búið; og held
eg þetta se fremur imynduð, en sönn eign, og hafa þeir því
keypt það, sem í rauninni var ekkert;
eiga þeir því ekkert
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endurgjald skilið, og verða að hafa sin laun út tekið.· Nefnd~
in segir, að sjálfseigendur hafi tekið mannslánin upp eptir dæmi
stólsjarðanna , og séu þau orðin þeirra eign; þetta sannar nú
ekkert, en sýnir eínúngis , að menn eru fúsir á að taka það
upp, sem höfðingjarnir gjöra, án þess. að íhuga, hvort það er
rett eða rángt. þar sem nefndarálitið getur um, að jarðamatsnefndin frá 2. Agúst 180(( hafi reiknað mannslánin með hundraðatali jarðanna, þá sannar þetta ekki heldur rétt mannslánanna ; því hefði hundraðatalan við þetta orðið of há í samanburði við það, sem jörðin mátti skuldsetjast , þá val' það
ekki nema eintómt nafnið. Nefndin segir sinu máli til
sönnunar, að konferenzráð M. Stephensen segi, að mannslánin hafi verið seld með stólsjörðunum.
En eg held þvert
á móti, að eigendum þeirra eptirleiðis hafi verið bannað að
nota ser þau. það mælir kannske I10kkuð með þvi, að
samningar milli myndugrá manna haldist þeirra tíð; en það
held eg væri skaðlaust, að þessir samningar þyrftu ekki að tálma
aflöku mannslánanna;
þvi mer virðist það vera nauðúngarkostir. En þar sem hinn heiðraði framsögumaður, að því leyti
sem hann er einn af nefndarmönnum,
vill láta hefðina réttlæta þessa kvöð, þá get eg ei betur séð, en hann se nokkuð
ósamkvæmur sjálfum ser, þar sem hann 1845 val' með mæltur
þeim íslenzku hefðarlögum ; en mer sýnist það vera hið sama,
hvort mannslánin eru 3000, 300, eða 3 ára, þau ættu samt að
afleggjast, ef þau eru ósanngjörn.
Eg vil skírskota til þess,
sem hinn háæruverðugi þingmaður hinnar andlegu stéttar spáði
um mannslánin við inngangs-umræðuna, að þau mundu afleggjast smátt og smátt af sjéílf.sdáðum; og skildi eg svo orð hans,
sem sá frjálsari þeinkingarmáti, er á seinni tíma er farinn að
koma í 1jós, mundi ei leingur vilja búa undir ófrelsi mannslánanna.
Eg áskil mer því breytíngar- atkvæði á þá leið, að
mannslánin séu aftekin með öllu án nokkurs endurgjalds, eður með nokkrum breytingum, þar sem samningar eru á komnir.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Hinn virðulegi varaþíngmaður frá Rángárvallasýslu lætur Sel' vænt um þykja, að nefndin hefir sagt
æfisögu mannslánanna, en mislíkar, að ekki er fundin rótin, af hverri þau eru sprottin, og ætlaði nefndin þó, að hið
síðara væri greinilegar fram tekið en hið fyrra, þar sem
sagt er, að enir katólsku biskupar í Skála holti hafi skyldað
lands eta stólsins til áróðurs skipa sinna. Að þeir hafi af
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eigingirni
gjört þetta, vil eg nú ekkert um segja;
því mer
er það ókunnugt,
hvort ekki
hafi þeir gefið landsetunum
upp af landskuldargjöldum
kvaðariunar
virði, eða ekki.
Konungar voru það ekki, sem fyrstir lögðu mannsláns-kvöðina
á, þ"íhítn CI' eldri en jarðeign konúnga í landi her; en þeir
héldu hMiiuni
áfram, eptir að þeir eignuðust jarðirnar, frá 1556
fram á þeuna dag. En hvort nú rót mannslananna
er af eigingirni sprottin, eða ekki, vírðlst mer litlu skipta; því auðvitað er,
að samningar millum Iandsdrottnaog
leiguliða hafa verið [ieirra
upptök,
og eru enn í dag, og eg ætlaði, að hinum viljuga
mundi einginn éréttur sk e ; að :Magnúsi Stephensen
Imfi mátt
veru kunnugt um, hvernig jarðir stólsins, sem bann val' látinn
selja af hálfu stjórnarinnar,
voru metnar og seldar,
ætla eg
ekki of hermt,
eingum gat þar um kunuugra
verið en honum.
par
sem þíngmahurilln
talar um endurgjaldið,
sem
ucfndiu hefir ætlað að sanngjarnt
se að taka, yl'i'Ji, eptir upp;istúngu hennar,
mannsláns
- kvöðin af tekin sem viunukvöð,
þ<i fer hann 1131' UUl I'eim orðum, að {leir, sem kvaðarinnar hafa notið, "eigi að hafa sín laun út tekið"; elt því cr þó
gaumur gcfandi, að einhver kaun að hafa keypt jörð með þcs ••ari k "lið, og kvaðarinuar
"egna gl'ci(lt fyrir hana meira gjald,
CII annars mundi hann gjiiJ't hafa,
rett áður eu kvöðiu er
aftekin og IIað án emlurgjalds : sú hefir þú varla laun sín út
tekið,
heldur
virðist
mðr hann gabbaður í kaupinu.
En
1131' sem
sami þíngmaður ber mér ,i brýn Irviklyndi í því, að
eg í hitt ið fyrra hafi mælt á móti heföinni,
eu tali IIÍI með
henni, [,á bið eg hnun aðgæta, að þuð voru heföarlögin
cHinskll,
sem eg mælti <i móti, en íslenzk hefðarlög tala lIlII 100 ~íl'sem
Icingstan heföartima , IIg með þeim mælti eg, cu her CI'II nú
300 .ir og þar ytir, Ail manuslanln
Selt {,sallllgjöl'lI og ill, 1mr
um vil eg ekkert tala,
eu allir nefndarmenn
hara úlitii) sanngjnrut, að [iau "æru endurgoldin,
ef altekin }TÖU; það var líka
beiðni þeirra, seli! hæuarskráua
.höf-ilu sam it), sem fyái' nefndinni lá, og henni var af þíngínu feingtn til meöferhur,
Umboðsmaður
þOllvALD1JIL
SfVERTSEN:
Eg hehl mer ætli
nú að farnast viðlíka og þeim, sem hafa átt a;) ~jalda mannsIániö í skips áróðri, aö verða seinn til skips,
og f.í því fáa í
hlut.
l\1el' hefir annars geingið líkt og þeim virðulega varaþingmanni Ráng'vellínga,
að mer fell í allra bezta máta við,
uefndar-uppástúnguna,
hefði eg ekki lesið hana alla; mer lík-
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ar hún vel, að því leyti hún fel' fram á, að aftaka mannslánskvöðina; hún hefir leingi verið óþokkasæl,
og margra dugnaði
og velmegun til niðurrlreps,
en fáum til gngns nó Iéuis , nema
mriske einstöku ólIyf;iúngumlj
hún er líka gamall menjagripur
höf'ðíugjn-rlkisins
her lÍ landi lÍ fyrri tímum, sem þá gjarna
mætti gleyma
flestir hafa haft ýmugust
á henni,
og enda
stjórnin sjálf sýnist hafa haft nokkurskonar
ólieit á kvöð þessari, því minni mig rétt, hefir stjórnin, fyrir 60 árum síðan, veitt
fullkominn
ádrritt fyrir því, a\) mannslánin
skyldu af takast.
Hins vegar get eg eingau veginu fallizt lÍ nefndar uppástúnguna, lesi eg hana alla og komízt þar ali, sem hún stingur
upp á 20 álna endurgjaldi
fyrir mannslánið
árlega; því stjórnin
sjálf hefir flÓ áður fasts ett, eins og nefndin
sýnist játa, að
mannslánið borgaðist
með 1 rhd. á heilbýlum og !rbd. ú hálfbýlum (Resol. 13. Júní 1787), og má eg fullyrða, ni'! meira er
ekki goldið af kouúngsjörðum
Í Snæfellsnessýslu,
og mun
hvergi vera goldið; en ali umbreyta
1 rbd. í 20 áluir, væri að
þrefalda
eða jafnvel
f}~rrald:l áWgu þessa
,í landsetunum,
og ætla eg þai'l ekki neinum þingmanui,
að gefa atkvæði með
því.
Á benellceruðu gózi getur verið að greidt
20 álnir í
mannslán,
þVÍ fyrir því þykjast heimtendur
bn heimi Id Í 1..011úngs-úrskurði
2H. Jall. 1785; þú hara greindir menn og merkir hermt mér, ai'l S'nllS\n():lI' va-ri 1ll,1I111S1ániðgl'eidt:'1 ?:;úzi
þessu með 10 álnum, sumstaðar
með spesiu eða 2rbel., og sýnir það fullkomlega,
að vafi haf á verið, hvað rcttnst væri, enda
veit eg ekki, hvort 20 álnimar ern nær nefndlllll konúngsúrskurði,
en 90 skildlngar,
og el' líb ii því, aÚ ~.ialtl i1etta hafi
aldrei heyrt til [reírra gjallb,
sem snúa mátti úr lwníllgulll í
Iandnura,
heldur mundi d;.hn' ha fa ,ilt all snúast í dal, og
skildingur í I'okildÍIIg"við pf'lIíllga-hreytÍlIglllla
1815; fmn gelur
nú verið, að mel' skjritli í þessu,
en eg vona mel' vírhist Ilah
þá til vorkunar.
Vegna þessa ætlaði eg nú ,Ið bera upp hroytÍ11garatkyocði fyrir því, ai) mannslanill yrú; a{rekin Ille/) iillu,
án endurgjalds,
ell hinn virðulegi varnþíll~lI1<I;!Ur frá R<Íng<Írvallasýslu
hefir tekið af mer ómak.
En skyldi lIÚ llÍn~ið ekki
aðhyllast hans uppástúngu,
leyfi eg lI1i~.'til vara ilÚ bera upp
breytíngar - atkvæði ií þá leið, að mannslrinið
nftakist allstaðar á landi her, en 1 rbds.cndurgjnld
komi í S(;\()illll, þ!'! þannig, að það ekki hnekki samningum þeim, sem nú þegar eru
gjörðir milli nú verandi landsdrottins
og leiguliða.

ra
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Assessor JOHl\SEN:
það hefir farið fyrir mer eins og hinum virðulega þíngmanní Rángvellínga, að eg ekki hefi getað
fallizt á skýrslu nefndarinnar um þýðÍllgu mannslánanna á hinum seldu Skálholtsstóls jörðum og þeim konúngsjörðum,
sem
seldar eru og mannslánin áður vóru á, þar sem nefudiu Í nefndarálitinu segir, að þau séu seld og keypt og orðin sðnn eign
kaupendanna ásamt með jörðunum; því að vísu er þai'l svo,
að mannslánin komu til gl'eina, er stjórnin
lét setja dýrleika á stólsjarðirnar,
áður eu þær voru seldar, en seldar voru
þær með þeim skilmála af seljanda eða stjórnarinnar hálfu,
"að eigi framar mætti heimta þau af jörðum þessum,
þó þær
seinna meir yrðu seldar eða bygðar öðrum"; og sama ætla eg
megi segja um kvlið þessa af konúngsjörðum þeim Í Gullbríngu, Kjósar og Snæfellsnessýslum (af Arnarstapa umboði),
sem hún lá á, og seldar eru síðan, að minnsta kosti af þeim,
sem seldar hafa verið á enum seinni tímunum, og virðist mel'
þá, að eingan veginn verði sagt, að mannslánin se eignarrettiudi
þeirra, sem nú eiga jarðir þessar, og ætla ég miklu fremur,
að það se töluverðum efa undirorpið, hvort eigendurnir nú
geta áskilið Ser þessa kvöð af jörðunum, jafnvel þó hún yfir
höfuð kunni að geta álitizt þess eðlis, að hana megi áskilja
af öðrum bænda eignum, og jafnvel þó konúugur enn þá sjálfur taki við endurgjaldi fyrir hana af leiguliðum þeirra konimgsjarða, er húri áður lá á, Í fullum skilníngi eða in natura;
og mun það endurgjald vera komið á, um það leitið að konúngsverzlanin her í landi tók enda, eða þegar verzlauin var gefin
laus við Dani, með tilskipun 13. Júní 1787, og skipastóll konúngs-verzlunarinnar
ntr seldur, og sýnir sú nefnda tilskipun, að
konúngur þá þegar hafði í hyggju að aftaka kvöð þessa með
öllu, er hún í 2. gr. ens 3. kap, kemst svo að orði: "að kouúugur vonist eptir tillögum yfirvaldauna um það, hvernig það
svo kállaða mannslán með tímanum verði tekið af og takmarkað, og ætli hann ser fyrir sitt leyti að afmá það á haus eigin
jörðum". Fyrir hverjar sakir þetta nú eigi er gjört, enn sem
komið er, með öðrum hætti, en eg nýskeð sagaa, læt eg ósagt; en að stjórnin þá þegar hali haft óbeit á þessari kvöð,
eins og eg líka held að hún eigi skilið eptir eðli sínu af
hverjum sem helzt öðrum, því sýnist mer enn fremur vera lýst
yfir, er verzlunarmöunum
í sömu tilskipuninni, 2. kap. 5. gr.,
er bannað, að láta þ,í húsmenn róa á þeirra vegum, sem sjálf-
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ir eiga bát, er verzlunarmeimirnir
fá sér sjáfarjörb
til eignar
eða byggíngar
til fiski veiða.
Ab öðru leyti virðist mer mál
þetta standa í svo nákvæmu
sambandi
við búnaðarlög
þau,
sem við eigum í vændum,
að hentugast
sé, að Játa það bíða,
þángað til frumvarp til þeirra verður lagt fyrir þíngið, og er
þess líkast til von, er það verður haldið] næsta sinni; eða þá
i annan stað, að þingið, ef það sendir Hans Hátign bænarskrá
um þetta mál, þá einúngis
beiðist þess, að þær ákvarðanir,
sem þíngið nú felJst á, verði teknar til greina,
er frumvarp ib
til búnaðarlaga
handa Íslendingum
verður samið, og á málið
þá heima meðal ákvarðananna
um innbyrðis skyldur og réttindi jarðeiganda
og leiguliða.
FRAMSÖOUMAÐUR:
Hinn virðulegi
þingmaður
Árnessýslu
vildi með ræðu sinni sanna það, að mannslánin
væru hvorki
seld né keypt með stólsjðrðunum,
heldur væri dýrleiki þeirra
hækkaður
með mannsláns-kvöðinni
, áður en eða þegar þær
voru seldar,
og seldar síðan með því skilyrði, að framvegis
mætti ekki mannslán af þeim taka. Eg; fæ nú ekki annað séð,
en að hver, sem þannig talar, beri stjórninni það á brýn, sem
hjá öðrum mundi ekki kallað vera réttlæti, eða sem hreinust
viðskipti; því það virðist, sem þá se selt þab sem ekki er til,
og þetta veit eg bann vill ekki sanna með orðum sínum. það
játa eg annars,
að honum er kunnugra
um en mer, hvernig
jarðir eiga að seljast op: kaupast.
það er vafalaus meining
mín, að stjórnin hafi á hinu selda stólsgrisi af tekið mannslánin sem skyldukvöð,
er krefja mætti í vinnu, en ekki ætlazt
til, að kaupandi mætti ekki taka borgun þá fyrir, sem stjórninni sjálfri þótti sanngjörn,
og hún hefir með lagaboðum frá
1785, hvað beneficeraða
gózið áhrærir, og 1787, hvað hennar
eigið góz snertir,
ákveðið til 20 álna~ en þó nú landsdrottnar
og leiguliðar haf síðan samið um skipsáróður,
þá hefir stjórnin ekki blandað
ser þar í, heldur en aðra samninga fullveðja
manna.
Nefndinni gat ekki fundizt sanngjarnt,
henni fannst
það um of kreinkja sannan rétt eigenda,
að biðja um, ab aftekin yrðu mannslauin
án endurgjalds;
en hitt vildi hún, að
þíngið heíddi stjórnina
um, að mannslán
yrðu af tekin sem
vinnukvöð.
þar sem það er borið fyrir, sem sönnun þess,
að stjórninni se ekki um mannslanin,
að í verzlunar-tilskipaninni se verzlunarmöunurn
bannað að semja við bændur þá, sem
sjálfir eiga útveg,
að þeir setji hann í landi, en rói útveg
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verzlunarmanna,
það sannar ekkert annað, en að stjórnin vildi,
að landsmenn
sjálfir ættu útveglnn, svo verzlun
þeirra gæti
aukizt i stjórnin hefir líka bannað hirðstjórum
og (iðrum útlendum þjónum sínum að kaupa ber fasteignir í landi, en
ekki bannað það innlendum mönnum.
Fyrirheit það, sem gefið er í sömu til skipan 1787, um að konúngur
ætli að aftaka
mannslán
á jörðum
sínum, sannar eins lítil." því flað helir
ekki ræzt á þeim 60 árum, sem síðan eru liðin. það var ekki
nefndarinnar
meiuíug, {legal' hún eptir hænarskráariuuar
fyrirmælum mælti fram með því lllgmætasta
endurgjaldi,
sem hún
þekti fyrir mannslánin,
20 alnum, ab þar fyrir röskuðust þeir
samuingar,
sem á eru komnir millum stjórnarhmar
og lnndseta hennar.
Kanllnerrái) l\1~,LSTEÐ: :E".
kunnueur
hverniæb
....Ib el' ItVí ekki
'
::""J'
hagar til um mnnuslriniu,
rl<1r :-,CIIl þau tí;)knst, og get því lítið
um þau sagt.
þai\. em einúngis 3 at l'ii'li í þessu múli, el' eg
vil henda I1íllgillu til. þíllgih verour (l() varast
að fallast á
þær tillögur, sem gl'ípa inn j eignalTeltiJl(li manna, og því verður þa«) eillnig a() varast
ai, r<Í0a til að aftaka mannsláuin
endurgjnldslaust.
það verour að varast
ali nlða til [iess, að
skel'ba frelsi manna til að gjiir;J sa 11111 ílif:,'um IJað, sem er lögum og gl'llillBl siilum samkvamt i flyíl'eg:lI'
fl:j:llsulll mönnum
er það banuno, mega þeil' ekkilcillglll'
fi:jMsh' heitu,
Og loksins vil ep; geta [.ess, nD ;í stóbg(ízilllt
í Arllessýslu
VOI'U
mannsláuin,
ein>, og aðr;lI' kvahir, gjiili) al) hundruðum og álnUIIl íÍ Skrilholtsstólsjðrouuum
giillllu, (lg hækkuðu f,anllig dSrleika j3l·;)anna.
O~ [iar ci) II{. hvert llillldl'a;' og hver alin af
didcika
slíkra jarða svarar til vis-mr uppl/æ;)a!' af [rvi verði,
sem jörðin el' metin IiI, þCf!;:ll' eigenda
skipti verða á heuni,
fara nmnuslánlu
þ:lr i eigilllegasta
sk iluiugi að kaupum o~ sölum ; og er tl;};) lHíiíúdí'~i, !IÓ kOIl"tlIgur hyiii þar, at) mannslánin skyldu hætta íÍ IICSSIIIlI ji'll'ihllll
eptirleiðis , [ivi [iau YOI'Il
þar geillgill inn undir dSl'lcika jarðallna,
og selrl kaupendum
fyrir tilsvaraudi
vedl.
Assessor
JOlll\SEN: Mer el' I,al'> óskiljanlegt,
hvernig hinn
heiðraði fl'<llllsGgumaðlll' getu\' skilið þa~ sem pretti og svik
af stjórninni,
11~ hún
(ekur þau ráð af kaupnuda,
í söluskilmálunum
fyrir jörðunum,
að mega fá manuslánin
af þeim,
enda þó hún láti þau koma til greilla meðal annara
algjalda
jarðanna,
til að leggja á þær dýrleikann
Að stjórnin átti ráð
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á, að leggja dýrleika

á stólsjarðirnar
(sem eingan dýrleika áður höfðu), og [iað eptir hverjum þeim mælikvarða
sem henni
þóknaðist að hafa við, geta nefudarmenn
þó naumast
efazt
JIm, og þá eingu fremur um hiti, að hún gat selt jarðirnar,
þegar (mð vat' búiö, og án alls tillits til djl'1eikans, mannslánslausar, og þessu faru nú sólu - skllmálnruir
fram, og er dómur
þess manns, er rei\i fY1ir sölunni, eillf;'u rnerkari um þetta atriði, eða fl)oingu :,óluskilnHílalllla,
CII annnra, sem eiga kost á
að þýða þá; eu þeir VOI'U, [iegnr sa1'1I1 rúl' fr.nn, prentai\ir,
og
munu nú vera Í hÖIH:!t1l1leuua Ilestu ('igPllc1a Skálholtsstólsjarða,
Að stjórnin og s('.l'hvcl' frj<iIsl)llllur maður megi hafa
óbeit á maunslriuuuu III, ætla e~ næsta ('olilegl; því ]1 \'ao getur verið óci'llilegra
en þ:lti, aí', j:ll';);H'ei~mllli eigi ('{!H á að
[irauugva leiguliða sínum, sem ~j~ílfUl' á bÚI, el' hann "ill halda
{It til fiskiveiiia og Sel' til hjmgl·æiii .••, IiI ai) láta bátlnn standa
uppi og til að róa á vegum jal'ðcigcIIIla?
þessI! CI'nú eigi orðið
svo varlð með 1H1u rnanusl.iuin
, sem enn 10;<1 "ii) konungsjarðirnar,
heldur greiiHI nú Ieigulióuruir
.íþeim eudu.ujnld fyrir mannslrins-kvððinn,
cins og CIIII heiðraði þingmaður
Dalasýslu sa g1'li, meti 11·lJl1. af heilli jiirl'l In' ení, og hálfum af
hálfri jörð, o, s, fIT.; PII llHl'uig endurgjald
þeua: er lÍskilið
meðal bænda, etia af þeilll jörðum, sem eru bændneíguir,
er
mér {Iai) eiu kllllllllr:;t orilili, sem nefudiu
sjálf segir frá.
Umboðsmaður
J,íN GUÐMUNDSSOi\: :Mt~l'fiunst heldur ekki,
að nefudiuhaf
geingii) JIlJgll fas í <Iii manuslrinuuum ; nafnið
sjálft CI' ,·mlJjl',;islegt;
menu ge la þola;) a;', ll(~y!'aialað
um
hestlán ella merarláu,
e n IIIa 1111s I á ll! það el' óþolandi
orð
hverjum fljnl-Slllll manni,
.Mer fillJJstþvi IIC11ldi11hafa geing;:ð
Ilulega að, of?,'ekki þrærlt I,á stefnu, sem SIY'l'lIill ~j:ílf hefir
bent á, [rvi húu hefir skýlnuslegn
léítið í IjI'.:'>i óbeit. sína á
mauuslrinunnur,
eins og hinn helðrnði varaforseti
ljóslega saunaM af lngasHi;)ulll þeim, el' lmun las upp. i\[(~~' geiur heldur
ekki fundist, ;Ji) 2 hinir llf·i;ú·nióll nefndarmenu,
er hafa viljað
sanna, að manusl.iuin hafi vCl'ii) seld meil Skálholtsstólsjörðum,
haf tekizt a«) hrinda <Íslæðum varaforseta gegn þessu.
Látum
svo vera, all rentukammcrlð
hafi hækkað hundraðatal jarðanna
fyri I' manuslánin,
þa;') m.i vel vera ; en skilnuilarnlr
segja mel)
berum orðum, all kaupandi
m e g i e k k t a k a m a n n s l án i n ;
hvað er þá annað, en ah kaupauda
er á sjrilfsvaldi,
hvort
ha n II vill meta og kaupa
jörðina með því hundrnðatali,
sem
í
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hækkað er fyrir það, sem aldrei á framar að nota.
Eg vil
leyfa mer að gjöra þetta ljósara með einu dæmi: eg læt bjóða
upp stórt hús; eg segi: húsið er stórt, eins og þið sjáið piltar;
en þó þið kaupið það, þá áskil eg, að kaupandi
fái aldrei að
njóta þriðjúngs
þess að innanverðu.
Ímyndi kaupandi ser allt
um það, að hann kaupi allt húsið og megi hafa full not þess
þvert í móti skilmálunum:
nú, hann um það, ef hann vill
kaupa húsið, sem það væri allt í hans valdi, og kaupa þannig,
sem menn segja, "köttinn í sekknum",
það varðar mig ekki
um; hann á samt aungan rétt á því, sem undan var skilið, og
mátti gefa því gaum, þegar hann keypti.
Nefndarmenn
hafa víst viljað útlista
vankvæðin
og annmarkana við mannslániu,
sem bezt að þeir höfðu faung á, en
þeir hafa verið of ókunnugir um allt land til þess að gjöra
það til hlítar.
Eg vil gjöra mikinn mun á því, hvort mannslánin eru hygð á gömlum venjum, jarðabókum, málrlögum, og
hafi þannig nokkuð
til að styðjast við, eða þau eru svo að
segja nýkomin á fyrir eintómis ágeingni manna.
Eg vil gjöra
mun á því, hvort mannsláuið,
sem ú ser stað að fornum skjölum og jarðahókum,
á einhverri jörð er tekið eitt ser, eða hvort
búið er að stykkja þá jlirð í sundur í 6 b$'li eður fleiri, og
tekið sitt mannslánið af hverju býlinu.
Eg vil því aftaka mannslánin
öldúngis við ábúanda skipti;
ábúandi og eigandi jarðar geta orðið ásáttir um afgjaldið, og
að hve miklu leyti beri að hækka það fyrir mannsláníð,
sem af
er tekið; þetta er samkvæmt
frjálsum samningum;
en þar "em
mannslán er' rétt teki1'l af jörðu eptir jarðahóknm,
o. s. frv., og
gjörðum
samningum,
vil eg Ielguliði
endurgjaldi
það með
sanngjörnu
skipsároðursgjnldi,
eptir því sem í þeirrl sveit tiðkast; þar sem mannslán
eru svo að segja nýkomin
á, en
jarðabækur
nefua þau ekki, vil eg þau hverfi án endurgjalds
nú þegar, því eigendur höfðu aunga át yllu til að krefjast þeirra;
þar sem eigendur em búnir að parta í sundur jörðina, sem er
mannshin á að fornu, vil eg að ábúendur,
sem nú eru, greiði
ekki allir saman nema 1 mannslán.
því verða breytíngaratkvæði mín þannig:
1. .Mannslún séu með öllu afmáð án endurgjalds
við ábúenda skipti.
2. Ábúendur á jörðu, sem mannslán fylgir að gamalli venju,
og skuldbundnir
eru til þess með byggíngat'
samningum,

380

mega greiða í stað mannslánsins
alment og sanngjarnt
skipsáróðursgjald,
eptir því sem í þeirri sveit tíðkast.
3. par sem mannslánanna
er ekki getið í jarðabókum,
skulu
þau þegar hverfa án alls endurgjalds.
4. par sem mannslán
eru ákveðin á jörðu eptir jarðabékum,
en nú er. sújörð stykkjuð í sundur í mörg býli, og mannsláns krafizt af hverju, skulu allir ábúendurulr
til samans
ekki svara nema endurgjaldi
eins mannsláns
á áður sagðan hátt,
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Eg má þó játa, að en seinni tala ens
beiðraða varaforseta
hefir ekki getað sannfært
mig; því ef
stjórnin skyldi hafa lagt mannslánin
með öðru eptirgjaldi jarða
sinna til grundvallar
við mat þeirra til dýrleika,
síðan selt
jörðina með þeim dýrleika, og sagt síðan við kaupanda:
þetta
sel eg þer fullu verði, eu þú mátt nú samt ekki brúka það,
þó eg hafi bæði brúkað það, meðan eg átti, og slðan selt þer:
þá virðist mer þetta sjálfu ser gagnstætt.
En þar sem þíngmaður Skaptfellinga
heldur, að mannslénsnafnið
se hneykslanlegt, og hljómar í eyrum halls, líkt og hestlán eða merarlán,
eins og hann kemst að orði, þá er ekki um þetta að tala, heldur en annað, sem tilfinninguna
snertir,
sem svo er misviðkvæm; hefði eg þó hugsað, að ekki hefði hann látið nafuið eitt
hindra sig frá að þiggja hjálp af manni, þegar honum hefði
legið á, sem mætt mun honum hafa, eins og öllum öðrum.
Hann fór nú líku fram og hinn þingmaðurinn,
að hver verði að
sjá um sig, og gæta sín að kaupa ekki köttinn
í sekknum;
til þessa fæ eg eingu öðru svarað,
en að eg býst við menn
hefðu sízt ætlað sig þurfa þessarar
stöku varkárni,
þegar við
stjórnina var að skipta.
Hans fyrsta breytíngaratkvæði
er, að
aftaka mannslánin
mót sanngjörnu
endurgjaldi,
sem hann ætlar hverr geti feingið með því að hækka landskuldina ; en eg
veit ekki, hvort þetta yrði betra en 20 álna borgunin:
því
hvar eru takmörk þessarar hækkunar?
Hitt finna allir, hversu
ósanngjarnt
se að taka mörg mannslán
á einni jörðu;
það
fer þá að líkjast okri.
Sama þíngmanns 3. varaatkvæði
var
að taka mannslánin
af án endurgjalds;
það getur því að eins
átt ser stað, þegar jörð með mannsláni verður seld her eptir,
svo að kaupandi
viti þetta, og gefi þeim mun minna fyrir.
Eg hlýt að ætla, að nefndarálitið
!je,' fyrir mótmæli þessi öll,
enn þá óhrakið.
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Assessor
JOHNSEN:
Eg held, að greinarmunurinn
milli
nefndarinnar
og mill, um þýðingu og eðli mannslánanna
á stóls
og konúugs jörðunum, 8e orðinn til fyrir {Já slík, að þeir hyggja
siua meinlugu :í eintómu
áliti rnauns þess, sem réði fyrir sölu
stólsjarðannn,
hvar á móti eg hyggi mina meiningu á hlutarins eigiJl eðli; og þó nð eg nú ekki geri I'áð fyrir, að mer takist að sallllf'æra hinu heiðruðu framsögumann
um, að skilningur minn í IJCSSU efni se hinn rétti, þá ætla eg samt, að flestum muni skiljast þai'l, sem hann ekki lætur spr skiljast,
að
mabur eigi ráð á að selja öðr-Ilm ji'lrð með þeim skilmála, að
kaupaudi
ekki eigi þa;), sem seljandi átti, og er undan flegið í
sölu-skilmálunum
eða söluhrðfluu,
og svo var nú með mannslánin, sem seljandi einmitt túk undan, CI' jarðimar vorn seldat', en aldrei seldi með þeim; og ætla eg það sömuleiðis öllum
auðskilið, að seljandi geti. áskilið við kaupanda
um þau 1I0t,
er hann má hafa af eigninni,
og að kaupandi
hvorki eigi ne
megi njóta þess, sem er undan skilið eigunruotuuum
Í sjálfu
kaupbrefinu,
í lagaleyll, jafnvel þ(l seljandi sjálfur hafi notið
þess
áður, og er sá samningur,
sem seljandi
og kaupandi
þannig koma ser saman um, orðinn Í alla staði óljúfanlegur,
undir eins og kaupandi veitir kauphrefillu
með kaupaskllmálunum, sem harm stendur í, móttöku.
Með tilliti til þess, sem eg sagða áðan, áskil eg mer það
atkvæði j. máli þessu, að þÍJlgið biðji konúng
um, að taka tillögur þess um mannslánin
í þetta
sinn til greina,
er hann
allranáðugast
lætur bera frumvarp
til húnaðarlaga
á Íslalldi
U1Hli, l,íngið.
VRAMSÖGllMAÐUR:
Eg má enn játa, að eg ekki fæ hetur
skilið orð eHS heiðruðu varaforseta,
en hann segi, að mannsláns-kvöðill
hafi hækkað jarðadýrleikann
og líka verð jarðanna,
og þar um er erindishref
jarðnmats-ncfudnrlnnar
frá 2. Ág.
1800, sem af stjóruinui
var gefið 15 árum seinna, ljósastur
votturinn;
en hafi stjórnin
skilið mannslánin
í leign jarðanna,
hefir hún líka selt þan með jörðunum.
Umhohsmaðnr
.TÓN GUÐMUNDSSON:
Mer kann að hafa orðið mismæli,
þegar eg tók fram 3. atriði breytingar - atkvæðis
míns, eptir því sem mel' skilst nú á hinum heihraða framsögumanni ; en menung mín var sú, og það ætlaði eg að segja, að
þar sem mannslán eru nýkomin á, þ. e. ekki getið í jarðabók-
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um, þá skuli þau hverfa nú þegar án endurgjalds, því eg hélt,
að ekki þyrfti að endurgjalda það, sem ranglega væri tekið.
Umboðsmaður þORVALDURSívERTSEN: Jeg ætlaði einúngis að svara því, sem hinn mikilsvirti
konúngkjörni þingmaður, kammerráð
Melsteð, sagi'ii fyrir stuttu, að þíngmenn
mundu vart verða
ósanugjarnarl,
en beiðendur mannsláns aftílkunnar, um endurgjaldið, of!; henda þíJlglIJiinJlum á, að beiðendur eru allir, að þvi sem eæ hefi næst komizt, á Akranesi
eða í Borgarfjarðarsýslu,
hvar þeir hafa V1IDizt20 álna endurgjaldinu, og þú kt gott að sleppa með lIaiI, þ"1 annars hefðu
þeir ekki óskað þess, og viljað það heldur af tvennu, en
skipsániðurinn
; bii'lja þeir þvi vægðar sjálfum ser, en öðrum
ekki, sem Ietrar! hara byrðina, og mlldari húsbændur; en það
vita menn, að sá sem er vanur þllllgum búsifjum, þykir Iettbært þa;), sem hillum, el' vanizt hefir gliou, þykir næstum óþolandi.
}'RAMSÖGUMAÐL:R:
það er rétt, sem hinn virðulegi þingmaður Dalasýslu segir, að allir eru þeir Akrnnesíngar,
sem
undirskrifað hafa hæunrskrána,
og {leir hafa beðizt þess, að
mannslán mætti borga með 20 alnum, af því [leir vissu, að [)uð
var lögleg borgun, sem með konúngs úrskurðum er ákveðin
bæði á konúugs og kirkna jörf\um (því til 20 álna svarar 1 rd.,
eða þó heldur 90 sk.), að [ielr "ilja heldur gjnhla þær, en láta
mannslánið úti i skipsáróðri
eða formennsku; en í hinu villist hann, að {leir séu vani •. 20 álna gjaldinu, þvi þeir sem ekki
hafa. getað róið eða farið með bát, veit eg ekki til að nokkurntíma haf þurft út að svara hinu minnsta í mannslrins borgunar skyni.
JÓN þl;RÐARSON: Ræða hins heiðrnða framsögumanns hefir enn betur styrkt mig í þeirri sannfæringu, að mannslánill
væru ekkert verulegt gjald jarðarinnar, þar sem hann sagði,
að eingin borgun væri tekin af landsetauum fyrir mnnnslanið,
þó hann gæti ekki, eða væri eptirgefið að róa á vegum landsdrottins.
þetta sýnir, að það er tekið af honum sjálfum,
en ekki at jörðinni.
það er einúngiseinn
hreppur í minni
sýslu, hval' mannslánin
hafa tíðkazt frá gamalli tíð. þar
eru mannslánin eptir
ábúanda tölu, hvers vegna Iandsdrottnar hafa geiJlgizt fyrir því að byg gja sömu jörðina sem
flestum; enda eru leiguliðar þessa hrepps taldir með þeim fátækustu í sýslunni, og held eg það se mest mannslánunum
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að kenna, því að öðru leyti mun hreppurinn
í sjálfu ser vera
einhver með þeim betri.
Eg get því ekki betur séð, en það
væri ávinningur bæði fyrir lands drottna og leiguliða, að mannslánin væru af tek in.
FRAMSÖGUMAÐUR:þegar
þíJlgmaður Rángve11ínga
segir,
að mannslánið
se einginn 'verulegur
partur jarða
afgjaldsins,
af því eg sagði, að það væri á Akranesi
ekki borgað í aurum,
þegar leiguliðinn
ekki getur róið eða farið með bát, þá athugar hann ekki, að það er á frívilja Iandsdrottins,
að gefa svo
mikið eptir, sem hauu viII, af rétti sínum, eða jarðarskuldunum. Í veiðistöðum
eru tómthús
innan um grash)liu,
þar geldst
eingin landskulð af, heldur húsaleiga,
og hún getur ekki vaxið, þó mannslán takist af, eða húsmaðurinn
hætti að róa á
vegum húsbónda
síns.
ÁSGEIR EINARSSON: Eg IIeld , að formanni
nefndarinnar
og hinum öðrum nefndarbróður
mínum þyki eg linur háseti í
mannslánanefnd
þessari, að eg skuli ekki enn þá vera staðinn upp til að styrkja mál þeirra, og eg stend nú ekki upp í
þeim tilgángi, og það getur ekki verið, að þingmenn hafi kosið
mig í því skyni, að þeir hafi vænt eptir mikilli liðsemd af mer,
þar eg hafði hvorki mentún
né kunnugleika
til að hera í
þessu máli, og mun það eina hafa hvatt þingmenn
til þessa,
að eg mælti fram með nefnd í málinu, því eg hélt, að með því
móti mundi sannleikurinn
í þeim atriðum,
er vafasöm
kynnu
að virðast, bezt leiðast í ljós, og gleð eg mig við það, að eg
held eg hafi haft um þetta rétta meiníngu.
Eg verð þó að
geta þess, að við nefndarmenn,
er ekki vorum þessu vel kunnugir, höfðum ekki aðrar skýrslur en þær, er framsögmaður
hafði feingið, og ætluðum þær á góðum rökum bygðar ; okkur
gat ekki heldur dottið í hug, að beiðendur
hefðu verið svo
staklega
hirðulausír,
að útvega
ser aldrei neina upplýsíngu,
ef þeir héldu ser órétt gjörðan, og það því síður, sem við vissum þeir voru nálægir
skynsömum,
lögfróðum
og kunnugum
mönnum, og eg fyrir mitt leyti get ekki ætlað slíkum mönnum þá þagmælsku,
að þeir hefðu aldrei bent beiðendum þessum, hefðu þeir séð sannan rétt þeirra
undir fótum troðinn.
Nefndarmenn
gátu því einga ástæðu fundið til að fara leingra í
þessu máli, en beið endur óskuðu,
þegar það var samkvæmt
skýrteinum þeim, er nefndin hafði við að styðjast;
en það sem
sagt hefir verið, að stjórnin
hafi haft óbeit á mannslánum
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þessum, þykir mer mjög undarlegt, því eg held stjórnin hefði
þá haft ráð með að taka þau af, hefðu þau ekki verið hygð á
einhverjum réttindum,
.
það, sem sagt hefir verið her á þíngi í dag, að 4 mannslán væri á einni ábýlisjörð, sýnir, að það getur varla haft
stað, að þau hafi ðll verið keypt með henni, og lítur svo út
sem jarðareigandi hafi búið ser þau lög til sjálfur, og er bágt
við því að gjöra; eg ætla JIÚ ekki að fara um þetta fleiri orðum, en vona, að einginn liggi á liði sínu, að gefa nauðsynlegar og áreiðanlegar upplýsingar í máli þessu.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON:
Eg þekki að vísu lítið
til málefuis þess, sem her er umræðuefni, en það hefir skýrzt
nokkuð fyrir mer af því, sem her hefir í dag fram farið á þíngi.
l\1annslánunum er talið til giIc1is, að þau séu ,,300 ára gömul",
að þau séu "fl:jáls sanmíngur" og að þau séu seld með "stóJsjörðuuum; en móti þeim ætla eg megi telja, að þau séu ónáttúrleg og óviðurkværnileg,
sem hnekki þrifum og búnaðarheill: þessum orðum talaði framsögumaður, og þetta lýsir því,
að kvöðiu er ónáttúrleg.
Syndin er þó eldri, en kvöð þessi,
þó gömul se, og þó er verið að reyna til að hnekkja heimi,
og afmá hennar skaðlegustu verkanir, en við hana finnst mer
þetta eiga eitthvað skylt. Eg skal samt ekki fara leingra út í
þetta efni; það situr ekki á mer alf fara að prédika, einkum
þar sem fi-amsögurnaður er víst til þess miklu betur fallinn; en
sannfæring mín er sú, að mannslán séu ekki á eins góðum
grundvelli bygð, eins og mörg önnur gjöld, t. a. m. landskuldir og leigur: því það er grunur minn, að þau séu ekkert látin
rýra afgjald jarðanna, sem þau fylgja. En hvað því við víkur,
að heiðendur, sem allir búa á Akranesi og eru mannslánum
undirorpnir, hafa stúngið. upp á endurgjaldi fyrir mannslaniu,
sem þeir óska aftekin, og ekki minna en 20 áluir,'þá held eg
fyrir þeim hafi vakað máltækið, "aftveunu illu taktu það minna",
því þeir hafa væntanlega ekki búizt við, að .geta losazt við
hvorutveggja.
FRAMSÖOUMAÐUR:
Eg ætla eingu að svara tölu ens virðulega þingmanns frá Norðurmúlasýslu , en einasta benda þínginu til þess, að tvent af því, sem hann hermir úr ræðum mínum.hef
eg ekki talað: 1. að mannslánin væru ónáttúrleg og
ill; í nefndarálitinu, sem eg las upp, stendur, að þau eigi illa
við frjálslyndi þjóðar vorrar og þessara daga hugsunarhátt,
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og eru það ekki síður orð meðnefndarmanna minna, en mín,
'og öll önnur, en þingmaðurinn tekur upp; og í 2. stað, að eg
hefði sagt, að (30) Akranesingar, sem þessari kvöð væru ánauðugir, hefðu undir skrifað bænarskrána; en þar til svara eg,
að af þeim 30 sem undir hafa skrifað bænarskrána, eru 6 eða
fleiri, sem lausir eru sjálfir við kvöð þessa, og eiga bana sumir þeirra að öðrum. En því, sem þíngmaðurinn talaði um syndina, svara eg að eins því, að syndum bera gjöld.
Stúdent GUTTORMUltVIGFÚSSON: Viðvíkjandi því sem
framsögumaður bar mer á brýn, að eg hefði sagt "ósatt", er eg
sagði hann hefði talað þeim orðum, sem eg til greindi, þá ætla
eg að svara því á þessa leið: hann sagðist hafa lesið þetta
upp úr nefudarálitinu,
en eg held, að maður geti ekki lesið
upp, svo annar heyri, án þess að tala.
JÓN SAMSONSSON:Eg verð að fallast á það, sem sá heiðraði þingmaður Árnessýslu hefir sagt í þessu máli, að bezt
mundi til fallið vera, nefnilega, að það verði tekið til greina,
þegar landbúnaðar-lögin verða endurbætt.
Nú kvað forseti frumræðu máls þessa lokið, þar sem einginn tæki fremur til orða.
Loksins var lesin upp allraþegnsamlegust
bænarskrá
þingsins til konúngs um bókasafn handa alþíngi, og fundu
þíngmenn ekki að.
Til Konúngs.
Einn af þíngmönnum hefir borið upp þá uppástúngu,
að
alþíng sendi Yðar Hátign allraþegnsamlegasta bænarskrá um,
að stofnsetja mætti og síðan auka bókasafn afþesskonar bókum, innlendum og útlendum, sem þínginu eru nauðsynlegastar.
þíngið kaus 3 manna nefnd til að rannsaka þetta mál,
og eptir að nefndin hafði sagt um það álit sitt, var það rædt
á tveim aðalfundum á lögskipaðan hátt.
þílll1;lUenn voru allir samdóma um það, að mikil nauðsyn
væri, að þíngið gæti átt safn nokkurt af nauðsynlegustu bókum, sem það herir vantað híngað til; er það ekki einúngis
söfn af tilskipunum ríkisins og konúugsbrefum, svó og stjórnarráöa tíðindin, sem eru öllum þingmönnum
ómissanda, heldur væri einnig naudsyn á safni af völdum góðum bókum um
ýmsar greinir stjórnfræðinnar yfir höfuð, um hagi og efni, bæði
lands vors ser í lagi, og Danmerkur og hinna skyldustu landa
í grend við oss.
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Kostnaður til safns þessa ætlar þingið að ekki geti minni
orðið en 300 rbd. i fyrstu, til að stofna safnið með, og síðan
100 rbd. til hvers þings.
Samkvæmt reglu þeirri, sem ákveðin er í tilskipun 15.
Mai 1834, 88. gr., leyfir þingið ser allraþegnsamlegast,
að
stinga upp á, að kostnaður þessi ti] bókasafnsins verði goldinn sem annar alþingiskostnaður.
Samkvæmt þessu dirfist þingið allraþegnsamlegast
samhuga að biðja Yðar konúnglega Hátign:
1. að Yðar Hátign vildi allramildilegast leyfa, að stofnsetja
mætti eg síðan 811ka bókasafn af þesskonar bókum, útlendum og innlendum, sem þinginu eru nauðsynlegástar.

2. að til bókasafns þessa megi verja, í fyrstu tíl stofnsetníngar þess 300 rhd., og síðan til hvers þíngs 100 rbrl.
3. að kostnaður til bókasafns þessa greiðist á sama hátt sem
annar alþingiskostnaður,
því næst var fundi slitið.

24. Júlí Allir á fundi.

níljándi fundur.

þíngbók fr<Í síðasta fundi lesin og samþykt.

Var þá tekið til undirbúníngs-umræðu málefnið. um festu
og uppboð konúngs jarða, og las framsögumaður, umboðsmaður Jón Guðmundsson, nefndarálitið, þannig látanda :
NEFNDARÁLIT
um uppboð

til afgjalds

og festu

á konúngsjörðum

í Íslandi.

Hið beiðraða alþíng hefir kvadt oss undirskrifaða í nefnd,
til þess að íhuga og segja álit vort um 2 bænarskrár, sem
til þingsins eru komnar, aðra frá Skagafjarðarsýslu, en aðra frá
Strandasýslu,
sem báðar lúta að því að biðja 11m, að aðferð sú,
sem nú er við höfð við byggíngu komingsjarða her á landi,
samkvæmt fyrlrskipunum hins konúnglega rentukammers í
bréfum þess frá 26. Marts 1842 og 6. Maí 1843, nefnilega, að
bjóða þær upp til afgjalds og festu á uppboðsþíngum, og að
goldið se eptir þær í tómum peningum, verði aptur kölluð, en
umboðsmönnum gjört að skyldu, að byggja jarðirnar duglegustu og efnabestu mönnum, þeim er fást, og gángast vilja
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undir, í stað festu gjaldsins,
að leysa af hendi jarðabætur þær,
er helzt þykir þörf á, og tilteknar
sen í byggingarbréfunum.
Er því og farið fram í annari hænarskránni,
að þeim skilmála,
er nú fylgi byggíngarbrefunul1l
á klaustrajörðum
í Skagafjarðarsýslu,
að leiguliðar sc skyldir að segja þeim lausum II
ári áður eu þeir flytja í hurtu , se breytt
á þá leið, að hann
verði lögum og landsvenju
sarnkvæmur.
Leyfum ver oss nú að láta í ljósi álit vort um þetta mril
á þessa leið:
Nefndin hlýtur að viðurkenna,
að bænarskrár
þessar eru
sprottnar
af góðri rót; þeir, sem hafa undirskrifað
þær; eru ai)
miklu leyti málið óviðriðnir, hyggnir og dugandis bændur, k lerkar og aðrir merkismenn
(alls að tölu 278), sem leiddir af þeirri
sannfæringu,
að aðferð þessi við byggingu konúngsjarðanna
mundi verða ræktun þeirra og allri meðferð til torlegðar, þegar
framm í sækti, og konúngssjóðnum
að lyktum til tjóns, hafa
borið málefni þetta fram fyrir þíngið, í þeirri von og trausti,
að alþíng mundi fimm, að málið ætti það skilið,
að því væri
gaumur gefinn;
o~ ver skynjum
ekki betur, en að þeir hafi
haft góða ástæðu til þess að ætla þinghiu, að það mundi taka
málið að ser. Ver getum, því er það, ekki betur séð, eu að
festugjahl
það og uppboð konúugsjarðanna
, sem nú er farið
að tíðkast og f)'l'irskipað
er af stjórnarráðlnu,
hljóti að hafa
allar þær skaðlegu afleiðingar,
sem bænarskrárnar
taka fram;
því hæði liggur það í augum uplli, að skilyrði
fyrir því, að
j arðirnar verð i vel setn ar og ræktan þeirra fari vaxandi,
er
góður ábúandi, svo er það einnig ljóst, að þetta atriði getur ekki
kornið, og kemur ekki, að því er reynslan sýnir, til greina,
þegar ábúandinn
er tekinn úr flokki þeirra, sem á uppboðsþíllgi hjóða mest við jörðinn], og er þannig, að voru áliti, því
skilyrði hafnað, sem oss virðist að allt se undir komið í þessu
efni; en ef þetta er svo í raun og veru, þá er hitt auðséð, að
aðferð þessi h lýtur að vera skaðleg
fyri koniu:gsgózið.
'það
er enn fremur alkunnugt,
að jarðeigendur
hi I' á landi, sem þó
þekkja hag ~álfl'3 sín, hvorki eru vanir því yfir höfuð, að taka
festu, né heldur hafa til þe ssa látið ser koma til hugar, að
láta bjóða upp jarðir sínar til ábúðar og afgjalds á uppboðsþingum, heldur hafa þeir, sem eru hyggnastir
þeirra, látið Sef
helzt ant um það, að jarðirnar
byggist dugandís mönnum, sem
rækti þær og sitji, eins og bezt má verða; og þykir oss mega
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fullyrða, að þetta muni verða happadrjúgara, en þótt afgjaldinu se hleypt upp fyrir stundar sakir töluvert meir en áður
var: því að því má vísu gánga, að þetta verði umhverft,
þegar frá líður og jarðirnar eru komnar í vanrækt.
það er og eitt, sem ver, eins og í annari bænarskránni er
tekið fram. teljum víst að íllt muni leiða af uppboðunum
á konúngsjörðunum,
en það er þetta, að enn þótt hyggnusta
jarðeigendur muni gjöra ser far um að byggja jafnan jarðir
sínar hinum duglegustu og passasömustu mönnum, þó við
minna gjaldi se, þá er samt sem áður hætt við því, að þeir
jarðeigendur, sem síður líta á sóma sinn og gagn jarðarinnar
til frambúðar, heldur en talsvert aukið gjald í bráð, muni
einnig ta ka upp þessa skaðlegu aðferð, og bj óða upp jarðir sínar fyrir sem mest gjald að verða má; er við þessu því hættara, sem hitt var víst, að hin milda meðferð stjórnarinnar á
leiguliðum sínum til skamms tíma, hefir gefið mörgum jarðeiganda lofsvert og heillaríkt eptirdæmi í því efni.
Hvað nú viðvíkur festugjaldinu, þú virðist oss það se mjög
ísjárvert yfir llöfuð að taka það her á landi, en ógjörningur,
þegar upphæð þess el' ekki bundin neinum föstum reglum,
heldur látin vera komin undir tilviljun, keppni, þörf, og svo
mörgu öðru; því auðvitað er það, að festugjaldið höggur optast nær töluvert skarð í bústofn og bjargræðisstofn þeirra, er
bjóða það, og gjörir þá að því skapi miður færa um að standa
í hæfilegum skilum við jörðina.
þess vegna virðist oss og,
að það, sem bænarskrárnar stinga UPIl á, en það er, að festugjaldi þessu se breytt í jarðabætur, sem árlega eigi að leysa
af hendi, eptir því sem ákveðið se í byggingarbrefunum, se
vel til fundið, og mundi það af Sel' leiða verulegt og varanlegt gagn, einkum til frambúðar, og því þykir oss vert, að
þingið mæli fram með því við stjórnina;
því ver teljum víst,
að sú endurbót jarðanna, sem af þessari byggingar-aðferð hlýtur að leiða, yfirgnæfi margfaldlega llag þann, sem að festugjaldinu er í svipinn, eins og það er nú tekið. En að því
leyti sem Vel' hljótum að fallast á uppástúngu bænarskránna,
að þvi sem um festugjaldið ræðir, eins verðum ver, og fremur, að vera á sama máli um uppboð jarðanna til ábúðar og
árlegs afgjalds; því allt það, sem mælir móti festugjaldinu,
mælir einnig gegn uppboði jarðanna
til sem mests afgjalds,
með fleiri og auðs enari annmörkum.
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j?að er og eitt, sem hið konúnglega
rentukammer hefir
fyriskipað í hinum áminnztu bréfum sínum, er ver hyggjum að
gjöri öllum hinum fátækari lands etum á komingsjörðunum óvinnanda- að standa Í gól'lum skilum, einkum þegar búið er áður
að hleypa. upp gjaldinu á upphoðsþiugl miklu hærra, eu áður
hefir verið; en það er, að gjalda skuli allt í peningum eptir
verðlagsskránni, landskuldina eptir meðalverði, en leigurnar eptir
smjörverði. Ver játum, að þetta getur aldrei orðið mjög tilfinnalllegt fyrir hina efnabetri ábúendur; en hitt vitum ver, að
Mnir fátækari fá opt og tíðum sárlitla peninga hjá kaupmönnum :
þeir þurfa, þVÍer það, meiri kornvöru að tiltölu við vörubyrgðir sínar, heldur en hillir; en til þessa hefir verið við það élvinningur, að fá hjá kaupmönnum að eins eintónris matvöru
. og peninga út á það, sem inu hefir verið lagt.
þessa þyrftu
þó hinir fátækari, ef gjaldlag þetta skyldi haldast.
þessar ástæður, sem ver höfum talið gegn festu og uppboði á konúngsjörðum til ábúðar á uppboðsþíngum, og gegn
byggíngaraðferð þeirri, er stjórnarráðið
hefir fyrirskipað Í þessu
efní , eru' leiddar af eðli hlutarins og kringumstæðum lands
þessa, og höfum ver jafnframt haft augastað á því, sem oss
virðist í raun og veru hljóti að vera hagfeldast og affarabezt
fyrir konúngsjarðir her á landi og konúugssjóðiuu
sjálfan,
ekki svo mjög Í bráð, sem til frambúðar, þegar frá líður. Oss
finnast því ástæður þessar vera þess eðlis, að þær mættu virðast einhlítar til að sanna, að aðferð sú, sem her ræðir um, á
byggingu konúngsjarðauna, se ekki viðhafandi , hvort sem litið
el' til torlegðar þeirrar, sem jarðirnar bíða afþví sjálfar, eður tjéllls
þess, er konúngssjóðueinn
verður fyrir, þá fd líður, eður hnekkis þess, sem af henni leiðir fyri efnahag og atorku ábúenda,
En ver skiljum heldur ekki betur, en að aðferð þessi se
ekki samkvæm þeim lagaboðmn, sem oss eru kunn um þetta
mál; og nefnum ver (lá einkum tilskip un frá 15. Maí 1705, sem
enn þá er her í fullu gildi, en þar segir konúngur: "að það
skuli vera öllum hússbændum,
og þeim, er hafi konúnglegt
góz undir umboði, streingllega fyrirboðið að leggja upp á hændurna á gózinu nokkurn nýjan þúnga, fram yfir það sem frá
alda öðli hafi goldizt af teðum jörðum", og leggur konúngur
bætur víð, ef út af þessu se brugðið. þetta lagaboð virðist oss
berlega lrita í ljósi, að komingsjarðir eigi ekki að byggja
fram yfir f 0 I' II g i III tl, yfir höfuð að tala; en auðvitað er, að
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þetta atriði getur ekki orðið tekið til greiua, þegar jarðirnar
eru boðnar upp við opinbert uppb oð.
Annað lagaboð viljum ver og tilgreina um það, í hverju
gjalda skuli eptir jarðir, en það er kóngsbreffrá 28. Maí 1777;
er það lagaboð her einnig í fullu gildi, og er þar að eins skipað, að gjalda eptir jarðimar í "góðum og gildum aurum og
fríðu, (gebe 1,19 9iæ~e ~Ilrer, fl,1l'ftlllrlígc ~Ilrer I,1gstrellturer);"
og
11yggjumver því gagnstætt þessu lagaboði, að einskorða gjaldið eintómis í peníngum, sem öllum þorra konúngs landseta er
mjög svo erfitt, en mörgum því nær ómögulegt úti að láta.
þá viljum ver að sið ustu skírskota til hinna gömlu Iandsleigulaga (Llb. II. kap.) um, hve nær ábúandi skuli segja lausu
ábýli sinu við hússbónda.
Stjórnarráðið telur að vísu sjálfsagt í
br efi sínu frá 6. :Maí 1843, að lögin hafi tiltekið svo stuttan
frestinn, af því að þar se gjört ráð fyrir byggingu jarðanna
með áratali, en ekki með æfifestu, og leggur því á vald amtmönnum, að ákveða nægilegan frestinn til að segja lausri jörðilmi; en sjálfsagt er sú meiningin, að fresturinn sé svo Iángur,
að koma megi við, að bjóða upp jörðina, að minnsta kosti
um jól. þannig mun það vera undir komið, sem Skagfirðingar
bera sig upp unilan í bænarskránni. að ábúendum þar er gjört
að skyldu, að segja jörðunni lausri U ári fyrir þá fardaga, er
þeir ætla í burtu. Ver gjörum nú sjálfsagt ráð fyrir, að uppboði á jörðum muni linna, eptir því sem ver höfum Ieidt rök
að her að framan; en hvernig sem á þetta atriði er litið, finnst
oss, að jafulángur
frestur, og yfir er kvartað í bænarskránni,
se hvorki bygður á nauðsyn ne nægum rökum ; enda hefir hvorugur hinna amtmanuanna, að því er Vel' til vitum, ákveðið frest
þenna svo langan, þó þeir hafi fylgt fram uppboðunum.
Ver
játum samt, að frestur sá, sem landsleigulögin ákveða til að
segja lausri jörðinni, se bæði stuttur og óhentugur með æfifestu
ábúð. En af því ver hins vegar teljum víst, að þessu muni
verða breytt til bóta, þegar hin nýju og endurskoðuðu landsleigulög koma undir álit þingsins og stjórnarinnar,
leiðum ver
hjá oss að fara fleiri orðum um þetta atriði, eða að kveða upp
um það nokkra serstaka uppástúngu.
Ver hyggjum þannig, að þessu málefni verði bezt skipað
með því, að fela umboðsmönnum. konúngsjarðanna að byggja
ábýlin, samkvæmt þvi sem bænarskráin frá Strandasýslu leggur til, þeim duglegustu og efnabeztu mönnum, sem til þeirra
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bjóðast: að festan, ef henni annars er haldið,
se tekin og áskilin með jarðabótum,
eptir því sem ákveðið er í byggingarhrefunum að árlega skuli af hendi leysa; og erum ver á því,
að á þann hátt megi festan vel haldast,
en þó svo, að umboðsmaður se skyldur að bera allt slíkt, með röksamlegri
nppástúngu, undir hlutaðeiganda
amtmann, sem ver ætlum geti útvegað ser svo nákvæma
þekkingu á ásigkomulagi
jarðanna,
að
hann geti haft það eptirlit með aðgjörðum umboðsmanna,
sem
vera ber, svo allt fari í góðu lagi.
þíngið fól oss uefudarmönnum
, á sjötta fundi sínum, að
segja álit vort um bænarskrá
eina frá 6 konúngs landsetum
í
Álptafirði, er þingmaður Ísfirðinga
h arði til flutníngs;
beiðast
þeir þess, að þeir fái að gjalda, sem fyrri, 90 sk. fyrir hverja landskuldarvært
af jörðunni,
en ekki annaðhvort
eina á fyri
hverja vætt, eður eptir verðlagsskránni,
eins og nú se nýfarið að heimta.
N II hyggjum ver her sé ekki nema tvennu svör
að gefa, að þessi hækkun
á Iaudskuldargjaldinu
se a II 11að h v o r t tekin
þvert
Í móti
byggíngarskilmálum
þeirra, en þá se hlutaðeigendum
innan handar ab bera sig upp
undan því á ]ijghobinn hátt við yfirvöldin,
sem undan öðrum
skilmálarofum,
eður ab gjald þetta er tekið h e in t e p ti r
byggíngarskilmálunum,
en þá eru það gjörðir samningar, sem einginn getur raskað á annan hátt, en að þeir segi
sjálfir lausum ábýlum sínum.
Fyri þessar
sakir
getum
ver
nefndarmenn
ekki gefið bænarskrá
þessari neinn gaum.
Samkvæmt því, er ver höfum fært til her að framan, verður það álit vort, að alþing eigi að ráða til og bera Ull}) fyri
konúng
voru:
1. Að hætt se að bj óða upp konúngsjarðiruar
til afgjalds
og festu.
2. Að hætt se að einskorða leiguagjald
og landskulda
Í peningum, heldur að eins í góðum og gildum aurum,
3. Að umboðsmönnum
se falið að byggja jarðirnar
þeim duglegustu og efuabeztu mönnum,
er í stað festugjalds
leysi
af hendi árlega þær jarðabætur,
sem i hyggiugarbréfunum
séu ákveðnar,
eptir ráðum umboðsmannsills
og fyrirlagi
hlutaðeiganda
amtmanns.
Reykjavík,

,J. Sams
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1847.

Th.

J ónass

eu.

FRAlISÖGUMAÐUR,
umhoðsm, JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg verð
að leyfa mer að lesa upp bænarskrána
úr Strandasýslu, ef
ekkert verður móti því haft; hún er vel samin, og tekur
glögglega fram annmarka þá, sem leiða af uppboðunum.
Eg verð nú þessu næst að leyfa mer að útlista, hæði
hvaða álit nefndin hafði á máli þessu, og hvaða skoðunarmáta hún ímyndaði ser að þingið hefði á þvi, þegar það kaus
nefnd, þar sem þá þókti vafasamt, hvort málefnið ætti að felast nefnd eður ekki. Her er ekki að ræða um- neina þá "ab"
tninWratí~/I ráðstöfun, sem framkvæmd er í bráð, sem kemur
• fram í einstöku málefni eða við einn einstakan mann, heldur
er það ráðstöfun, sem gildir yfir allt land fyrir alda og óborna,
sem búið er að skrifa á móti frá yfirvöldum landsins, sem
stjórnarráðið vill allt um það ekki víkja frá, eins og auðráðið
er af href þess frá 12. Maí 1846, og því má álíta fyriskipun
þessa sem annað lagaboð með laga-afli; því gat nefndin ekki
alin að haldið, og ekki betur skilizt, en að sú væri meining
þingsins, að það ætti að leiða stjórninni fyrir sjónir, hvað miklar og margfaldar afleiðingar til ens verra að af þessu mundi
leiða, einkum þegar fram í sækti, fyrir konúngsjarðirnar, fyrir sjóð konungs, fyrir allt landið. f>enna skoðullarmáta áleit
því nefndin sel' skylt að hafa fyrir augum, og þaðan hefir hún
leidt ástæður sínar og uppástúngur.
En vegna kjördæmis þess, sem hefir kosið mig til ens
heihraða þings, verð eg enn fremur að bæta við nokkrum athugasemdum, er sýna, hvað sanngjarnleg og sjálfri ser samkvæm að er aðferð stjórnarráðsins í þessu efni. Reutukammersbréfið frá 26. Marts 1842 leggur fyrir að bjóða hverja jörð
upp til afgjalds, sem ekki se boðin í forngildan (ben normerebe
2lfgíft). Menn skyldu nú ætla, að sama jarðahó kin, nefnilega sú
frá 1760, mætti í þessu efni, sem öðru, þegar eptir jarðahókum á að fara, gilda yfir allt land; en það er ekki.
Í
Vesturskaptafellssýslu
(en meginpartur af fasteign þar eru
klaustra - jarðir), reiknar stjórnarráðið ekki forgilduna eptir
jarðabókinni
frá,1760, heldur eptir skoðunargjörð nokkurri frá
1769. Uppruna og -æfisögu þessarar skoðunargjörðar má lesa
í alþingistíð. frá 1845 bls. 69; hún er að nokkru leyfi samin
án beinlínis skipunar, hún er vefeingd með kóngsbréf
frá 5.
Apr. 1774, hún er ónýtt með 2 síðari skoðunargjörðum, sem
fram fóru yfir jarðirnar 1774, og aptur 1777 -1779,
að skipun
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sjálfs konúngs og stjórnarráðanna,
og að síðustu er hún apturkölluð af rentukammerinu
sjálfu í bréfi til stiptamtmannsins
1787, þar sem sagt er, að hún sé óbrúkanleg
("íffe anllcnbclíg")
á Íslandi.
'þessa skoðunargjörð
grefur samt hið konúnglega
rentukammer
upp eptir rúm 60 ár; og af því að þar er gjaldið
ákveðið miklu hærra en í jarðabókinni
af] 760, og hærra
en í nokkurri
jarðabók,
sem áður var til, þá segir stjórnarráðið, að ep t i I' h en II i skuli telja
forngilduna
á jörðum, telurþaðskoðunargjörð
þessa góða og gilda, því að hið "norska
kammer", hafi stað fest hana í öllum
greillum
1772,2 árum áður en að k 0 n n g sbr e f ónýtti 113na og skoðunargj örðir
síðari, sem að konúngsskipun
fóru fram yfir jarðirnar.
Vona
eg þetta sýni enn þá ljóslegar, hve aðferð reutukammersins
er
sjálfri ser sundurleit í þessu efni.
Að öðru leyti ætla eg ekki að ræða
frekar um mál þetta
að sinni, fyrr en mer gefst tilefni til þess af umræðum þingmanna.
KONÚNGSFUJ,LTRÚI: þegar tilrædt varð um það, hvort kjósa
skyldi nefnd manna til að rannsaka
mál þetta og halda því
Ieingra fram her á þíllgi, þó kti mel' það laust við allan efa,
að málið ætti ser ekki stal'! meðal þíngstarfa,
og þá leiddi eg
rök að því, er eg sagði.
Hinn meiri hluti þingmanna varð ekki
á mínu máli, og fyrir því neyðist eg HÚ til að fara leingra
fram í mál þetta, og get eg þá ekki komið mer undan því að
leiða þau skýrteini í ljós, sem
enn betur munn sýna það og
sanna,
að sök þessi hefði ekki átt að koma her til umræðu,
og að henni er eingau veginn þauuig varið, að ástæða se til
þess fyrir þingið að senda nokkra uppástúngu
eður bænarskrá
til kouúngs,
Hinum virðulegu þingmönnum
hefir að vísu, eins og mer,
mátt þykja rað kynlegt, að jafnvel þó nefndin réÍbi þínginu að
beiðast breytingar á aðferb þeirri, sem við er hðfð á byggíIlgu
k onúngsjarða
samkvæmt bréfum hins konúnglegu rentukammers frá 21. Marts 1842 og 6. Maí 1843, þá skýrir þó nefndin
þingmönnum alls ekkert frá inntaki bréfa þessara.
Eg ímynda
mer þó, að nefndin hafi haft bréf þessi í höndtun,
að minnsta
kosti IIefi I' hún ekki leitað til mín í því skyni að fá skýrteini um inntak þeirra.
Jafnvel þó eg verði að taka það upp
aptur, að mer þyki það ekki eiga ser stað í aðgjörðum þingsú
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ins, að leggja nokkurn úrskurð á um href þessi, þá þykist eg
þó hafa köllun til að skýra þínginu nokkuð gjör frá inntaki
þeirra, sem þannig hefir verið kvartað yfir.
Rentukammers-href frá 26. 1\Iarts 18·12 býð u r það, sem almenna reglu, þegar konungsjarðir á Íslandi séu bygðar, að bjóða
skuli jarðirnar á uppboðsþíngí , að svo míkl u leyti
sem
hin ákveðna
landskuld
(forngildan)
ekki s e boðin
afþeim manni, sem að jörðunni vill komast. Enn fremur æskir stjórnarráðið að fá álit ,um það, hvort það se ekki vel til
fallið, ef vegur væri til, að gjöra öllum leiguliðum jafna kosti,
og fá tekjur sem bezt samsvarandi jarðanna gæðum handa konúngssjóðnum,
einnig að bjóða á uppboðsþingi þær jarðir til
byggíngar, þegar þær verða lausar, sem virðast má að sen frá
fornu of lágt metnar til afgjalds, eptir því hvaða arð þær
veita ábúendunum ; og hugði rentukammerið, að þegar svo væri
á stadt, þá ætti að áskilja forngilduna sem árlegt eptirgjald,
en á uppboðsþinginu bjóða festu til jarðanna; og til þess að
ekki skyldu Iiðlettir menn lenda á jörðunum, hélt rentukammerið, að í uppboðs-skilmálunum
mætti áskilja ser rett til að
kjósa hvern sem vildi af þeim þremur, el' hæst hefðu boðið.
En eins og áður er sagt, um þessi atriði val' að eins beðízt
að fá álit, en þar á móti var ákveðið,
að jafnan sé gjört
að skilyrði, að afgjaldið se golllið eptir meðalalin í verðlagsskránni.
Rentukammers-bréf frá 6. 1\Iaí 1843, takmarkar skipun þ.í,
sem nefnd er í hrefinu her á undan, um að reyna uppboð til
þess að forngilda náist, með því þetta bréf gefur amtmðnnum
vald á, eptir því sem ásta dt sé, að ákveða, hvort reyna skuli
uppboð eða ekki.
Auk þess felur rentukammerið amtmönnum á hendur að setja í byggíngarbréf
þau, sem þeir gefi eptirleiðis, þann skild aga um uppsagnar-frestinn,
er þeim þyki
sem bezt muni svara tilgánginum.
Um málefni það, sem he~ greinir um, og einkum um það,
hversu óhagkvæm væru þessi byggíngar - uppboð á jörðum,
höfðu embættismenn
her á landi nokkrum sinnum ritað
ástæður þær, sem þeir báru fyrir, voru að mestu allar hinar
sömu, sem þær, er nú eru tilgreindar í bænarskránum og í álitsskjali nefndarinnar.
A mál þetta er enn minnzt í rentukammers - bréf frá 12. Maí 1846, sem hinn virðulegi framsögumaður hefir getið, en í nefndarálitinu er ekki drepið á það.
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Bréf þetta ítrekar það aptur með berum orðum, að amtmönnum se gefið í sjálfs vald að ráða því, hve nær setja skuli jarðirnar til uppboðs, og hve nær selja megi þær á leigu án uppboðs. Heutukammers - bréf þetta getur þess að öðru leyti, að
npphoðin virðist gefa meiri vissu fyrir, að eingin óregla eigi
ser stað, heldur en uppástúngur
og tillögur umboðsmannauua,
og biður að athugað se, að hve miklu leyti það muni hagkvæmt, að jarðir þær, sem. forngilda er goldin eptir, verði
boðnar upp, þegm' þær losna, jafuvel með lægra afgjaldi, en
áður hafi verið ákveðið.
þetta er í fám orðum inntak hinna þriggja reutukamrnersbréfa, að svo miklu leyti sem þau snerta þetta mál; eg get,
eins og við má búast, ekki sagt frá öllu inntaki þeirra, af
því bréfin eru laung og tala um önnur atriði. Hvort nú amtmennirnir, eptir að þeir voru gjörðil' sjálfráðir um þetta, hafa
þókzt hafa ástæður til, opt eða sjaldan að láta bjóða jarðir á
uppboðsþingum til byggíngar, þar um segi eg ekkert; eg get
þanuig ekki gefið nein óræk skýrteini um það, livemig til hefir verið hagað um þetta á ýmsum stöðum, heldur einúngis um
ákvarðanir þær, sem gjörðar hafa verið, og sem menn mælast
nú til að af séu teknar.
Í álitsskjali sínu IIefir nefndin talað um þau 3 ýmislegu
atriði, sem kvartað er um í aðferð [ieini, sem IIÚ er við höfð,
nefnilega Ilm byggíllgu
jarðanna
á u p p b o ð s þ i n g i , þar
næstum ep t ir gj a l d s-ou t a nn, og að siðustu um u p p s a g n
ar-frestinn,
sem ákveðinn er í byggíngarbrHunum. Nefndin
hefir fyrst tekið það fram, hvemig henni þyki aðferð sú, sem
nú tíðkast, vera ó It ag kv æ lll: og má svo virðast að öðru
leyti, sem nefndin hafi í því máli, sem á tvent var að líta,
einúngis litið á aðra hlið þess, og flutt málið af þeirr! hálfu, í stað
þess hún, ef hún hefði valið ser rétt sjónarmið, hefð] að minni
llyggju átt að lýsa bæði kostum og löstum
á aðferðinui ; og
því næst fel' hún að sýna, hversu aðferð þessi megi álítast
gagnstæð
lögum
þeim,
er gilda.
Eg ætla nú að fara
gagnstæða Ieið , og tala fyrst um það, hvað Higmætt s(~; því
se það sannað, að aðferð sú, sem um er kvartað, se ólögleg,
þá þarf ekki um hitt að spyrja, hvort það se hagkvæmt eður
ekki.
Ver vilj UIIl þá fyrst a~gæta fJað, hvort nokkuð se ó Ili gm ætt í aðferð þeirri, sem um er kvartað í nokknull af Ill-im
á
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3 greinum, og minnist eg þá fyrst á það, að jarðirnar
eru
boðnar
til byggíngar
á uppboðsþíngi,
sem ætti að leiða
það eptir ser, að a(2;jald jarðanna
kynni að verða hærra en
það, sem verið hefir á jörðunum frá fornu, og þykir nefndinni
það gagnstætt tilsk. 15. Maí 1705.
Hin fyrsta greill tilskipunar þessarar,
þar sem bannið ætti í að standa, segir svo:
"1. Er her með alvarlega
hannað
öllu m II ú s bæn du m og
þeim, sem hafa kunna nokkuð af fasteignum vorum eður jörðum að umboði, að leggja á bændur þeirra neinar nýjar álögur,
yfir það fram, sem á jörðunum hefir legið frá alda ödli, en efmóti
el' brotið, skulu konúngl goldnar bætur þrefaldar að upphæð
við það, sem þessar hinar nýju áWgur eru að verðlagi".
Nú
veit eg það að vísu, að sumir hafa skilið svo lagagrein þessa,
að hún ætti ekki við um annað en konílllg~arðir;
en hver
sá maður, sem með athygli les greinina,
einkum þegar inngángur tilskipunarinnar
er borinn samall við hana, mun gánga úr
öllum efa um, að greinin nær til allra Iandsdrottna , og þess
vegna eins til einstakra
manna jarða, eins og til konúngsjarða.
Eg veit nú ekki til, að menn, að minnsta kosti á seinni
tímum, hafi haldið, að lagagrein
þessi gæti bannað nokkrum
einstökum jarðeiganda
að byggja jörð sína með þeim skilmálum, sem hann hefir getað orðið ásáttur
um við þann mann,
sem að jörðunni hefir flutt, án tillits til þess, hvort afgjahlið
hefir vel'ið meira eður minna en það, sem áður hefir verið
goldið eptir þá jörð.
Lög þau, sem það bönnuðu, væru og í
mörgu tilliti svo varúðarverð,
að menn geta ekki ætlað, að 11að
hafi verið áform löggjafans,
þegar það leiðir ekki nauðsynlega af orðum laganna.
þessu er ekki heldur að minni hyggju þannig háttað, og hefir, eins og eg sagði, yfir höfuð ekki
verið þann veg skilið, þar eð menn geta allvel" skilið tilskipunina þ<UlIlig, að það er einúngis
bannað laudsdrottnum
eður
jarðeigendum
a~ leggja nokkrar þýllgri álögur á herðar leiguliðum þeim, er að jörðunum em fluttir, heldur en þeir þángað til höfðu átt að svara, án þess þetta skyldi banna jarðeigendum, þegar ábúenda
skipti yrðu, að semja við þá menn,
sem þá flyttu á jarðirnar,
um landskuld
þá; er þeir ættu að
svara.
Menn væru að öðrum kosti opt í vandræðum
með að
finna, hvaða afgjald mætti álíta sem það, er fl'á fornöld hefði
verið goldið eptir jörðina;
það er svo opt talað um það her,
hversu erfitt sé að vita, hver se hin rétta jarðabók
eða af-
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gjalds regla.
Með því, sem nú er til greint, hygg eg að eg
hafi fært ástæður gegn þVÍ, sem nefndin hefir ætlað, að það
mundi vera ólögmætt, að lljóða jarðir til byggíngar á uppboðsþíngi, eður þannig,
að meira yrði goldið eptir jarðirnar,
en
verið hefði að fornu,
En þó menn einmitt álitu þetta ólögmætt, þá verð eg að geta þess, að hið konúnglega
rentukammer hefir, eins og eg áður hefi sýnt, aldrei boð i ð að bjóða jarð
irnar á uppboðsþingi
til byggingar, þegar svo hefir á staðið, að
forn gilda hefir verið boðin, og fyrir' því getU\' það eingu tali
tekið, að brotin hafi verið lög á mönnum með reglum þeim,
er rentukammerið
hefir gefið í þeim atriðum, er her ræðir um.
Hvað nú þessu næst snertir e p t ir gj a l d a-rn t a n n, þá get eg
eingan veginn skilið, hvernig nefndinni hefir getað hugsazt, að
i konúngsbréfi
18. Maí 1777 væri nokkurt bann við því, að áskilið væri, þegar
leiguliði flytur að jörðu,
að hann greiddi
landskuldargjald
sitt í peningum
eptir verðlagsskraar
meðalalin.
Konúngsbr efið segir, )lað leiguliðar
skuli annaðhvort
koma landskuldum
sínum Í kúrantmynt,
ef ekki se ákveðið,
að goldið sé í tilteknum landanrum in natura, eður að öðrum
kosti, ef þeir gjaldi Í öðrum aurum eður lifandi fé, skuli þeir
greiða þá eina aura, og ekki aðra, sem álíta megi eptir lögum
og landsvenju
góða og gilda, og sem hægt se að verzla og
koma í peninga".
Kouúngsbréf
þetta er þannig gefiðeinúngis
til að sporna við því, að leiguliðar gjaldi illa aura; það gJ örir
jafnvel ráð fyrir, að leiguliði, þegar svo er á stadt, komi landskuldinni í penínga, og það hefir ekki í ser fólgið hið minnsta
bann móti því, að menn semji um, að landskuld
se greidd í
peningum,
Hvað nú að lyktum snertir u p p s a g n ar f'r e s t in n,
þá hefir nefndin bent á Jónsbókar
landsl, bálks
annan kap.,
sem þá lagagrein,
er ætti að vera því til fyrirstöðu, að áskilinn væri leingri uppsagnarfrestur,
en frá nóttum II helgu til
fardaga.
Svo segir Í Jónsbók:
"ef maður segir ei lausa jörð
manns fyrir nóttina helgu, þá skal hann hafa þá jörð, ef landsdrottinn vm halda honum, á hendur þá 12 mánuði, að slíkri
leigu, sem áður var mælt".
það er bert, að lagagrein þessi
mælir einúngis fyrir þá almennu
reglu, hvað gjöra skuli, ef
leiguliði segir ei lausri jörð þeirri, er hann býr á, fyrir jólanótt,
en bannar hins vegar eingan veginn landsdrottni og leiguliða að
semja um annan uppsagnar-frest.
þessu
hefir nefndin ekki
heldur farið á flot; og þar eð nefndin sjálf þar að auki játar, að
á
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uppsagnarfrestur
sá, sem nefndur er í landsleigubálki,
sé bæði
stuttur og eigi illa við um lífs festu, þá ætla eg ekki að orðIeingja fremur um það atriði.
Eg hefi þannig sannað, að ekki geti verið efi á um það,
að að ferð sú se lögmæt, sem um er kvartað.
Eg sný nú máli
mínu að hinu, hvort hún se hag k v æ m; og eg ætla þá fyrst
að minnast á það, hvort það geti álitizt hagkvæmt, að bjóða
konúngsjarðir
til byggingar á u p p b o ð s þ in g i. Til þess álit
manna í þessu efu i se á rökum bygt, útheimtist
nauðsynlega,
að menu hafi um Iáugan tíma í hvert eitt skipti aðgætt
afleiðingarnar
af hvorritveggj a byggíugar-aðferðiunl
, bæði að
byggja jarðir án uppboðs og með uppboði;
það er af þessum
dæmum að menn skulu læra, hvað réttast
er. Fyrir þá sök
hafa menn þeir, er hlut eiga að máli, nú um lángau tíma verið
að velta þessu máli fyrir ser, og, meðan því er ekki ráðið til
lykta, hefir rentukammerið
falið amtmöunum
á hendur að ráða
því, hve nær bjóða skyldi jarðirnar
á uppboðsþiugí,
þar eð
ætlandi er, að þeir geti bezt úr þvi skorið,
eptir þvi sem í
hvort skipti er á stadr, hve nær þetta se hagkvæmast.
Eg get
ekki, eins og gefur að skilja,
113ft í höndum nokkurt
yfirlit
yfir það, sem reynslan hingað til hefir getað kent mönnum í
þessari grein;
en eg ætla þó, að eg verði að skýra þíuginu
frá einu dæmi, sem sýnir það berlega, hvilikur hagur að því
var, að bjóða eina jörð til byggingar á uppboðsþingi.
Eg verð
að taka það upp aptur, hversu iIIa mer feIlur,að
alþíngið, með
því að ráða það af, að taka mál þetta til aðgjörða sinna og
umræðu, hefir knúð mig til að tala um þess, kyns smá-atriði, er
eg fyllilega
se að ekki eru þess eðlis, að þau eigi að verða
umtalsefni á alþingi.
Dæmi það, sem eg ætla nú að tala um,
er að öðru leyti máli þessu mjög nakomið , með því þess er
getið i rentukammersbréfi
þvi frá 26. Marts 1842, sem um hefir
verið kvartað, og hefir, ef til viII, verið þess ollaudi, að reglur þær voru settar, sem nú er kvartað undan.
Fyrir her mn
bil hálfum tug ára var umboð á Kirkjubæar- klaustur-jörðum
feingið i hendur nýjum umboðsmanni.
Litlu síðar tók hann
til byggingar heimajörð klaustursins,
og var henni að vísu vel
í sveit komið fyrir hann; eptirgjaldið
var hið sama, sem verið
hafði i tíð þess manns,
er þar' hafði búið næst á undan,
og
voru það 80 álnir.
Með hverri heimild þetta hefir gjörzt, get
eg ekki sagt; einúngis segir svo í rentukammersbrðfi
því, sem
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áður er getii'l, að hann hafi öldúngis einga heimild haft til að
taka jÖl'ðilla til ábúðar fyrir svo lítið eptirgjald,
og skuli því
reyna til að bjóða hana á uppboðsþingi
til byggíll~ar,
ef umboðsmaður ekki vilji, eptir að þess hafi verið farið á leit við
hann, gjalda laurlskuld
eptir jörðina samk væmt skoðunargjörð
frá 1769. þetta vildi umboðsmaður
ekki, og jörðin var boðin uppþá komst afgjaldið
í 305 álnir.
Að iörðin hafi
miður verið setin fyrir' það, þó afgjaldið hækkaði, skulu menn
ekki ætla; því það var umboðsmaður
sjMfur,
sem hrepri
jörðiJla.
Nokkrum tíma seinna vildi umboðsmaður
samt flytja
burt af j örðuuni, og boðið var að n)'ju að bjóða hana til byggingar á uppboðsþingi.
En serleg atvik urðu þess þá ollaudi,
að uppboðið varð mjög arð lítið : uppboðsþingið
var halðið á óltagkvæmum
tíma, sýslumaður
gat sjálfur ekki komið á þíng,
svo hreppstjóri
gegndi þar störfum
hans.
það, sem þá var
boðið hæst, urðu, að því er mig minnir , einúugis
160 álnir,
og það boð var ekki samþykt,
Umboðsmaður
sat enn eitt
ár á jörðinni með 305 álna eptirgjaldi,
sem fyrr; og þegar hann
þar á eptir vildi flytja á burt, stakk hann upp á því, að jörðin yroi bygð, án þess að bjóðast upp á þíngi, með 305 álna eptirgjaldi, einum af þeim 3 mönnum,
sem höfðu hoðizt til að
taka jörðina með þessu eptirgjaldi,
og sem eptir sögusögn
umboðsmanns
VOI'U
allir meðal hinna duglegustu
og efnahez tu
bænda þar í nágrenninu;
um einn þeirra er einkum tekið fram,
að hann se hinn mesti atorkumaður.
þar
]Ijá gat umboðsmaður þess, að maður sá, er síðast var nefudur, vildi taka
jiirðina með því eptirgjaldi,
sem þá val', en eingau veginn gjalda
meira eptir hana,
Eptir að umboðsmaður
hefir minnzt á það,
að jörðill hafi liðið skerndir,
getur hann þess að síðustu, að
þetta 305 álna eptírgjald,
sem nú St! á jörðunni,
se það frekasta, sem menn með skynsemi
geti kraíizt af jörð þessari.
Uppástúngu
hans var nú ekki fylgt, heldur skipað að bjóða
jörðilla uIlP ai' nýju.
þá buðu þeir þrír menn, el' mestir urðu,
384, 400, og 402 álnir.
En eptir uppboðsþing
kom skriflegt
boð til amtmanns
frá manni einum, sem bauðst til að taka
jÖl'i\i,!a f}'rir ]Iið hæsta boð 4(;2 álnir, og gefa að auki 20 rhd,
í festu.
þessi maður var einmitt sá sami, sem umboðsmaður
nokkru á undan hafði sagt að væri mesti atorkumaður,
einn af
gildustu bændum og auðugustu þar í sveit.
Eg get þess einúngis, að maður þessi fékk ekki jörðina
til ábúðar, heldur
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hinn, sem á þínginu hafði boðið 402 álnir, af því hann var af
öllum, sem til þektu,
álitinn
eins
duglegur
maður og skilríkur eins og hinu, og þegar svo er á sta dt, kýs maður sjálfsagt heldur þann manninn,
sem boðið hefur á uppboðsþingi.
þgtta dæmi sýnir þannig, að áráugurinn
af uppboðinu varð sá,
að af jörð þeirri, sem fyrir fáum árum var með 80 álna afgjaldi, eru nú goldnar 402 álnir, án þess, að þetta fimmfalda
gjald við það, sem áður var, hafi leidt til þess, að lakari ábúendur hafi lent á jörðinni eptir en áður.
ön smáatriði máls þessa munu enn fremur hafa sannfært
alþiug um, að það á ser öldúngis ekki stað, að þíngið leggi
úrskurð á allt þetta málefni, aðlIvað
miklu leyti það se hagkvæmt að bjóða jarðir á uppboðsþingi
til byggíngar, heldur á
mál þetta heima lljá þeim mönnum, sem hafa stjórn umboðsmálefna á hendi, því þeir einir eiga kost á að fá í hendur þau
skýrteini, sem við þurfa til þess, að álitið á málunum
se á
rökum bygt.
Margt má án efa telja með og móti því, hvað
hagkvæm þess kyns uppboðsþing
séu; en þeir einir verða úr
að skera, hvað rétt er, sem konúngsins
vegn a eiga fyrir jörðUIlUm að sjá. Eg verð JIÚ að fela þíJlginu sjálfu á hendur að
skera úr því, að hvað miklu leyti er æstæða tilað senda bæn arskrá til konúngs um það að breyta ráðstöfunum
ren tukammersins, þeim er þetta mál snerta, sem í raun réttri
einúugis eru
þess efnis, að veita amtmönnum
leyfi til að láta bjóða jarðirnar upp á þinginu, þegar þeim þykir það eiga við.
Enn er eg alþínginu um skyldur að segja frá því," að hve
miklu leyti það se hagkvæmt,
að eptirgjalds
m t i sá haldist við, sem ren tukammerið
hefir fyrir skipað um afgja1dið af
jörðunum.
þar sem sú ráðstöfun er gjörð, að á öllum jörðum, sem eptirleiðis byggist, skuli áskilið vera, að afgjaldið
goldið eptir meðalalin í verð l agsskránum,
á er það eptir áminnztu bréfi rentukamm. frá 6. ,Maí 1843 bygt á þeirri ástæðu,
að komist sú venja í kring, þá hverfi allar þær misfellur og
öll þau umsvif, sem fylgja heimtingu
og skuldhin díngu landauragjaldsius,
eins og menn þá einnig gætu komist hjá rann- .
sókn afgjaldslista
þeirra, sem á ári hverju 'fylgja reikníngum umhoðsmanna , og uppboði á landauragjaldinu
það er án efa
kunnugt mörgum meðal þingmanna, að það hefir jafnan verið ýmsum annmörkum
bundið að koma landskuldagjaldi
konúngsjarðanna í nokkurn veginn víðunanlegt verð.
Menn þurfa ekki að
á

se
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efast í nokkru um góðan vilj a umboðsmanna,
en allir munu
þó júta, að hæði er það áriðandi og nauðsynlegt,
að yfir höfuð
sé þú höfð tilsjón með stjórn umboðsmanna
á konúngs - j örðum, og að það einnig er mjög örðugt og því nær óvinnandi
fyrir yfirvöldin að hafa slíka tilsjón með
umboðsmönnunum
í
öllum smáatriðum starfa þeirra.
Jónsbók
hefir þegar í L. L.
B. 2. kap., er nefndin henr ~kírskotað til, ákveðið, hvað pJöra
skyldi, þegar umboð smáður tæki mútu, þá jöri'l væri bygð. Fyrir slíku er nú ekki ráð að gjöra leingur, eptir því sem breytingar em á orðnar;
en þó geta menn ætíð ímyndað ser, að
svo kynni til að bera, að umboðsmenn
færu ekki sem réttast
að, og atvik þai'l, sem á var minnzt fyrir skömmu hel' á {,íngi,
að i norður og austur umdæminu
væru þingsvitni
kvödd
til
sagna um það, hvað mikið væri afgjald jarðanna,
þykir mer
ekki vera vottur þess, að menn setji þar öbifanlegt traust til
umboðsmaunanna.
EII þar eð það, þegar svona er á sta dt, er
mjög æskilegt,
að það komi svo sjaldan að, sem orðið getur,
að nauðsynlega
þurfi við tilsjónar
af hálfu yfirvaldanna,
þá
getur að líkindum einginn neitað því, að frá þessu sjónarmiði
er það mjög vel tilfallið, að j arhir séu boðnar til byggíngar á
upphoðsþingum,
og að landskuld
sé ákveðin í peningum,
því
þá fer allur efi á burt um [iað, hvað serhver
leiguliði hafi
skuldbundið
sig til að gjalda, og hversu
mikið koma eigi í
konúngssjóð,
og allur grunur hverfur um hverskonar
undanbrögð.
Her er allt undir því komið að meta rétt hvað á móti
öðru, kosti og ókosti, en til þess þarf að þekkja
öll atvik
nákvæmlega
í hverju einstöku atriði.
FRAMSÖGUMAÐUR: Eg veit ekki, hvað vel mer kann að
takast, að svara þeirri laun gu tölu ens háttvirta konúngsfulltrúa, er hmm nú flutti, og eg vona, uð þíngmenn virði mer til
verkunar,
þó eg svari honum ekki orði til orðs. Konúngsfulltrúinn fól' að útleggja
meininguna
i rentukammersbréfunum
;
það kann vel að vera, að hann skilji þau rétt, og skilji þau
bet II r en allir aðrir, en það er víst, að hmm skilur þau
öðr u ví s i en aðrir, öðruvísi en amtmennirnir,
öðruvísi
en
rentukammerið
sjálft. Bænarskrárnar
sýna ljóslega, hvern skilning amtmennirnir
leggja í bréf þessi;
og víst er um það, að
amtmaðurinn
Í Suðurnmtinu
hefir skilið klausuna í bréfinu frá
6. Maí 1843, sem konúngsfulltrúinn
las upp til sönnunar sínu
máli: ,,:Ðog o~errllbeG bet" o. s, frv., einmitt á þá leið, að þetta
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væri einúngis að skilja um f es t II - upp boð, eu hitt væri
vafalaust,að
hverja þá jörð, sem ekki væri boðin forngildan Í, ætti að bjóða upp til afgjalds; og svo hefir hann látið gjöra. Rentukammerið hefir feingið fuJlkomnustu vissu um
þenna skilning hrefanna, bæði af skýrslum amtmanna um
uppboð in, og af reikningum umboðsmanna, það hefir því fallizt
á þenna skilning bréfanna, fyrst það hefir ekki apturkallað aðferðina, og það hefir Rentukammerið eingan veginn gjört, heldur, ef nokkuð er, hert betur á; nú fer það fram á meira, eptir
því sem fremst verður skilið bréf þess frá 12. Maí 1846.
Eg get ekki verið að lesa upp þetta merkilega bréf; þar el'
talað um, að Iinan sú, sem híngað til IIefir verið á hálfri landskuldinni, se í rauninni ísjárverð og æ tti af að takast; en reynandi væri víst að bjóða upp jarðir, sem forngilda væri á, og
lofa þessari linun að vera, el) heimta í staðinn festu, sem samsvaraði linun þessari í þau árin, sem menn gætu Í t ra st ímy u d a ð ser, að byggíngin
mundi haldast.
það á nefnilega að spá því, hvað leingi maður muni lifa, og eptir því á
þessi nýja festa að vera ákveðin melri eður minni, en amtmenn
eiga að leggja dóminn á. hvort rétt se. Bréf þetta herðir beinliuis á uppboðunum. og sýnir því ljóslega hvernig stjórnarráðið hefir skilið eldri bréfin og viljað láta skilja þau. Hinn háttvirti kouúngsfulltrúi
sagði, að þessi byggíngar aðferð væri ekki
ólögleg og ekki mótstriðandi
tilsk. 1705, því þetta mætti
fremur, telja með frjálsum
samningum, heldur en því, sem
tilsk. þessi helzt ~jörði ráð fyrir, að auka gjaldið fram yfir
forngildu ofan í ~jörða skilmála. Eg er nú í rauninni ekki svo
fastur á því, að þessi skilníngur fari fjærri; eg skal ekki vera
harður á því, að aðferðin se beinlínis ólö gleg, en færi nokkur einstakur maður slíku fram, færi nokkur einstakur maður
að selja kornvöru eður einhverja fyrstu nauðsyn lífsins (og
þar á meðal má telja jarðnæði með jarðaeklunni,
sem er, ()g
fólksfjölguninni), færi nokkur einn að bjóða slíkt upp á uppboðsþíngum, sem. nauðsýnin
ein ' knýr mann at'Þkaupa, hvað
dýru verði sem er, þá væri það alment kallað við bjóðslegt
og s i ð f'e r ð is l e g a rángt;
en það sem er svo á hverjum
einstökum manni, getur konúngsfulltrúinu aldrei, að eg vona,
kallað að fari vel á fyrir stjórnarráð konúngs.
Hinn háttvirti konúngsfulltrúi átaldi nefndina fyrir, að hún hefði tínt til
alla ókostina, sem leiddi af uppboðunum. en henni hefði sezt

403

yfir að telja kostina;
satt að segja, nefndin þekti einga þll.
kosti, og eg held, að dæmið af Kirkjubæ sýni þá ekki, þó sagan væri álitleg hjá konúngsfulltrúa;
en I,að vill svo vel til,
að eg get sagt sömu söguna líka, en á nokkuð annan veg, og
sagði sami komingsfulltrúi
satt frá) eu eg skal líka segja satt
frá. þegar uruhoðsmanuinum, sem hann ræddi um, var veitt
umboðið, var 75 álna gjald talið af Kirkjubæ, það gjaIa hafði
allt af verið á jðrðunni, frá því að fyrst eru til jarðabækur, en
til forna höfðu þar verið líka 10 k irkju-kúgildi, sem goldilln var
af 1 (iórð, eptir hvert til prestsins;
hve nær eða hvemig þau
kúgildi hafa farið, veit eg ~kki; eu laungu eptir það voru aldrei goldnar nema 75 álnir, þegar umboðsmaðurinn kom austur, þekti hann hvorki Kirkjubæ l\t~ aðrar jarðir; ábúandinn,
sem þá val' þar, gjörði það fyrir orð hans að standa upp frá
honum, og kvaðst allt af hafa goldið 80 ál., enda val' þetta
gjahl sett í reikníngana upp frá því; en satt el' það, að eptir
því gjaldi mátti jörðina telja með þeim betri, og leigumála þerina
lágan í samanburði við aðrar jarðir. Svona bjó umboðsmaðurinn
á jörðunni í 4 eða 5 ár; hann ritaði sig árlega í reikningunum
ábúanda
jarðariunar og gjaldanda að þessum 80 áln, bygði
upp öll hús frá stofni , því jörðin val' áður niður nidd , og
ræktaði hana, eg þori ekki segja vel, en svona eptir efnum,
og víst var um það, að jörðin val' að þeim 4 eða 5 árum liðnum töluvert aðgeingilegri með allt slag. Nú gróf hið konúnglega rentukammer upp skoðunargj ðrðina frá 1769, og þar var
sett 480 áln, gjald á Kirkjubæinn; þessi skoðunargjörð hafði
aldrei verið á nafn nefnd síðan 1787, og voru allar jarðir þar
eystra bygðar með því gjaldi, sem áður hafði verið á þeim; eg
held því, að umboðsmanninum hati mátt virðast til verkunar, þó
hann bæði þæði jörðina með því gialdi, sem verið hafði frá
alda öðli, og áliti, að hann ætti rétt á að búa á heimi, ÚI' því
liðill voru svo möl'!!; ár, að aldrei val' mælt í móti ábúð hans,
og bann var' búinu að byggja upp og heldur bæta jörðina. En
rentukammerið var ekki á því: það gjörði umboðsmanninum 2
kosti) annaðhvort að gjalda 480 álnir eða að víkja af jörðunni .
•JÖrðin var þá boðin upp; uppboðið fram fór seint á hausti,
og val' umboðsmanni nauðugur einn kostur að bjóða, hvað sem
hefði, eða vera jarðua ðislaus ella; uppboðið var með öllu
skilyrðalaust um áhúðartimann
: því töldu allir víst, sem við
uppboðið voru staddir, að ekki væri vafi á, að jörðin
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væri boðin upp með æfifestu, og umboðsmaðurinn bauð 305
áhí. En hvað skeður?
Rentukammerið samþykkir að vísu boð
þetta, en þó svo, að umboðsmaður víki af jörðullni, strax sem
hann hætti umboðinu.
þetta áleit hauu hrein og bein skilmálarof og sagði aptur lausri jörðunni, nema hann feingi æfifestu. Úr því fór, eins og hinn háttvirti konúngsfulltrúi sagði
frá. það mun einnig hafa satt verið, að sami 'maðurinn, sem
bauð umboðsmanni 305 áIn., mun hafa boðið á uppboðsþinginu 360 eða 380 áln., og ekki meira í það skiptí ; en aptur,
þegar á veturinn leið, 402. aln., og festu að auki; en þetta held
eg sanni nú allt annað, en konúngsfulltrúinn
ætlaði til: eg
held það sanni, að sami maðurinn gat sM sig um hönd þrisvar,
. og eins og að hann bauð m e i r a í eptirboð. en hann bauð á
uppboðinu, eins hafi hann getað boðið umboðsmanni sjálfum
min n a; því auðséð er, að maðurinn var allt af að sjá sig um
hönd. þetta sannar líka það, sem raunar hver maður veit að
algeingt er, að menn vilja sjaldnast kaupa, sízt boðinn blut,
án uppboðs, jafndýru verði og við uppboð; maður leiðist" til
þess af keppni, öfund, metnaði, og mörgu öðru: því svo virðist, sem uppboðin trylli marga hverja.
Kóugshr, 28. :Maí 1777
leyfir þó að gjalda í góðum aurum og í friðu; og fyrir fáum
árum sendi rentukammerið það umboðsmönnum' í suðursmtinu
sem algildandi lög, enda tóku þeir eptir því einúngis ullu, smjör
og tólk Í gjöldin, en þetta er óneitaulega bezta landvara, enda
hafa landsetar ekki mælt Í móti að gjalda svo, því það var
þeim mögulegt; hitt el' þeim við það ómögulegt, að gjalda
í penÍngum; eg skal ekki hera í móti þvÍ, að konúngssjóðnum
er það óhagur meiri, að þurfa að láta selja gjöldinl einkum þar
sem lángt er til kaupstaðar, og vörurnar hljóta aðseljast við lægra
'verði; en það el' óhagur, og á einstöku stað, sem leiðir af eðli
hlutarins, en sem ekki getur raskað gildandi lögnm ; enda
mun óhagurinn ekki verða minni af peníngagjaldinu, þegar
ekkert fæst. Ekki skil eg, skilji hver sem vill, hvað kaflinn,
sem lesinn var upp úr Jónsbók, getur raskað gildi kóngsbr.
1777, eða helgað peníngagjaldið, og eg veit ekki, hvar þetta
átti við.
Eg tek það að siðustu enn _þá fram, hvort sem uppboð
þessi eru beinlínis ólögleg eður ekki, þá eru þau þó viðbjóðsleg, þau eru eyðileggjandi og hneykslaudi að afleiðíngunum til.
Ímyndum oss, að allir jarðeigendur færu hinu sama fram, sem
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stjórnarráðið, svo að hver ein einasta jörð væri boðin upp;
hvaða regluleysi, hvaða niðurdrep, hvaða eyðileggíng fyrir landið og lýðinn, mundi ekki leiða af þessari sölu á binni fyrstu
lífsnauðsyn í landinu?
Er þnð ekki líka fráleitt og óheyrilegt, að lata ekki sömu jarðabókina
um forngildu gilda yfir
allt land, eins í þessu efni sem öðrum? að taka skoðunargjörð, sem konúngur hefir ónýtt, og sem er aptur kölluð fYI'i
65 árum, af því hún ákveður hærra gjald, en er í nokkurri
jarðabók, og kalla það gjald forngildu í einni sýslu landsins?
að láta slíka skoðunargjörð fHí. gilda að eins um gjnlrlhæðinn,
en ekki um hitt, í hverju gjnlda skal (skoðunargjörðin frá
1769 ákveður skileyrir af hverri jörð, í ýmsu, t. a. m. fríðu,
vaðrnálum, meljum, o. s. frv.)? því væri hún gild að gjaldhæðinni, væri líka hið sama að segja um gjaldmátann.
KONÚNGSFULLTRÚJ:
Eg ætla mer ekki að fara leingra
fram í umræðu máls þessa.
Einúngis vil eg gjöra eina athugasemd út af því, er hinn virðulegi framsögumaður mælti
síðast, þá nefnilega, að það hefir gladt mig, að hann er svo
nákunnugur öllum smáatriðum við uppboð jarðar þeirrar, el'
eg gat um, að hann hefir getað skýrt frá enn nákvæmari atriðum málsins. En eg ætla þó, að þetta, sem hann hefir sagt,
styrki enn betur ályktun þá, sem eg hefi gjört af dæmi því, er
til var greint.
STEPH,lN
JÓNSSON:
Að svo miklu leyti sem það er nú
komið til umræðu her á þíngi, hvort málefni þetta heyrði undir aðgjörðir þingsins , þá vil eg geta þess, að í hitt ið fyrra
komu bænarskrár til alrlíllgis um líkt efni, en þó í sumu frábrugðnar, og gaf eg þá atkvæði mitt móti þeim; nú þar á móti
réði eg til, að nefnd yrði kosin í þessu máli, af þeim ástæðum, '
er eg nú skal greina. Hvað uppboðið sjálft snertir, þá verður
kannske ekki sagt, að {Jnð se alment málefni eður öllum viðkomandi, með því uppboðið er einúugis
á konúngsjörðum ;
en afleiðíngarnar ná til allra.
þetta er mer gagBkmlUugt,
þVÍ uppboð tíðkast í minni sýslu, og afleiðingarnar geta orðið
misjafnar. Eg tek til dæmis eina jörð, sem boðin er upp til
festu; hæstbjóðandi og sá, sem næst honum býður, eru báðir
fátækir og í fleiru óhæfilegir ábúendur á þá jörð, en samt verður umboðsmaður að taka annan þeirra fyrir ábúanda, af því
að hann varð hæstbjóðamli, eða næstur honum, jafnvel þó hann
hefði getað feingið miklu hæfilegri ábúanda, ef hann hefði
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mátt byggja jörðina án festu; þannig er ábúandinn kominn inn
á jörðina, reyndar móti vilja umboðsmanns ; eu þegar hann
ser að þessi ábúandi getur ekki gjiht jörðinni þau skil, sem
vera ber, en hann þó vill vera trúr þjón í sinni stöðu, er hann
þá neyddur til að reka þenna ábúanda burtu, en af því leiðir,
að fátæklingurinn, sem hafði gefið talsverða festu fy rir þessart jörð, hrekst út á sveit, og verður þannig almenníngs
byrði; og þegar svo er komið, ern afleiðíngar uppboðsins orðnar almenning snertandi, og því hélt eg, að bænarskrár um þetta
mál heyrðu undir alþíng, til þess, ef. auðið yrði, að stífla fljótið við upptök, en ei við flæðarmál.
En að eg hverfi nú aptur að
jörðunni, sem nú þarf að byggja á ný; hún er boðin upp aptur, og enn fæst festa, en afleiðingar verða sömu og áður, og
svona getur optar farið, og jörðin niðist, þó umboðsmaður
gjöri allt, sem í hans valdi stendur, til að varna því.
Hvað viðvíkm uppsagnar frestinum, sem þau nýrri prentuðu form (Blanqoetteri til byggíJlgar bréfa hafa, og sem er II
ár, þá er hann næsta óhentugur og óvinsæll, því það eru svo
margbreyttar kringumstæður í líf:.•.kjörum manna, að þeir ekki
geta ákvarðað þetta svo laungu fyrir framm, þó fegnir vildu,
Eg veit til þess, að amtmaðurinn fyrir norðan er þeirrar meiníngar, að þessi uppsagnar-tími eigi ekki vel við, en hann hefir
samt ekki leyft ser að láta breyta því prentaða forminu. þó
eg nú heyri, að á þessu vankvæði beri ekki í vestur- og suðuramtinu, skil eg ekki, hvernig því er varið, þar allir amtmennirnir munu þó hafa sömu, formin (Blanqvetter).
Eg held, að
þessi uppsagnar- tími væri hæfilegastur fyrir næstu veturnætur, áður maður flytur af jiirðu, eins og það var í þeim eldri
prentuðu byggingar bréfum, og er það fyrri, en gömul lög og
landsvenja ákveða. Hvað áhrærir peninga gjaldii\, þá hefir það
kosti og ókosti. þegar peningar eru auðfeingnir á verzlunarstöðum, er ekki margt á móti, að þeir borgist í afgjald jarðanna,
eu bregðist það, verðm fátæklingum hægra að borga í þeim
aurum, sem þeir, opt við þraungan kost, draga saman í búi sínu.
Eg sleppi að sinni, að minnast á uppástúngu nefndarinnar, en gjöri það máske síðar.
Assessor JOHNSEN: þar sem framsögumaður áðan, er hann
hafði lesið upp nefndarálitið. mælti, að nefndin hefði tekið
rétta stefnu í máli þessu, þá verð eg að játa, að eg er á öldúngis gagnstæðri meiningu.
Eg get yfir höfuð ekki skilið,
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hvernig nefndin getur ætlazt til, að fá lög eða lagareglur Ulll
þau atriði, sem hún tekur fram, er gildi fyrir einn einasta jarðeiganda í landinu, eða þá fremur fýrir þá sök, að jarðeigandi
þessi se lög~jafinn eða konúngurinn sjálfur; hefði nefndin þar
á móti ráðið til löggjafar her að lútandi, er næði yfir allt lanrl,
eða alla jarð eigendur í því, ætla eg öllum að sjá, að hún hefði
farið þá leiðina, sem beinast lá við, er hún á annað horð vildi
fara þessa ferð.
En gjörum nú ráð fyrir, að nefndin hefði
komizt á þessa götu, og þá í fyrsta lagi farið því frnm UIIl allar
jarðir, sem hún einúugis beiðist með tilliti til kouúugsjarðanna, að eigi megi bjóða þær upp til afgjalds eða festu, hveruig sem ástendur, þá ætla eg það þó næsta íhugunarvert, þannig að takmarka frelsi manna til að færa ser uppboðin í nyt,
sem hvorki Hig ne siðferði (~l'barþcl;) nokkurn tíma hafa bannað mönnum að brúka, sem meðal til að selja af hendi eins
eignarnot, sem eignir eða hluti yfir höfuð. það er her með eiugan veginn sagt, að uppboð til jarða-afgjalds eða festu, se hentug landinu eða holl, er þau eru höfð við á þann hátt, sem HÚ
er farinn svo mjög að tíðkast með tilliti til konúngsjarðanna
her í landi, heldur ætla eg það ·gagnstæða þvert á móti viðurkent af öllum þeim, sem bezt þekkja til um hagi og hagsmuni landsins. Eins ætla eg það, í annan stað, mjög ísjárvert
að fyrirmuna öllum jarbeigendum, auk heldur einumjarðeiganda,
að koma ser saman við leiguliða Um borgun landskuldariunar
í peningum, heldur miklu fremur sjálfsagt, að fJað eigi að vera
undir frjálsu samkomulagi partanna í hvert sinni komið, hvort
afgjaldið greiðist í peningum, eða í (öðrum) aurum, og að þeir,
hvor um sig, eigi að sjá fyrir, hvað hollast er og gagnlegast,
eptir sem á stendur. Öðru máli gegnir mn það, hvort það er
hollt eða hentugt landinu, eða á ýmsum stöðum þess, að pellíngar eingaungu verði gjaldmeðal jarðarafgjaldsills,
álíka og
farið er að tíðkast á kouúngsjörðunum;
en hvað skaðlegt er
og óskaðlegt í [ressn, ætla eg líka þeim að sjá glöggvast,
sem hafa umboð og umsjón jarðanna á hendi. Í þriðja lagi
skilst mer ekki, hvernig nefndin heldur, að spornað verði við
festupeuíngum með þeirri ákvörðun, að þeim se varið tiljarðabóta ; því auk þess, að hún þó gjöril' ráð fyrir þeim, sem leyfilegum, er það líka auðsætt, að eigi er feingiu öllu meiri vissa
fyrir jarðahótunum
með þessum hætti, en þó þær se áskildar
án alls tillits tiI festu.
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Allt þetta er að minni ætlun þess eðlis; að ekki tjáir að
taka fram fyrir hendurnar á pörtunum eða eiganda með lögum,
á þann hátt, sem nefndin ætlast til; hann verður að ~já það
bezt sjálfur, hvað bezt á við með tilliti til byggíngar, ábúðar,
landskuldargjalds og allrar umsjónar jarðanna eptir öllum kríngumsræðum í hvert sinn, og getur það átt vel við á einum stað
og tíma, sem vest gegnir á öðrum stað og tíma; en þetta get
eg nú ekki ætlað stjórnarráði í Danmörku að sjá á Íslandi,
og eg held, ai') hið konúnglega rentukammer, sem kringumstæðurnar hljóta að vera allt of ókuunugat til að geta hagað
ser eptir þeim, eins og þörf el' á, verði og eigi að láta ser
það lynda , sem umboðs- og aðrir umsjónarmenn í hvert sinni
og á hverjum stað ætla bezt tilfallið í téðu efni , á meðan hin
danska ríkisstjórn vill loða við jarðaeignir hel' í landi, og að
allt verði að vera undir því kornið fyrir hell ni, að þeim Illutaðeigandi umboðs- og embættismönnum se trúanda
fyrir umboðillu og umsjúninni, og að þeim þá líka se sýnt það traust,
sem þeir eiga skilið.
Að öðru leyti stendur nú svo á, að eg ekki get lagt það
undir höfuð mel' að staðhæfa það, sem hinn heiðraði framsögumaður ný skeð sagi'li um það atriði, sem varð orsökin til
þess, að umboðsmaður Kirkjuhæar klausturs sagði Kirkjubæar klausturs jörðu lausri, el' IWIlIl við uppboð var búinn að fá
hana til byggíngar fyrir 305 álnir Í landskuld, og kom það
mál til minna kasta, el' eg gegndi stiptamtmannsembættinu 184445. Uppboðið var haldið, eins og framsögumaður 'vék á, áður en, og án þess, að annars gæti verið að vænta (eptir uppboðsskilmálunum),
en að j örðin yrði bygð ábúanda, eins og venja
hafði verið þángað til á öllum konúngsjörðum , æfílángt, og
man eg það fullvel, að eg, þegarþannig varð 'tilrædt um, hvort umboðsmaðurinn ætti rétt á æfifestu eða ekki, vildi leggja fyrir
sjónir, að hann ætti hann, og að hann ella yrði of hart úti,
og gjörða eg mer fal' um, að taka málstað hans með því meira
krapti við hið konúnglega rentukammer, sem eg eigi gat, og
enn ekki get, fundið aunað í fari hans, en dugnað og ráðvendni, og má eg þó bæta því við, að framsögumaður hefir í
dag staðið fyrir svörum í þessu máli á þann veg, að virðíng
mín fyrir þeim hinum sama umhoðsmannihefir fest enn dýpri rætur.
ST EPH •.\N JÓN SSON:
þar sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi gat þess, að stjórnin hefði ætlað með uppboðinu að ná
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jöfnuði afgjalds jarðanna,
eptir gæðum þeirra, þá er nú þetta
ekki að efa, en þetta getur eingan veginn náðst; allir vita, að
opt kaupa tveir við sama uppboð 2 hluti jafi.góða með mikið
misjöfnu
verði;
festuboðið
fer ekki eptir gæðum jarðanna,
heldur eptir neyð manna í þann svipinn, og stundum eptir kappgirni og fl. það mætti sýnast, sem eg væri hundinn í báða skó
í þessu máli, af því eg hefi nýlega Ieingið nokkrar jarðir undir
höndur,
en eg held að einginn
umboðsmaður
geti álitið upt,boð til festu uauðsynleg,
nema af eigillgirni,
að því leyti að
hann sjálfur fær f part festunnar.
Ef eg ætti jörð, sem eg þó
einga á, vilrla eg miklu heldur byggja hana duglegum og ráðvöndum manni með eingri festu, en óduglegum
trassa með
hárri festu, og svo munu fleiri vera. Samt er eg ekki á því,
að ekki megi festu taka, því þær eru gamlar að upprulla, en
það ætti að ske án uppboðs og eptir kringumstæðum
og jörðunni skaðiaust.
EYJÓI,FUR EINARSSON: Her hefir verið á þíllgi margtalað
með og mót uppboðs - byggíngum jarða;
vil eg leiða athygli
þingmanna
að einu dæmi, sem her hefir ei verið framfært.
Eg
hefi vitað sveitarforstjóra
setja sig á móti, að menn, sem
grunaðir hafa verið um óráðvendui,
feingi dala- jarðir, sem
ligll-:ja nærri aírettum
manna,
til ábúðar, og jafuvel staðið í
þrasi út af þessu, ef ei varð sönnuð grunsemrlin,
sem ekki er
ætíð ha·gt.
Nú vil eg spyrja: hvel'llig á að stall da á móti, að
nefildir menn fái jarðir þessar til ábúðar,
ef þær em bygðar
með uppboði?
Og hvað mikinn skaða það hafi gjört og geti
her eptir gjört því almenna,
ef þessu verður ei afvent,
þarf
eg ei að sannfæra þíugmenn um; því þó óráðvendni
hafi stað
á fleiri jörðum en þeim, sem liggja næst afi-éttum manna, þá
munu flestir þó kannast við, að fleiri þess háttar mál byrja éÍ
þeim jörðum,
sem næst liggja afréttum manna,
Virðist mer
það unitalaða
se þá eitt, sem sannar,
að uppboð jarða ætti
her að aftakast
að öllu, sem skaðlegt því almenna gagni.
Umboðsmaður
þORVALDUR SÍVERTSfJN: þó að eg þykist
hafa nokkuð glögga og nákvæma
þekkíngu á annmörkum þeim
og afleiðingum, sem fylgja uppboðs og festu-byggíugum
jarða,
og þótt eg líka hafi rent augum til jarðarmaðks
þess í meðferð jarða, sem optast er samfara stundar-ávinníngs
fíkn einstakra landsdrottna,
þá ætla eg ekki að leingja ræður þíngmanna um það efni, því eg hygg þeim flestum það nokkuð
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kunnugt,
og sumum máske
kunnugra en mér; hins vildi eg
geta, að flestir þeir, eða allir, sem eg hefi talað við af greindustu og merkustu mönnunum, hafa álitið þessa byggingar-aðferð vera mjög óholla högum Íslands,
og cptast hafa i för
með ser jarðaníðslu,
kostnað, fyrirhöfn og ýmislegan
óhagnað fyrir alda og óborna, á móti lítilsverðum stundar-ávinningi,
sem þó næðist ekki nema einstöku sinnum, og það ætla eg
mig mega fullyrða, að amtmaðurinn
i vesturfjórðúngnum
álíti
þessa byggingar-aðferð
hvorki
holla Iandínu né hæga viðureignar, og munu þó flestir verba að játa, að hann se einn
meðal þeirra embættismanna
Íslands,
sem bezt hafa þekt,
hvað ber væri hent ast; ekki hefir hann heldur farið fram á
annað,
en landsetarnir
borguðu kúgildaleigurnar
i smjöri, og
það aptur seldist á upphoðsþingi,
sem ekki var heldur að
vænta af honum, þvi hefði hann skipað að borga þær í peníngum eptir verMagsskrá,
var það hið sama, og leiguliðunum
hefði verið sagt að borga leignagjaldið
töluvert hærra, en vera
bar; það sanna verðlagsskráruar,
sem hafa 17 - 19 sk. verð á
smjörpundi,
samanbornar við uppboðs- s-kýrslurnar, er sýna, að
smjörpundið hafi sömu árin verið selt við hæsta boð II -14 sk.,
og þá i kaupstöðunum
fyrir 16 sk. i oþarfa glíngri einhverju.
Sú ástæðan fyrir peningaborguninni,
að þá veiti hægra að
sjá um, að umboðsmenn
auðgist ekki um of af umboðs inntektunum,
held eg se svo léttvæg, að hún þurfi ekki mótmæla,
eg hygg það se og verði fyrirbygt
með hægra móti, enda
hefi eg aldrei heyrt kvartað yfir viðleitni umboðsmanna
vestanlands með þess háttar.
JÓN SAMSONSSON: Að byg/!,ja jarðir með uppboði til festu,
er ekki ætíð sá hagkvæmasti
máti allstaðar, þó hinn hæstvirti
konúngsfulltrúi
gæti komið með eitt gagnstætt
dæmi til þessa;
því eg veit til þess, að þrjú kot voru í Skagafjarðarsýslu,
sem
umboðsmaður
konungsjarðanna
þar þorði ekki.án
amtmanns
leyfis að byggja fyrir utan uppboð d þingi, og voru þó þessi
kot öll léleg, og eitt þeirra þá í auðn; þessar jarðir voru nú
uppboðnar
til festu,
í tvær þeirra var boðið 2 mörk
hvora
fyrir sig, og þá þriðju hálfur rikisdalur,
og þess háttar jarðir
taka fátækir menn gjarnast ; þeir menn, sem líklegri eru og
betri kost eiga, láta ekki þvínga sig her til, og svo eru líka
fasteigna-bændur
þeir til í sveitunum,
sem vilja ná líklegustu
mönnum á sínar jarðir, en hinir verða út undan, sem fátækari
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eða ólíklegri eru, og bjóða svo festuna, til að verða ekki vegalausir með hyski sitt, þó þeir svo að segja aldrei síðan geti
staðið í þeim skilum , sem þeir bundu sig við að lofa, með
nafni sínu undir byggingae-brefinu.
FRAMSÖGUM.~ÐUR: Eg verð að svara en um beiðraða varaforseta fáeinu til þess, er hann mælti áðan gegn nefnrlarálitinu;
hann heit það væri ekki móti lögum, að láta bjóða upp jarðirnar, en það er nóg búið að ræða um það áður, og nógu margir búnir að sýna fram á, hvað holl og affaragöð að uppboð
þessi eru. Eg held hinn heiðraði
varaforseti
hafi ekki lesið
rétt, eða munað vel eptir annari uppástúugu
nefndarálitsins
;
þar er að eins farið fram á, að gjaldið
se ekki einskorðað
í peníngum, því nefndin hélt, og heldur enn, að flestum landsetum se það ómögulegt að bor-ga í peningum
eingaungu,
hitt
hefir nefudin aldrei farið fram á, að ek k i megi gjalda
peninga, heldur að leiguliðum se á sjálfs valdi að mega gjalda
gM'la aura, og khr. 1777 heimilar
það skýlaust.
Varaforseti
sagði, "að stjóruin væri of ókunnug
til þess- að geta gefið almennar reglur fyri jarðnbyggiugum";
þetta er satt, og þaðan
hefir nefndin með fram dregið ályktanir
sínar; af því stjóruin
er svo ókunnug,
þá el' það rétt, að þíngio, sem er fullkunnugt,
leggi henni ráð í þessu efni, og þetta er það, sem nefndin fer
fram á.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Svo er mikið rædt um
mál þetta af þeim mönnum,
sem miklu eru mer færari til að
skýra það, og seg:ja frá þeim mörgu auumðrkum,
sem eru við
þann nýtekna hátt að byggja konúngsjarðimrn',
að ekki mundi
eg eitt orð talað hafa til múlaleiuglugnr
í því, hefði mer ekki
virzt nefndin gefa einu merkisatriði
þessa máls of lítinn gaum,
og einginn þíngmauna,
sem rædt hafa málið, haldið því fram:
það er uppsagnar-fresturinn,
sem vera kvað fyrir norðan H árs
Iángur.
Mer virtist strax, þegar um þetta mál var talað fyrst
á þíngillu, og nefnd var kosin til að yfirvega það, sem þessi
væri einhver þÝllgsti kosturinn,
og mer virðist hið sama enn,
eptir að eg el' búinn að hugsa opt um það.
þetta atriði er,
ef til vill, það sem menn kynnu helzt að kalla ólöglegt,
því
eg veit ekki, að SYO lángur frestur se tiltekinn
vi;') nokkurn
annan samning ; hann ef skað1egul' bæði fyrir stjórnina og leiguliðann, því hann hamlar því, að gagnlegur maður taki konúngsjörð með þessum skildaga,
og því, að sá fátæki og óduglegl,

412

sem neyð og fákænsku tældi til að taka jðrð, sem honum var
óhentug og máske með afar háum skuldum, geti þaðan losnað
í tíma. l\Ielln gæti þess, hvað af þessum langa uppsagnarfresti leiðir: sá, sem nú í vor tók jörð með þessum kostum,
getur ekki, hversu illa sem. honum vegnar eða fellur á henni,
losnað við hana fyrr en 1849, og éí hve ótal margan hátt getur ekki ástand manna hreyzt á 1 i ári. það er að sönnu svo,
að margt getur hreyzt á stuttum tíma, en líkindi eru, að meira
breytist á Ieingri tímanum.
það hafa verið lög vor, að segja
lausu áhýli sínu fyrir nóttina helgu, næstu áður maður vill frá
jörðu fara; margir Iandsdrottnar áskilja, að leiguliði segi
lausu um veturnætur , en hvorttveggja þetta kann að vera í
einstökum tilfellum ofnaumur tími, þar sem jarðir byggjast með
uppboðum, eu se uppsagnar timi um mitt sumar, næst fyrir fardaga þá, er maður vill af jörðu flytja, er tíminn nógur fyrir þá,
sem byggja eiga jörðina, og viðunanlegri fyrir leiguliðann.
Ef alþíngið skyldi gjöra mál þetta að álitum, og senda konúngi um það bænarskrá. áskil eg mel' það hreytingar-atkvæði,
að uppsagnarfrestur á slíkum jörðum se mitt sumar fyrir fardaga þá, er maður vill flytja frá jörðinni.
FORSETI:
Her hefir nú svo margt verið talað um ókostina við þá byggingaraðferð á konúngsjörðurn, sem nú er farin
að tíðkast, að eg finn óþarfa að orðleingja um efni þessa máls,
en eg vil að eins snúa athygli þingsins að formi þess, o'g
hvort það í því tilliti se þess eðlis, að bænarskrá eigi að semja
um það til konúngs. Eg hvorki get gjört, né vil gjöra breytingaratkvæði í þeirri stefnu, en óska einúngis, að þingmenn
vildu nákvæmlegá hyggja að þessaL'i hlið málsins.
Kammerráð MELSTEÐ;
þegar málefni þetta kom fyrir
her fyrst á þínginu, reði eg frá að setja nefnd í því. Eg þóktist þá sjá framm á það, sem nú er fram komið, að umræður
þingslns um það mundu verða lítið uppbyggilegar.
þetta hefir einnig að fullu ræzt. Her hefir ei annað fram komið en
smá-sögur, sem ekkert skýra málið, og nokkur dæmi, sem
einga upplýsingu gefa. þetta er nú mjög náttúrlega og eðlilega geingið til. Her er ekki að ræða um löggjafar-efni, um
hver gefa má almennilegar reglur, og á hver þíngmenn þeir,
sem vitrir eru og vel að sérvgeta lagt góð ráð; heldur er her
nmtalið um málefni, sem yfirvöldunum eiga að vera falin á
hendur, um hver eingar almennilegar reglur verða gefnar, sem
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geta tiIbreyzt uppá óteljandi máta, og þess vegna hljóta að afgjörast eptir tíð og kringumstæðum
í hvert sinn.
Séu nú fjær
reglur, sem yfirvöldin fylgja í meðferd slíkra málefna, miður
heutngar,
sýnir reynslan fljótt missmíðin á þeim, og þá verður
þeim breytt; og ~er í lagi mun þeim framgállgsmáta,
sem her er
klagað yfir, og sem án efa í fyrstunui hefir verið innleiddur
í
því skyni að fyrirbyggja
óreglur, sem ei hefir þókt með öðru
móti verða útrýmt, ílj6tt verða hætt, þegar stjórnin og yfirvöldin sannfærast
um, að hann se fremur skaðlegur
en gagnlegur.
Og til þess að efla hjá þeim slíka sannfæringu,
munu
umræður þær, sem her hafa framfarið
á þínginu,
ei all-lítið
verka.
þíngið hefir ei heldur feingið, og getur eptir hlutarins eðli ekki heldur feingið nægar upplýsingar,
til að grullda
á þeim bænarskrá
um almennilegar
reglur fyrir málefni, seríi,
eptir eðli sínu, ekki geta heyrt þar undir, en með hver yfirvöldin í hvert skipti verða að fara, eptir því sem hentugast er, eFtir kringumstæðunum.
Eg ræð þíngiuu því fr<Í að koma fram
með nokkra bænarskrá
í þessu máli. þegar það setti nefnð í
málinu, hafði það þegar farið út á hálan ís; en komi það með
bænarskrá
í 1I'~ðu efni, fer það enn leingra út á enn hála veg,
lÍ hvetjum
hætt er við að hrasa.
Eg fyrir mitt leyti ætla að
gefa atkvæði mitt móti hænarskrá,
og eg vildi óska, að þeir
þíngmelln, sem bera nokkurt traust til míns atkvæðis,
e;jörðu
slíkt hið sama.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
það má vera, að þíngmenn yfir höfuð
beri ekki svo gott skyn á hin "abntíl1i~rlltí"e" málefni, sem hinn
heiðraði þíllgmaður, er nú mælti; en það er um seinan að vekja
vafa um þetta nú; þíngið er búið að álykta, að það eigi rétt
á að höudln málið, og Illundi það því gjöra heiulinis ofan í
sjálft sig, ef það færi uú að vísa málillu frá, og mega eins
manns orð eingan veginn ráða slíku.
Hann sagði, að mörg
smá-dæmi væru tiltind, og óuppbyggileg,
það er satt, og hefir svo verið í fleiri málum en þessu; en það eru líka komnar
í ljós og skýrðar mikilvægar hliðar í þessu máli. Eg get því
ekki Ieidtmér
í gl'UlI, að þíngið falli frá því mí, sem það áleit
rétt fyrir skemstu, þó hann se virðingar verður og málsmetandi,
hinn heiðraði þíugmaður, er leggur þetta til.
Hinn háttvirti
forseti sagði, að aðgæzluvert
væri form málsins fyrir þíngmenn; mer gat þó ekki betur skilizt,
þegar mál þetta var
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rædt fyrir fram til nefndarkosningar,
en að hinn háttvirti forseti heldur styddi að því, að nefild væri valin.
.
Kammerráð .MF.LST~;Ð:
Til þess að ræða framsögumanns
villi eingan, vil eg geta þess, að þó þÍi;gið hafi sett nefnd í
þessu máli, fylgir það eiugan veginn þar af, að senf!a skuÍi
konúngi bænarskrá, en :þíngið getm samt með atkvæðafjölda
ályktað, að eiuga bænarskrá skuli semja. :þetta skeður opt í
Danmörku. Í þessu et heldur eingin mótsögn; því fyrst, þá
málið er rædt, er það mönnum óljóst; en síðar, þegar nefndarálit er samið, og málið betur rædt, verður það skýrara.
STEPU.\N
JÓNSSON:
Ef þíngið skyldi taka þá stefnu, sem
sá heiðraði konúngkjörni
þíngmaðm, sem nú mælti, bendir á,
mun þó þurfa að ræða málið aptur til ályktunar, eptir þinglögunum, og eptir því, sem til gekk um 2 mál her á fyrra
þíngi; og af því að ekki sést fyrri en þá útfallíð, ætla eg til
vara að áskilja mer breytíngaratkvæði
við 3. atriði uppástúngu nefndarlnnar, samkvæmt því, sem eg hefi látið i ljósi.
FORSETI:
það- er að miuni meiningu sitt hvað, að kjósa
nefnd til að gjörskoða eitthvert málefui, sem þinginu er falið
á hendur, og að rita þar Hm bænarskrá til konúngs. það mun
ósjaldan til bera á slíkum þingum, að mál komi i n eflid, og
séu rædd til fullnustu, en þó eingin bænarskrá
af þingsins
hendi til kouúngs send. þar við er þó ætíð það unnið, að
bæði stjórnin og þjóðin fær að vita þjóðarfulltrúanna meiningar um málefnið. Eg fyrir mitt leyti áleit málið þess vert, að
það væri i nefnd skoðað af þingsins hendi, og ætla, að það
mætti nægja.
:FRAMSÖGUMAÐUR:
það má vera, að skoðunarmáti minn
se ekki sem réttastur á þvi, hve nær máli því eigi að vísa frá,
sem nefnd hefir haft til meðferðar; en eg held það eigi aldrei
að vera, nema þegar nefndin hefi I' tekið fráleita
stefnu
og fráleitan skoðunarmáta við það, sem þingið gat ætlazt til,
en þá verður ·þetta að verða ljóst af undirbúnings-umræðunni,
eða þegar málið er svo illa og ógreinilega höndl~ð og útlistað, að ekkert verður við það feingizt; en eg held, að hvorugu
þessu se hér svör að gefa, eptir þyí sem umræður hafa orðið
i dag; her eru að eins upp borin "einstöku breytíugaratkvæði,
og þó ekkert þvert í móti aðal- uppástúngu nefndarinnar; en
einginn hefir hreift því, að nefndin hafi skoðað málið frá frá-
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leitu sjónarmiði.
því tek eg það enn fram: þingið geillgi beint
ofan í. sjálft sig, ef það nú vísaði málinu frá,
Assessor
.TOHl\' SEN:
Af því eg óttast,
að þíngið,
ef til
vill, ráði það af, að senda konúngl
bæli arskrá í þessu máli,
vil eg ekki láta það eptir liggja,
að skýra þingiuu það til
vara, hvaða stefnu eg þá held að bænarskráill
ætti að fara;
og ætla eg það þá eina veginn, að þíllgið beri það fram fyrir
Hans Hátign kouúnginn,
að því se sendar uppástúngur
um,
að þeim reglum, sem nefndin hefir mælt fram með, se fylgt við
byggíngu
konungsjarða
her í landi,
að það færi ástæðurnar
með þeim og mót; að það á síðan láti í 1j!lsi, að það að vísu
ekki sjái fært, að biðja Hans Hátign um, að færa þessar reglur í lög, einúngis með tilliti til k ouúugsjarða,
heldur þar á
móti að hliðsjón se höfð af þeim, er samið verður frumvarp
til landbúnaðar-laga
yfir höfuð fyrir Íslalld;
og áskil eg mer
atkvæði á þessa leið til vara, ef þíJlgið mót von fellst ci nokkra
bænarskrá í þessu máli.
Einginn tók nú til orða, og kvað því forseti frumræðu
máls þessa lokið:
j)á var tekið til ályktarræðu
í málefuinu
um afuám mannslána.
Í þessu máli höfðu verið borin upp svo látandi breytíngaratkvæði:
1) þíugmanllsills
frá Dalasýslu:
Að mannslánið
aftakist
allstaðar,
en 1 rbdls
endurgjald
komi í staðinn, þó svo, að það hnekki ekki samningum þeim, sem nú þegar eru gjörðil' milli núverandi landsdrottins
og leiguliða. ,
2) þíngmanna
fl'á Skaptafells
og Hángárvallasýslurm
1. Að mannslúuín
verði með öllu aftekin,
án alls endurgjalds, við ábúanda
skipti.
2. Að þeir ábúendur,
sem nú eru á jörðu, sem hefir- haft
mannsláns
tilkall að gamalli venju eður eptir gömlum
sjólum eða eptir jarðabókum,
og eru skuldbundnir til mannslaus
með byggíllgar-samníllgum,
megi
lúka það með sanngjörnu
og almennu
sk ipsáróðurs
gjaldi, eptir þvi sem í þeirri sveit tíðkast.
3. Að á þeim jÖl'ðum, þar sem mannslána er ekki getið eptir
jarðabókum,
skuli þau þegar hverfa án alls endurgjalds.
4. þar sem mannslán er ákveðið í jarðabókum,
en nú er sú
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jörð stykkjuð í sundur i mörg býli, þá skulu allir
ábúendur til samans, sem nú eru á jörðunum, ekki
svara nema endurgjaldi eins mannslánsins á áður
sagðan hátt:
3) Varaforseta.
Að stjórnin taki tillögur alþingis i þessu máli til greina í
frumvarpi því til búnaðarlaga á íslandi, er hún
seinna meir lætur bera undir þmgið,
FU.MSÖG(JMAÐUR:
það er svo skamt, síðan mál þetta var
ítarlega rædt til undirbúníngs (það var í gær), að eg hygg það
se þíngmönnum í fersku minni, og álitsskrá nefndarinnar þeim
kunn; eg meina því óþarfa, að tefja tímann með að lesa það
upp, einasta vil eg lesa uppástúngu nefndarinnar og breytingar-atkvæðin, sem upp eru borin, og fara fáeinum orðum um
þau. það er þá fyrst um breytíngar-atkvæði þíngmannsins frá
Dalasýslu að ræða, því það kemur nefndarálitillu næst, og er,
að heita má, því samhljóða, þar sem það ákveður, að mannslán
aftakist , sem vinnukvöð , gjaldist allstaðar með 1 rbd., en
hnekki ekki samningum þeim, sem nú eru þegar gjörðir; millum nppástúngu nefndarinnar og hans er því sá eini munurinn,
að hann stínguruppá
1 rbd., en nefndin 20 áInum, sem borgun mannslánsins ; hann meinar, að sá 1 rhd., sem konúngsúrskurður frá 13. Júní 1787 ákveður að gjalda skuli fyrir mannslánið, hafi að réttu lagi, með peníngabreytíngunni
orðið að 1
rbd. silfurs; en nefndin vissi, að 1 rbd, samgilti á þeirri tíð
20 álnum, og átti ekki að gilda leingur, en 1 rbd, samgilti
þeim. Að þetta se löggjafans meining, sest ljóslega af því,
alt peningagjald það, sem reglugjörð af 17. Júlí 1782 lagði
prestum og kirkjum, er með reglugjörð frá 1843 breytt aptur
til álnagj aldsins , hverju peningagjaldið upphaflega svaraði,
og eiga nú þeir sömu hlut og þar, í hið minnsta kirkjurnar.
l\ler virðist stjórnin mundi verða sjálfri ser ósamkvæm, efhún
nú breytti 1 rd. eða 90 sk. hinum gömlu i ríkisbánka-peninga
silfurs, þar sem hún áður hefir sagt, að peningagjald, sem
eins stendur á, skuli aptur hverfa til ens rétta álnagjalds, eða
peningaverðs þess eptir verðlagsskránum ; eiga þvi mannslánin, eptir uppástúngu nefndarhmar og bænarskránní,
að lúkast með 20 álnum. Breytingaratkvæði þeirra enna virðulegu
þingmanna frá Skaptafells og Rángárvallasýslum eru nú fjögur.
1. að mannslán verði með öllu aftekið án' endurgjalds, við ábú-
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enda skipti; eg man nú ekki, að þessi orðin seinustu væru
upp borin í gær; eg fæ mer nú ekki til orða, hver éjöfnuður er
gjörður, með hreytíngar-atkvæði
þessu, bæði konúngs, kirkna
og bændaeignar jarðeigendum , sem mannslánin eiga með óefuðum réttí ; en þó það hafi vel'ið talað her á [iíngi, að mannslánin hafi verið afnumin stúlsjörðunum , þegar þær voru seldar, þú er það ekki sannað, sem og ósaunandi er, að endurgjald kvaðarhmar hafi verið I,eim hannað, sem aldrei gat verið
stjórnariunar
meining, eptir aðferð þeirri, sem hún let hafa við
mannslánin á jörðum þessum. 2. hreytíngaratkvæði þessara
þingmanna er, að þeir ábúendur, sem nú eru á jörðu, sem hefir
ba ft manuslans-tilkall að gamalli venju (eg ætla, að eigandinn,
en ekki jörðin hefði tilkallið), og em skuldbundnir til mannsláns með hyggíngarsamníngum, megi lúka það með sanngjörnu
og almennu skipsáróðursgjaldi.
Skipsáróðurs - gjald nefnist
her sunnanlands "skipIag",
og greiðist hásetum af skipseiganda; það gelzt ekki í veiðistöðum hér, nema á netaskipum,
þar sem einn gjörir skipið út, og hefir hálfan aflann, en á skipum [ieim, hvar hver leggur til net fyrir hlut sínum, og á færaskipum, gelzt það ekki; sjá þá allir, til hvers jafnaðar þetta
mundi leiða; það endurgjald mannslánanna mundi gjaldast sumstaðar máske mikið, sumstaðar lítið, og víða ekkert, svo sem
á öllum inunesjum her, hvar skiplag ekkert er goldið. 3.
hreytíngar- atkvæðið: að á þeim jörðum, þar mannslána er ekki
getii'l eptir jarðahókum, skuli þau þegar hverfa án alls endurgjahls. Hvet' hefir nokkurn tíma þvílíkt heyrt? Jarðabækurnar,
sem allir eru á hverjum degi að kvarta yfir hvað ósanngjarnat' séu, ófullkomnar og ósamkvæmar
sjálfum ser, eiga nú áð
verða dómendur um réttindi manna, já, sá dómarinn, frá hvers
dómi ekki megi skjóta máli sínu; þetta skilst mer nú ekki að
vel mundi fara; en [iíugmenn dæmi mn það. 4. breytingar-atkvæðið: að þar sem jörð ein er orðin að mörgum býlum, svari allir
samall einu mannsláni ; þar um eru víst allir samdóma, því ekki
má jörðin liggja undir meir en einni kvöðinni.
Að svo mæltu
mun mer óhult að leggja múl þetta undir álit þingmanna;
nefndaralitið er hænarskránni samhljóða, því nefndin áleit hænina sanugjnrna ; vist hafa hiðjendur ekki ætlað, að þingmenn
gættu meir hags þeirra, en þeir sjálfir.
Jústizráð THORSTEINSEN : Mer sýnist meiníngar manna um
þetta málefni vera orðnar mjög sundurlausar her á þinginu,
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og stend eg ekki ul'P í þeim tilgángí, að eg ætlist til að greiða
mikið úr þeim, því hvorki er eg lagamaður, eða svo gagnkunnugur búnaðarháttum manna, ab eg viti eins mikið um slíkt,
eins og margir hinna heiðruðu þingmanna, er talað hafa, því
síður betur; en þó vil eg leitast við að sýna, hvernig meiningar manna mismuna. "það er viðurkent, að mannslán hefir verið
kvöð í mörg hundruð ár, bæði á stólsgózi, konúngsjörðum, kirkjujörðum, og enda sjálfseignarjörðum.
Stólsjarðir voru seldar
með þeim skilmála, að mannslán skyldi vera aftekið framvegis, en settar upp að hundraða tölu (svo hefir mer skllizt), fyrir hvert mannslán um 3 hun dr. og 40 álnir.
l\ler skilst þá, að eingum kaupanda se þess varnað, að
taka 6 álnir í landskuld af hverju því hundraði, er honum var
selt, og þá hefir hann í landskuldinni 20 álnum meira, en
goldið var, auk mannslánsins , meðan jörðin var opinber eign;
en það er viðurkent, að mannslán hefir víðast verið reiknað til
20 álna á fyrri öld, sem samsvarar þeim 90 sk., er getib er
um í lagaboðum frá 1783 til 1787, og sem sumstaðar er goldið enn á konúngsjörðum með 90 sk. eða 1 rbd., eins og leigur af einu kúgildi hafa opt af konúngs - eignum verið goldnar
um. hríð annaðhvort með 90 sk. eða þá minna peninga-verði,
en nú samsvarar 20 álnum. Mer sýnist þá, að eigendum þessara fyrrverandi opinberu eigna einasta se bannað að taka mannslánib "in natura", eða láta men" vinna það af ser, en hvergi
að hækka aígjald jarðanna um það verð, sem því nemur ; eins
og eg hefi aldrei heyrt, að það se hannað að taka mannslán
af þeim jörðum, er ætíð hafa bænda-eign verið. Nú hafa sumir, er stólseignir keyptu, ekki sett landskuldina upp úr því,
er hún var áður, heldur haldið einhverjum af kvöðunum, einkum mannslánunum ; en það held eg ekki hafi verið rétt.: t. a. m.
eg þekki jarðir, sem eptir jarðabókinni af 1760 voru 20 hndr.,
en seldar frá stólnum sem 27 hndr, 40 aln., en hafa ei verið
leigðar meira en 20 hndr., en mannslán hefir haldizt við "in
natura", þó ei se löglegt, og sumir vilja því upphefja endurgjaldslaust, aðrir með 1 rbd, endurgjaldi, og nokkrir með 20 álna
endurgjaldí ; og því þykir mer skynsamlegt að biðja um, að
aftaka mannslánið sem skyldukvöð "in natura", en eg get
ómögulega haldið það ósanngjarnt, eins og bænarskrá Akurnesinga biður, að landsdrottinn
fái 20 álnir: í skaðabætur.
Sama veit eg á ser stað i öðrum löndum, hvar skylduvinna
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(S)O'.lerí) hefir vel'ið á lðnsmanua eignum, og hefir verið af tekin fríviljuglega, að jarðeigendur hafa ætíð áskilið ser endurgjald Í peníngum, korni, eða öðrum aurum.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Mer gleymdist áðan að geta þess,
að það var meiníng nefndarinnar, þegar hún stakk upp á, að
gjörðir samningar stæðu órofnir, þá næði þetta til samninga
þeirra,
sem em millum stjómarinnar og leiguliða hennar,
um Lrbds gjaldið.
EYJÓLFUR
EINARSSON:
þegar rædt var mál þetta Í gærdag, dróst eg nokkuð aptur úr; var það vegna þess, að þó
eg væri nokkurn vegjnn kunnugur kvöðum, eður mannsláninu
við Jökul, var mer farið að gleymast það. Nú hefi eg talað
við hinn heíðraða þingmann úr ~Iýrasýslu, sem hefir glöggvað
mer það efni.
þeir,
sem bygð em grasbýli á sjöarútvega-jörðum
vi1't
Jökul, eru kallaðir þar útvegsbændur, þessir eiga með mörgþurrhússbýli , sem þeir byggja frá ser. þessir búðamenn eru skyldaðir að róa á skipum hússbænda sinna án endurgjalds, þó þeir
eigi bát, eður fái hjá öðrum hát að fleyta; er það ófrávíkjanleg regla að róa, þar þeim er sagt; þó það séu efuílegír menn
til formennsku, verða þeir að láta ser nægja sinn eina hlut
fyrir 4 eða 6 menn. það kvað svo rammt að, að einu, sem ei
vildi hlýða boði þessu, var dreginn fyrir rétt, og af sýslumanni
dæmdur skyldur að hlýða, hafði þó maðurinu boðið gagnlegan
mann í sinn stað. þetta sýnir, hvað mannslánin eru misbrúkuð við Jökul~ eru þar þó flestar jarðir konúngseign,
en fáar
kirkjueign ; en eptir sem her er mál þetta upplýst, átti þó ei
að takast þar upphaflega utan eitt mannslán í stað 10 eður
fleiri mannslána,
þar þeir taka eins mörg og þeir klúngra upp
þurrabúðum,
þá eg ferðaðist hingað, kom eg í Skagann, þar
mannslán tíðkast á skipseiganda; talaði eg við tvo helztu menn
þar, sem sögðu mer, að nokkrum væri þar gefið eptir mannslánið, sem þá borguðu það 20 áIn., og sögðu þeir menn líka,
að dugnaður og þar afleiðandi velmegan hefði þar vaxið, síðan
mannslánin máttu borgast í öðru en skipsáróðri.
Mer sýndust og jarðir þessara manna lýsa frjálsræði þeirra. það verður ekki með fullu sagt, hvað mikið íllt leiði af að leggja personulegt hapt á atvinnuvegi mauna; en það mun ei of hermt,
að það drepi allan dugnað og atorku, og eg má fullyrða, að
allir vilja borgunar-frelsið , til að fá það, ér ei fæst án borg-
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unar, sem allir eiga þó jafnan rétt til; er eg því samþykkur
þeim heiðruðu þingmönnum, sem mælt hafa með, að öll mannslán verði upphafin, ef ei án borgunar , þá með þeirri borgun,
sem þingmaðurinn frá Dalasýslu mælti með.
FIlAMSÖGUMADIJR:
Vandkvæðum þeim, sem enn virðulegi
þingmaður Barðastrandarsýslu nú varp orðum á, neita eg í
eíngan máta; en eg se ekki betur, en þau verði að hverfa,
þegar mannslána-kvöðin
er aftekin sem vinnuskylda;
um
gjahlbæðina þori eg ekkert að segja þar vestra, en veit, að
nefndarinnar meining hefir mest við að styðjast , þar sem eru
2 konúngsúrskurðir skýlausir frá 1785 og 87.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON: Eg er að öllu leyti samdóma
nefndinni í því, að mannslánin seu af tekin og endurgoldin.
Endurgjald það, er nefndin stingur upp á, þykir mer vera meira,
en góðu hófi gegnir.
það er aðgætandi, að þar sem mannslánin eru endurgoldin, er það gjört með ýmsu móti; sumir
greiða mannslánið með einum ríkisbánkadal,
og mundi þeim
þykja það þímgur kostur, að fara nú að borga það með 20 álnum; aptur hefi eg heyrt, að sumir gjaldi mannslánið með 10
álnum, og er það auðsætt, að þeir mundu ei kunna þinginu
þakkir, ef gjald þetta yrði nú tvöfalt við það, sem það hefir
áður verið. það lítur þannig út, sem þingmönnum se það ei
fullkomlega ljóst, hvernig allstaðar hagar til með mannslánin,
og gæti þá svo farið, ef þíngið skæri úr málunum, að það yrði
ofan á, er miður ætti við. Eg felli mig þvi bezt við það', er
hinn heiðraði varaforseti hefir stúngið upp á, að skjóta máli
þessu til stjórnarinnar, og láta það bíða landsleigubálks.
'
FRAMSÖGUMAÐUR
: Við það, sem enn virðulegi þingmaður
ísfirðinga nú mælti, kannast víst allir, að eingum eigi þingið
að þýngja í kvöð þessari með áliti sínu, en það er sannað, að
1 rbdl. er sama og 20 álnir í uppruna sínum, og nefndin vill
ekki, að skeðir samningar rjúfist. En 10 álna gjaldið ætla
eg annaðtveggja liggja á hálflendum eða lljábýlum, ellegar
annars kostar vera hálf-eptirgefið af landsdrottnum, sem ekki
verður meinað að gjöra af sínu hvað þeir vilja,· og er 20 álna
gjaldinu óhnekt fyrir þetta.
HELGI HELGASON: Eg verð að bæta nokkrum athugasemdum mínum við það málefni, er sá heiðraði alþingismaður úr Barðastrandarsýslu áðan ræddi um, viðvíkjandi manuslanínu vestan
Snæfellsjökul, því eg er nokkuð kunnugur því, þar eð Snæ-
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fellssýsla
er sú næsta þeirri, sem eg bý í.
Eg ætla ekki að
lýsa því, hvernig geingur
til með mannslánið í sjöplázunum
vestan Snæfellsjökul,
þar eð sá virðulegi þingmaður, er eg til
nefndi, hefir nægilega gjört það , heldur vilda eg benda þíllgmönnum til þeirra slæmu afleiðinga,
er eg meina að af þessari mannsláns-heimtu
að nokkru leyti muni fljóta.
Eg ætla,
að Neshreppur
þar ytra, hvar þessi aðferð víðhefst, Sf! lakast
á sig kominn, hvað fátækt snertir, af flestum þeim hreppum,
er eg hefi spurn af á landinu.
En þar i móti er eitt lítið bygðarlag sunnan Jökulinn,
sem
el' Arnarstapi,
hvar miklu stopulli
fiskiafli er, en út í plázum hinu megin; samt sem áður má segja, að' það hafi heldur
.hlémgazt, síðan konferenzráð,
amtmaður
Bjarni þorsteinssoll,
tók við umráðum,
hver að eg heyri" sagt að heimti
eingin
mannslán,
svo hverr má þar nota ser sjóróðra
eptir eiginn
vilja.
þetta vildi eg hafa gefið til hugleiðínga
í því efni, að
mannslánin
væri afmáð.
Hvað viðvíkur mannsláns-borgun
á
þeim jörðum í Stapa umboði, er nálægt
mel' eru, þá ætla eg
hún se 1 rhd.; hvergi veit eg þar mannslán heimt upp á aTlIIan máta.
Umboðsmaður
þORvALDIJR SfvERTSEN:
þa~ væri þó hjákátlegt,
og eg held mer væri óhætt að kalla 'það óverðugt alþingi, ef það færi að semja bænarskrá
til konúngs,
er heiddl
um, að mannslánill
á landi her yrðu allstaðar greidd eptirleiðis með 20 álnum Iandaura,
eins og hinn mikilsvirti konúngkjörni [iíngmaður, jústizráð Thorstensen,
fór fram á, og nefndin hefir stúngið upp á, í stað þess sem konúngur hefir áður
boðið það skyldi vera Irhd., og sem enn nú er og hefir verið greidt
á öllu konúngs-gózi,
þar sem mannslána-endurgjald
er nokkurt; það væri sama og að biðja um, að fjórfalda álögu landsetans, og það ætla eg ekki þingmönnum.
Hinn heiðraði framsögumaður hefir dregið í efa, að 10 álna endurgjald
ætti nokkurstaðar
heima,
en eg má fullyrða, að svo er, þó eg nú hafi
ekki þau skilríki handa <Í milli, er eg geti sannað það með ; hann
vildi líka sýna fram á það, að mannsláns-endurgjaldið,
1 rbd,
eður 90 sk., hefði átt að umbreytast
í Iandaura,
og samsvara
þá 20 álnum, eins og nú væri húið að snúa peningatali
reglugjörðarinnar 1782, á prests-inntekturn
tíllandaura,
að líku hlutfalli; en það getur mer nú eingan veginn skilist,
því eg held
mannsláns- kvöð aUt annarar
tegunda!' en prests - tekjur,
og
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þab fyrir peninga- umbreytínguna ákveðna peninga-endurgjald
mannslánsíns
eiga, eptir tilsk. 20. Marts 1815, að umskrífast.
ríkisdalur í ríkisbánkadal silfurs; en eg ætla ekki ab fjölyrða
um þetta meir: atkvæði þíngmanna ráða lendingunni.
Assessor JOHNSEN: Eg ætla mér nú einúngis að víkja fáeinum orðum að því, sem hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður
mælti áðan, er hann heIt. það svo sem sjálfsagt, að eigendur Skálholts stóls jarðanna ættu rétt á ab fá gjald fyrir mannslánin, jafnvel þó þau væru tekin af in natura á þeim jörðum ; og getur mer
þá eigi skilizt betur, en að þab þvert á móti ~e sjálfsagt, ab
þab sé eingu síður rángt, ab heimta nokkurt endurgjald fyrir
þessa kvöð, er' hún yfir höfuð og undanteknÍngarlaust
er tekin af á jörðunum, án þess að nokkurt endurgjald sé áskilið; og
virðist mer, að það eitt megi nægja til að koma öllum í skilning um þetta, að konúngsjarðir nú i mörg ár hafa verið seldar með þeim skilmála, að kaupendur ekki megi leggja mannslán á leiguliða, en af þeim jörðum hefir þessi kvöð um lángan aldur eigi verið greidd in natura , svo að ekki getur verið
um annað máli að skipta, en um endurgjald kvaðariunar af
þeim.
það á ekkert skylt við þetta atriði, hvernig dýrleikinn á
stólsjörðunum er orðinn til, eins og líka seljandi átti fullan
rétt á, að undanskilja þau eignarnot, ,sem honum og kaupanda
kom saman um, eða að binda hmm þeim kostum, sem kaupandi gekkst undir.
FRAMSÖGUMAÐUR:
þegar enn virðulegi þingmaður Dalasýslu fylgir fram breytingar-atkvæði
sínu, og vill, að 1rbd.
verði allstaðar borgun maunslánsins, þá er þetta allt að líkindum; því von er ti], að hann vilji. gjöra öllum jafnhátt undir
höfði, en jafnaðarins ber að leita 'á réttum vegi; sá þráttnefndi
ríkisdalur var 20 álnir, og sýnir (repræsenterar) enn þá gjaldhæð, svo vóru öll gjöld tekin i peníngum á þeirri tíð. Tilgángur nefndarinnar var ekki (það er marg-ítrekað), að raska
samningum konúngs -Tands eta. Um 10 álna gjaldið vil eg ekki
tala aptur; það er og verður sennllegast, að það se annaðhvort
goldið af hálflendum og hjáleigum, eða hálft eptirgefið af
landsdrottnum, því ekki hefir 1 rbd. svarað til 10 álna á nokkurri tíð, heldur nú til 6 til 7 álna, en til 20, þegar hann var
ákveðinn af þeim nefndu konúngsúrskurðum,
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Áður en eg fer að
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ræða um sjálft málið, og mæla fram með breytingaratkvæðum
þeim, er eg hefi borið upp, verð eg að gjöra hinn beiðraða
framsögumann varan við, að 1. greinin í breytíngaratkvæði mínu
var svo borin upp í gær, sem hann las, þó hann drægi efa á
það; eg skrifaði það þannig strax á blað hjá mer; 2. greinin
Jyktaði með þeim orðum, "eptir því sem í þeirri sveit tíðkast",
og mun það -hafa verið skrifað á þann veg á blaðinu til hins
háttvirta forseta, þó framsögumaður
slepti þessum orðum nú,
þegar hann las greinina. því næst vil eg nú venda máli mínu
að breytingaratkvæðum okkar þingmanns UángveIlí nga. Ver
viljum fyrst og fremst afmá mannsianln öhlúngis, þegar ábúandaskipti verða; ver viljum halda Í þessu hinni sömu
stefnu og stjórnin hefir farið fram og skýlauslega látið um vilja
sinn Í ljósi; ver viljum í annan stað, að þar sem mannslánsréttur fylgir jörðunni eptir gamalli venju og gömlum skjölum
eður jarðabókum,
og byggíllgnrskilmálar
áskilja mannslánið,
þar viljum ver að vísu líka, að kvöðin sjálf eður skipsáróðuriun se nú þegar af tekinn, en ábúandi endurgjaldi hann með
sanngjörnu
og almennu skipsáróðurs-gjaldi,
eptir því sem Í
þeirri sveit tíðkast. það el' ófært, og getur valdið mesta öjöfuuði, að ákveða og einskorða tiltekna upplræð endurgjalds þessa,
sem gildi um allt land. lþað er sannað, að sumstaðar er mannslánið endurgoldið með 1 rhrl., sumstaðar, að menn segja, með
20 aln.; en það er líka sumstaður goldið að eins með 10 áln., og
þetta er á Holts kirkjujörðum undir Eyjafjöllum, og á bændaeignum þar; hvorugur okkar þorði að fullyrða þetta Í undirbúnings-umræðunni,
þó okkur minnti það fastlega ; en að þetta
er svo Í raun og veru, má sjá af jarðatali assessors Johusens,
bls. 48, þar sem presturinn sjálfur er borinn fyrir þessu. Af
þessu er nú auðráðið, að niðurlag nefndarálitsins
getur ekki
staðizt; að vísu segir þar: "þó svo að þetta breyti í aungu
gjörðum samningum", eður á þá leið; að vísu mega eptir
því ábúendurnir, sem J1Ú eru á jörðunum, gjalda, Í stað sjálfs
mannslánslns,
eptir þVÍ sem um er samið, Lrhd., lOáln., 20 áln.;
en hitt er þó auðskilið, að undir eins og þessir ábúendur eru
í burtu, þá eiga hillir II Ý j u landsetar að endurgjalda
mannsláuið með 20 áln., allstaðar jafnt, þó það áður hafi verið afplánað á sömu jörðu með Irhd. eður 10 álnum; önnur meining
en þessi getur aldrei Ieiðst út úr ályktun nefndarinnar, og þVÍ
el' hún ekki sanngjörn,
En fái jarðeigandi það skipsáróðurs-

424

gjald, sem almennt er í þeirri sveit, þá fær hann fullt fyrir sitt,
og el' skaði aus, því þá getur hann feingið menn á skip sín
eins eptir sem áður, ser aðskaðlausu.
Í þriðja lagi fannst
okkur, að eigenrlur þeirra jarða, þar jarðabækur geta einkis
skipsáróðurs, eigi ekkert
endurgjald að fá fyri mannslánið
hjá ábúendum, sem nú eru á jörðunum, því víð vildum ekki
láta endurgjalda það neinu, sem ránglega væri heimtað, Í fjórða
lagi fannst okkur það allsendís óti1heyri1egt og rángt, enn
þótt ábúendur, sem nú eru á mannslánajörðum eptir jarðabókum, ættu að endurgjalda það, að margir ábúendur skyldu endU1'gjalda hver fyrir sig mannslánið á sömu jörðunni, og að
tekið yrði þannig af henni 4, 6 eða, fleiri mannslán, þar sem
ekki var áður nema eitt; heldur væri það réttvíst og sanngjarnt, að allir ábúendurntr á slíkum jörðum gyldu ekki nema
það eina manuslánsgjaldið , sem ákveðið er.
'það kann að vera sumra meining, að mannslánin séu ekki
jafnmiklum vandkvæðum bundin, og orð er' á gjört, en það
væri að vÍ&Umerkilegt, ef nokkur væri sá, er vildi styðja að
viðhaldi mannslánanna.
Her hefir verið talað um réttíndi mannæ
á líflausum hlutum og skynlausum skepnum, og það hefir verið
sagt, að ekki mætti !!:jöra lítið úr þessu, og það er reyndar
satt. þvi fóru menn fyrir skemstu að biðja um veiðilögin í
öllum þeirra strángleika, svo að eigandinn megi eiga mófuglana í landi sinu; þetta er vist mikið gott, það er til að vernda
réttindin. En hvað er að telja elgnarrettlndín hjá hinum meðfæddu og náttúrlegu frelsistettindum mannsins sjálf..,? þau eru
þó víst miklu merkilegri,
en eiguarrettíndin á smámunum;
og segi eg þetta til þeirra,' ef nokkrir væru, sem heldur kynnu
að vilja mæla líknarorð mannslánskvöðinni;
en það væri þó
herfilega ósamkvæmt sjálfu ser, að vilja umgirða sem fastast smá-eignarréttindi,
en vilja ekki verja af alefli hin meðfæddu og náttúrlegu frelsis-rðttíndi mannsins sjálfs.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Af því, sem hinn virðulegi þingmaður
Skaptfellínga nú mælti, virtist mer sumt vera á góðum rökum
bygt, en sumt aptur yfrið léttvægt.
Eptir því sem hann ætlar, eiga mannslánln að falla niður endurgjaldslaust við ábúenda skiptin, eins og vera kvað venja á konúngsjörðunum.
Oss
hefir það her á þinginu verið sagt, að konúngur hafi haft á
orði í friverzlunar-tilsklpaninni,
að taka af mannslánin á jörðum sinum. Nú eru þau á þeim jörðum enn. Hafa {lá aldrei orð-
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ið ábúenda-skipti á k.onúngsjörðunum i 60 hin seinustu ár? f.>að
er hel' sagt, að mannslánin séu aftekin á konúngsjörðunum, þegar
þær eru seldar; hefði þá breytingaratkvæðið átt að segja: við
eigenda, en ekki ábúenda-skipti.
Sá ójöfnuður, sem áður hefir
verið, að sumstaðar hefir mannslánið verið goldið með 1 rbdl.,
sumstaðar með 20 alnum, sem þó í sjálfu Sel' er jafnt og sama,
á nú af að takast, svo eingau sk eM óréttnr ; en gætum nú að,
hvernig fer: gjaldist mannslánið með einum' rikisdal, þar sem
20 álnir hafa réttilega verið teknar, missir eiæandi ! parta
réttar síns; kirkjurnar mundu þá missa af réttu gjaldi sinu,
því þeim el' þó leyft að velja 20 álnir eða peninga eptir verðIagsskránum, ef þær feingju Lrbdl., og þó virðist þeim ránglega dregnir 6 sk. mót úrskurði konúngs 1785. Eptir ððru
breytingar-atkvæðinu
verður sín lðggjöfin i hverri veiðlstöðinni, hverjum hreppnum, því skiplagið er, eins og eg hefi
áður sagt, i mörgum stöðum ekkert, og þar fá eigendur mannslánanna þvi ekkert endurgjald, með hversu gildum og góðum
rétti sem þeir áttu kvöðina; en á öðrum stöðum fá þeir nokk-uð, en þó misjafnt, eptir þvi sem i venju er komið að gefa
mikið eða lítið skiplagið, sem aldrei hefir verið lög-ákveðið.
pegar þíngrnaðurinn fel' þeim orðum, að þinginu væru þá mislagðar hendur, ef það i gær, með að aðhyllast hin straungu
veiðilög, hefði ætlað ser að vernda eignarréttinn, en með því
í dag að mæla með 20 álna gjaldi fyri!' mannslán hvert, vildi
hnekkja þeim heilagari rétti manna, frelsis-réttindum: þá má
eg játa, að eg ekki fæ skilið hann; því eg ætla, að 20 álna útgjald, réttilega undirkomið, se allt annað, en persónulegs frelsis hnekkir: i hið minnsta gjöri eg mun á réttgoldnu 20 álna
útsvari og frelsisréttindum sjálfs mín.
STEPH..\.N JÓNSSON: Mannslán í þeim skilningi, sem her
el' um rædt, eru mer að öllu óþekt; þau eru ekki til norðanlands, og því hefi eg ekki gegnt i þetta mál fyrri. Jafnvel þó
eg vildi verða fyrsti maður til að styrkja mál þess, sem órétt
líður, þá se eg enn ekki, hvort breytíngaratkvæðið þræðir rétta
stefnu í þessu máli, eða hvort það el' nokkurt; og helcl eg þvi
bezt fallið, að fela það stj órn inni til inntöku í landbúnaðarlögin : henni hefir veri i) blandað inn í þíngræðurnar, og hún mun
færust til að álykta það rétta ; það eina mætti máske segja
móti þvi, að tíminn dragist leingur við það, en skeð getur, að
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stjðrnín bendi því þangað, þó ver biðjum ekki, og þá er eingu
tapað.
FBAMSÖGUMAÐuB:Fyrst fleiri eru nú farnir að taka undir breytingar- atkvæðið um, að fá máli þessu skotið inn undir
landsleígubálklnn, þá neyðist eg til að virða það breytíngaratkvæði svars. Eg skil þá ekki, hvað þínginu er að vanbúnaði, að segja nú álit sitt um þetta litla mál, Sem búið er að
ræða í tvo daga af þíngmönnum úr öllum héröðum landsins;
og ef þingmenn þora ekki að treysta ser til að frambera skynsamlega bænarskrá um þetta mál til konúngsins; skil eg ekki,
að þeir geti treyst betur útlendum mönnum til að skýra það
fyrir sig. Ef kvöð þessi er svo ill, syndsamleg og frjálsa
menn smánandi , sem sagt hefir verið ú þinginu, þá ætla eg
skapadægur hennar ætti að vera komið, og henni nú mál að
hátta.
Nú hættu þingmenn tölum, og let þá forseti gánga til atkvæða um þessi atriði:
1. Vill þingið aftaka mannslánin allstaðar án alls endurgjalds
við ábúanda skipti (Jón Guðmundsson,Jón þórðarson), eða móti
endurgjaldi meira eða minna til landsdrottins (nefndin, Sívertsen]

?

Hið síðara samþykt 17 atkvæðum.
2. Vill þíngið, að endurgjaldið se d'kveðin upphæð álna eða
peninga (nefndin, Sívertsen), eða óákveðin, eptir hverrar sveitar venju um skipsáróðursgjald (Jón Guðmundsson, Jón þórðarson)?
Hið síðara samþykt 17 atkvæðum.
3. Má taka endurgjald fyrir meira, en eitt mannslán af'hverri
jörðu?
Neitað 22 atkvæðum.
4. Vill þíngið semja bænarskrá um serstaka löggJöfum þetta,
eða að eins óska, að tillögur þingsíns takist af stjórninni
inn í landbúnaðar laga - frumvarpið?
.
Hið síðara samþykt 15 atkvæðum.
Eptir svari upp á 2. spurningu fell úr þessi spurning:
Ef endurgjaldið á að hafa ákveðna upphæð, hvort vill þá
þingið heldur velja 20 álnir (nefnd), eða 1 rbdl, (Sívertse.n)?
og eptir svörunum til fyrstu og annarar spurningar, einnig þessi:
Vill þíngið, að öll þau mannslán aftakist strax án alls endurgjalds, er ekki finnast í jarðabókum (Jón Guðmundsson, Jón
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eða að beðið sé eptir, að nú gjörðir samningar
líði út (Sívertsen, nefndin) ?
því næst var fundi slitið.

þórðarson),

26. Júlí Allir á fundi. þíngbók

tuttugasti fundur.

frá síðasta fundi lesin og samþykt.

Tók þá forseti fram til síðustu umræðu málefnið um lögleiðíngu konúnglegra
lagaboða, sem útgefin eru (yrÍl' Danmörku á árunum 1845-46.
Í máli þessu hafði fulltrúi Skaptfellínga borið upp svo látandi breytíngar - atkvæði:
Að tilskipun 8. Jan. 1845 verði Iögleirld ber með því fororði: þó skal undanskilinn tekjuskattur af föstum tekjum
sýslumanna, frekar en hvað ákveðið er í konúngsúrskurði
26. Sept. 1838.
:FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg þarf ekki að ítreka aptur það, er eg
sagða, .þegar málefni þetta fyrri var her til umræðu á þinginu.
Móti uppástúngum nefndarinnar um breytingar þær~ með hverjum löggilda ætti her, tilskipun frá 21. Maí 1845, hafa eingar
mótsagnir fram komið, hvorki af hálfu hins hæstvirta konúngsfulltrúa eður frá [iingmönnum,
Eg þykist þvi viss um, að
þingið muni annaðhvort samhuga, eða þá með miklum atkvæðafjölda fallast á þær. það er einúngis eitt atriði, sem eg af
hinni fyrri umræðu hlýt að taka mer tilefni til að minnast
nokkuð á, og leiða að þvi þingsins, og ser í lagi hins háttvirta forseta, athuga, það er að minni hyggju öldúllgis nauðsynlegt, að sú íslenzka útleggíng af tilskipaninni frá 21. Maí
1845, sem lögð hefir verið fyri I' þingið, og sem liggur til grundvallar bæði' fyrir umræðu og álitsskjali nefndarinnar, verði látin fylgja með álitsskjali þillgsins til kouúngs ; því annars el'
það ómögulegt, að þetta álitsskjal verði skiljanlegt stjórnarráðunum
eða nokkrum þeim, er seinna eiga um málið að fjalla.
Nefndin hefir viða stúngið
upp á, að úr tilsk ipaninni skyldi
fellast klausur, sumar styttri og sumar leingri. þessar klausur eru, eins og allstaðar el' brúkalllegt í þesskonar málefnum,
þannig tilteknar og auðkendar, að fyrstu og seinustu orðin
eru tiltekin, en miðhikíð allt fellt úr; og þetta er nú allt
miðað einmitt við þá orðaröð og orðaskipun, sem á ser stað
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í þeirri útleggingu, sem þingið hefir fyri I' ser haft, og fylgi
bún ekki með, geta eíngum manni, til fullnustu, skilist uppástúngur nefndarinnar; því það er iildúngis ómögulegur hlutur,
að ef þessari útleggingu væri kastað á glæður, og farið væri
að útleggja tilskipunina aptur á ný, að nokkur· maður geti
hitt einmitt þá orðaröð og orðaskipun, sem útleggíngín henr,
og við hverjar uppástúngur
nefndarinnar eru bundnar og miðaðar,
það er einnig eðlileg og nauðsynleg afleiðing af því
konúngsíns allramildasta boði, að ræða skuli her öll mál á
íslenzku á þinginu, og að íslenzk skjöl verði að vera lögð til
grundvallar við umræður þíngsins, að þessi skjöl verða þannig viðteingd málefuin, að þau síðan ekki geta orðið frá þeim
skilin, nema því að eins að allt það verði óskiljanlegt, er um
þau hefir verið rædt og í þeim hefir verið uppástúngið.
FORSETI:
Eg get ekki haft neitt á móti þvi, að sú þýðing tilskipunarinnar, sem her er um að ræða, se send frá þinginu með þeirri bæn, að tillit sé haft til hennar, þegar tilbúið
verður lagaboðið fyrir Íslal.d; en hitt þykir mer óljóst, hvort
ekki verði svo metið, sem með því sé gripið inn í réttindi þess
manns, sem stjórnin hefir kjörið til að snúa á islenska túngu
þeim lagaboðum, sem her skulu gild gjörast, og oska eg, að
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi láti i ljósi meiníngu sína ber um.
KONÚNG SFULLTRÚI:
Eptir tilmælum hins háttvirta forseta
vil eg leyfa mer að svara þvi, að eg enn sem fyrri verð að
álíta það óhagkvæmt, að þingið í álitsskrá sinni til konúngs
minnist á orðabreytingar þær, sem nefndin henr stúngið upp á,
og fyrir þá sök get eg heldur ekki annað en fundið það ónauðsynlegt, að alþíng láti hina íslenzku útleggingu, sem hér
er rædt um, verða samferða álitsskrá sinni.
Skyldi nauðsyn þykja til bera, að í hinni dönsku erfðatilskipun yrðu gjörðar sérlegar breytingar, áður en hún yrði
lögtekin á Íslandi, mundi að líkindum verða samið frumvarp,
til þess það yrði lagt fyrir þíngið, og væri þá þinginn innan
handar að gjöra þær athugasemdir við frumvarpið, sem því
þætti vi1'lþurfa. Annars má það virðast miður til fallið, með
því að senda útlegginguna með álitsskránni, að binda hendur
á þeim manni, sem, eptir því sem reglur standa til, áZað takast á hendur útleggíngu tilskipunar þeirrar, sem að lyktum
verður gefin út handa Íslandi; því á þann hátt -yrði útleggíngin samin eptir öðrum reglum, en venjulegar væru: því menn
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verila ail hugsa eptir þvi, að tilgángur með þessa útleggingu,
sem her er rædt um, er allur annar,
en með útlegginguna
á
lagaboðum þeim, er lögleidd eru á Íslandi.
}~RAMSÖGUMAÐUR:það er eingau veginn meiníng mín, að
koma aptur til þeirrar umræðu, er her var á þinginu hið fyrra
sinni, um orðaval útleggíngarinnar,
eður um það, hvernig hún
væri samin; ekki heldur var það ásetningur
minn, að fara því
á flot, að stjórnin væri bundin við þessa útleggingu, þegar
hún seinast leti vinna að því, að Íslenzka tilskipunina
frá 21.
Maí 1845, þannig lagaða, sem vera ber, handa Í&landi; heldur
vildi eg eínúngis
gjöra það ljóst, sem hverjum manni má
vera auðskilið, og orð mín berlega sýna, að það væri öldúngis nauðsynlegt,
að hin sama útlegging, sem nefndin og þíngið hefir haft fyrir ser, og vi~ hverrar orðaröð og orðaskipun
nefndin hefir orðið, og þíngið mun verða að binda sínar uppástúngur, fylgi með álitsskjali
þíngsins til konúngsins,
ef þessar uppástúngur
eiga að geta orðið nokkrum manni skiljanlegar; og það hlýtur að vera bæði stjórninni
og þínginu mikils
univarðanda.
Eg skal enn fremur geta þess, að eg með öllu
verð að álíta það ónauðsynlegt,
að nýtt frumvarp
til þessarar
tilskipunar
verði aptur lagt fyrir þíngið; því það hefir nú svo
ljóst og skýrlega,
sem með þarf, látið í ljósi, bæði að það
vill hafa hana lögleidda her á landi, og líka með hvaða breytíngum það skuli ske.
ÁSGEIR EINARSSON: Í tilliti til þess, er sá heiðraði framsögumaður sagði, að ekkert hefði verið mælt á móti innleiðslu
tilskip. 8. Jan. 1845, get eg þess, að sá heiðraði þín gm aður
SkaptafelJssýslu
gjörði það að nokkru
leyti; en mer sýndist,
að óþarfi se að óska, að nefnd tilskipun
se innleidd nú þegar, þar sá háttvirti
konúngsfulltrúi
hefir sagt,
að stjórnin
mundi ætla að gjöra það, og sýnist mer það ætti að bíða, þángað til skattgjaldslögin
verða samin, einkum þar nefndin,
sem
átti að rannsaka
þau, stakk upp á nokkurri breytíngu um högun embættismanna
launa.
Verð eg því að gefa atkvæði mitt
mót innleiðslu nefndrar tilskipunar.
FRAMSÖGUMAÐUR: Hafi eg ekki misskilið
hinn virðulega alþingismann,
er nú talaði seinast, þá vildi hann koma
fram með einhverjar
breytíngar
í tilskipuninni
af 8. Janúar
1845; eu hafi svo verið, þá má eg geta þess, að það er nú
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orl'lil'lum seinan, að koma fram með þær, þar eð má1i1'ler nú
komið til ályktunarumræðu her á þínginu.
Kandíd .• JÓN SIGURÐSSON:
Mer skilst, eins og her se
verulegur meininga-munur milli hins háttvirta konúngsfuJltrúa
og nefndarinnar.
Konúngsfulltrúinn virðist mer ætlast til, að
beðið yrði um erfða-tilskipunina i almennum orðatiltækjum, á
þann hátt, að frumvarp eptir henni yrði lagt fyrir næsta þíng;
nefndin er aptur á móti á [rvi, að hiðja um, að hin íslenzka
tilskipun, sem nú hefir verið lögð ber fram á þinginu, verði
löggilt, með þeim breytíngum, sem \ nefndinni þykir haga og
,þörf er á. það virðist, sem þíngið hafi verið nefndinni samdóma iþessu, því ekkert breytingaratkvæði er komið fram á þá
leið, sem konúngsfulltrúinn virðist að ætlast til; en það er
auðsætt, að um þetta þyrfti breytíngaratkvæði,
ef það ætti að
verða tekið til greina. En þegar nú einginn þingmanna hefir
borið upp .slíkt breytíngaratkvæði,
eða viljað biðja um nýtt
frumvarp, og það er nú orðið of seint, þá getur nú eingin umræða orðið um annað, en þessa íslenzku tilskipun, sem nú er
lögð fyrir þíngið, með þeim breytíngum, sem nefndin hefir
stúngið upp á, og er þá sjálfsögð nauðsyn, að bið íslenzka handrit tilskipunarinnar verður að fylgja með.
Assessor JOHNSEN: Mer virðist líka, að þíngið því síður
eigi að láta þýðínguna liggja eptir, er það sendir konúngi álitsskjal í þessu máli, sem það að vísu má álítast eitthvert af
þeim mark verðustu málum, er borin eru undir þingið í þetta
sinn af hálfu stj órnarinnar; hvers vegna öll þörf hefði verið
á, að þingmenn hefðu feingíð færi á allir, að kynna ser þau
en nýju erfðalög með sama hætti og frumvörp þau, sem lögð
eru fyrir þíngið. En þó að nú þessa eigi væri kostur, er samt
sú íslenzka þýðíng afþeim, sem her er lögð fram, ásamt með
nefndarálitinu, orðin undirstaðan fyrir þingræðunum í málinu:
eins og nefndinni, og vissulega ekki mer fyrir mitt leyti, heldur ekki gat komið annað til hugar, en að svo bæri að vera,
og að þíngið því ekki heldur gæti- komizt hjá, að Játa þýðínguna fylgja með álitsskjali þess, ef aðgjörðir þingsins," eða
breytíngar þær, sem upp á er stúngið i hinni nýju erfðalöggjöf Dana, er hana á að lögleiða her í landi, eiga að geta
haft nokkuð upp á sig, eða -látið vilja og ósk þíngsins i
ljósi.
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þá var hætt ræðum i þessu máli, og kvað forseti það þvi
útrædt; var þá geínglð til atkvæða um þessi atriði:
1. Vill þingið biðja konúng um, við lögleiðslu tilskipunar 8.
Jan. 1845, að aftaka her allskonar tekjuskatt af launum
emhættísmanua (nefndin), eða einímgis með þvi fororði : þó
skal undan skilinn tekjuskattur af föstum tekjum sýslumanna, frekar en hvað ákveðið er i konúngsúrskúrði
26.
Sept. 1838 (breytíngar-atkvæði
Jóns Guðmundssonar)?
Hið fyrra samþykt með 12 atkvæðum.
2. Vill þingið óska þess, að tilskipun st, Mai 1845 um breytingar í erfða-Iöggjöfinni, eins og hún nú á íslenzku er lögð
fyrir þingið, lögleiðist her án frekara frumvarps, með þeim
breytingum, sem nefndin hefir stúngið upp á?
Samþykt i einu hljóði.
þá var tekið fram til ályktunar-umræðu málefnið um festu
og uppboð konúngsjarða.
Í málinu höfðu verið borin upp
þessi breytíngar- atkvæði:
1) Varaforseta :
Til vara, ef þingið fellst á að senda konúngi hænarskrá, að
þingið biðji Hans Hátign konúnginn, að hafa hliðsjón af þeim reglum, sem nefndin hefir mælt fram
með um byggíngu konúngsjarðanna,
er samið verður frumvarp til nýrra landbúnaðarlaga
fyrir Ísland
yfir höfuð.
2) þingmannsiJis frá Eyjafjarðarsýslu:
Að 3. atriði uppástúngu
nefndarinnar falli burt.
3) f>íngmannsins frá Borgarfjarðarsýslu:
Að uppsagnartími á uppboðnum og festum konúngsjörðum verði ber eptir ekki leingri en frá miðju
SUIllI'i,næstu áður en leiguliði vill flytja frá jörðu.
}t'RAMSÖGUMAÐUR:
Eg skal nú hlífast við að leingja umræður máls þessa, svo sem eg get. þær þóktu i undirbúníngsumræðunni smásmuglegar og lítt uppbyggilegar, það var satt;
eg, að minnsta kosti, hóf þær ekki, og er ekki valdur að því,
þó þeim, sem tekur sárast til óþarfa-umræðna, tímaspillis os;
leingínga þíngtíðindanlla, hafi sjálfsagt fallið þetta illa; en ekkert er svo smásmuglegt, að ekki megi eitthvað af nema; og
eg mundi, að merkum mönnum getur orðið að grípa til hinna
lítilfjörlegustu óyndisúrræða,
þegar þeir em í vandræðum ; eg
numdi , hvað hollt það er, að geta dregið úr geði sínu, fyrir
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jafngeðríka menn og eg er; og eg staðfestist íþeirri raun, sem
eg hefi jafnan verið fastur á, að það se aumast allra úrræða,
að þrífa til sorpsins undan fótum ser, til þess að verjast með;
því það er sjaldan til annars, en að maður atar optar þá,
sem verja skal, en ekki hina, sem það var ætlað.
Eg verð þessu næst að fara fáeinum orðum um breytingar - atkvæði þau, sem borin eru upp í þessu máli. Vara-atkvæði
hins háttvirta varaforseta er áheyriIegt og aðgeingilegt, ef ekki
þyrfti bráðra aðgjörða við. Eg vona það se orðið full- ljóst
af undirbúnings-umræðunni,
að máli þessu má eingau veginn
fresta; afleiðingar uppboðanna eru þegar orðnar svo miklar, og
þjóðinni orðin svo ljós og tilfinnanleg hin illu afdrif þeirra, að
það væri ekki til annars en að spilla góðum og greiðari
málalyktum.
ef farið væri að koma því inn í landbúnaðarlögin ; það væri líka til þess, að brjóta um þvert traust það, er
beiðendur hafa til þingsins, og fæla þá frá með öllu, að rita
optar bænarskrá um slík málefni.
Hinum virðulega þingmann! úr Eyjaíjarðatsýslu
hefir, að
eg held, sjaldan mistekizt svo, sem nú, er hann hefir borið
upp þetta breytingar-atkvæði
sitt, þar sem hann fer fram á
að fella úr 3. uppástúngu-grein nefndarinnar.
það má þ? vera
öllum í augum uppi, að menn verða að sýna stjórninni fram á
eitthvað, og eitthvað verulegt, í stað festunnar og hagnaðar
þess í bráð, sem af henni steudur ; þetta hefir bæuarskráiu úr
Strandasýslu, og eins nefndin gjört, þar sem hún stíngur upp á
árlegum jarðabótum : af þeim getur gagn leidt fyrir alda og
óborna: af þeim uppsker ábúandi sjálfur, sem vinnur að þeim,
hinn ríkuglegasta ávöxt, yfirhöfuð að tala: jörðin býr að þeim
til frambúðar, og eigandinn hefir þvi stöðugan arð af þeim;
þar að auki er það samkvæmt anda þessara tíma, að ákveða
jarðabætur , því jarðræktinni þokar heldur áfram.
.
Um viðauka-atkvæði ens heiðraða þingmanns Borgfirðinga
er það að segja, að nefndin gjörði, og gjörir enn að ~jálfsögðu
ráð fyrir, að uppboðum þessum til festu og afgjalds muni
linna; því taldi nefndin vist, að fresta mætti uppástúngu um
uppsagnarfrestinn, þar til það atriði verður rædt og ákvarðað í
landbúnaðarlögunum,
og er eg á sömu meiníngu enn.
EH áður en eg sezt niður, verð eg að leyfa mer að spyrja
hinn .háttvirta kouúngsfulltrúa,
hverju nafni að nefna megi
þessar fyrirskipanir hins konúnglega rentukammers,
um upp-
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boðin til afgjalds og til festu. Eru það lög, eða eru það ráðstafanir, það sem Danir nefna lðorall~altllín9cr", eða hvað er það?
Slíkar fyriskipanír, sem yfirgrípa svo mikið, og svo mikið leiðir af um allt land, verða þb að verða nefndar eiuhverju nafni.
KONÚNGSl<'ULJ,TRÚI:
þvi, sem hinn virðulegi framsögumaður spurði mig að, skal eg svara í fám orðum, að þær ákvarðanir
rentukammersins,
sem um er talað, eiga heima meðal þeirra
margkynjuðu umboðslegu (aÞlllílli~rati\,lr) ráðstafana, sem þessu
stjórnarráði eru faldar á hendur.
Assessor .JOHNSEN:
Mer fer nú að þykja það eiga nógu
vel við, að þeir, sem her eiga hin lægri sætin, láti álit sitt í
ljósi um inngáng þann, sem Mun heiðraði framsögumaður hafði
við til ræðu sinnar, er hann nýsk eð hélt í málefni þessu; og
verð eg þá fyrir mitt leyti að játa, að mer sýndist inugángur
sá bæði óþarfur og líka án allra orsaka.
Assessor JONASSEN:
Eg tók ekki til orða við undirhúnings-umræðu þessa mals, og leyfi eg mer þvi, sem meðlimur
nefndarinnar, að fara her um það fám orðum, áður en ályktarumræðu þess er lokið.
Eg er sannfærður um, að ræða hins hæstvirta konúngsfulltrúa við undirbúnings-umræðu málsins, hefir Ieidt þingmenn í
ljósan skilning um það, hvernig þessu se varið, og hvert að se
þess eðli, og ætla eg ekki að bera það til baka, en einúngis
að fara fáeinum orðum um þá ályktun, sem hinn hæstvirti konúngsfulJtrúi leiðir af eðli málsins, að það nefnilega, einmitt af
þvi að það se stjórnarmál (aÞlllíllí~ratí\,lt), ekki heyri undir álit
eða umdæmi alþingis. Fallist alþíng á þessa meiníngu, leiðir
þar af, að þingið eptirleiðis gjörir ser að grundvallarreglu,
að
það megi hvorki né eigi að skipta ser af málum, sem eru
stjórnarmál ; en eins og þetta þraungvar mjög um verkahring
alþingis, þannig virðist mer, að þíngi~ ætti vandlega að hugsa
sig um, áður en það setur ser þetta takmark; því eins og
þingið á að varast, að fara út fyrir þau takmörk, sem því eru
sett, þannig á það á hinn bóginn að halda uppi og vel að gæta
að því, að rétti þess ekki verði þraungvað meir, en vera ber.
Eg skil samt ekki betur, en að þetta síðara yrði niðurstaðan,
ef þingið felli st á, að það ekki mætti skipta ser af nokkru
máli, sem væri þess eðlis, sem her á þinginu hefir verið kallað lIaÞllliní~rati\,ltll, þar sem eg hygg þetta ekki vera samkvæmt
þeim grundvallarreglum, sem finnast í tilskip. frá 28. l\1aímán-
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aðar 1831, sem réttindi og skyldur umdæmastandanna í Dan
mörku, og alþíngis síðar, eru bygðar á; því eptir þessari tilskipun eru' stjórnarmál
ekki undan þ.egin umdæmaþinganna
af.skiptum.
þetta virðist mer ljóst, þegar 4. og 5. grein í
téðr] tilskipun eru bornar saman innbyrðis; því eptir að búið
er ai'l segja í 4. greininni, að eingin lög, sem áhræri persónuleg eða eígnarréttindi, skuli eptirleiðis koma út, nema þau
hafi áður verið borin upp í frumvarpi fyrir þíngin, og þeim
veitt færi á, að segja um þau álit sitt, segir 5. greinin, að
þegar stðndin finni tilefni til að óska nokkurra breyt.ínga í
þeim Higum og fyrirkomulagi (Snt-retnínger),
sem áhræri allt
landið eða einstök héröð, eða ástæðu til að bera upp umkvörtun yfir því, hvernig lögunum se fylgt fram og stjórninni hagað, megi þau send~ konúnginum álit sitt og uppástúngu, og
sama er og ákveðið, og það í ljósari orðum í tilskip. fyrir hertogadæmin af sama dató,
að stóndin þar megi bera upp
bænarskrár og umkvartanir nm þau mál, sem áhræri annaðhvort allra hertogadæmanna,
eður einstöku héraða heill og
hagsmuni; og er það, virðist mer, einsætr, að her eru meint
stjórnarmál, og talað um uppástúngur og umkvartan ir, sem
rísa út af slíkum málum.
það er líka alkunnugt, að málefni þessa eðlis hafa verið
borin upp á þingunum í Danmörku, til að mynda, í fyrra í
Hróarskeldu, umkvörtun sú, sem þar var borin upp, og snerti
þá ráðstöfun, sem Mð konúngl. danska kanselli hafði gjört í
umburðarhréf frá 8. Nóv. 18-15, og fleiri dæmi mundi auðveldlega mega telja þaðan, þessu til sönnunar.
Eg segi ekki þetta í þeirri veru, að eg álíti, fyrir mitt
leyti, nauðsynlegt,
að bænarskrá se samin og send konúngi
um þetta mál; en eg ætla, að þíngit, hafi samt ekki rángt fyrir
ser, þó það gjöri það., enda þótt málið se þess eðlis, sem
það er.
Um nefndarálitið
sjálft ætla eg að vera fáorður, og það
því heldur, sem hinn heiðraði framsögumaður hefir haldið uppi
svörum fyrir það, eins og bezt mátti verða.
Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefir fundið á nefndarálitinu margar misfellur; þetta er í eðli sínu, og verður nefndin
að láta ser það lynda, því einginn tekur sig meiri mann, en
hann er; en þó verð eg að svara einu atriði, þar sem eg man
ekki eptir, að framsögumaður tæki það fram, en það er það
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atriði í ræðu hins hæstvirta konúngsfulltrúa,
er hann segir,
að nefndin ekki hefði skoðað málið "nema á aðra hliðina, og
flutt málið af þeirri hálfu"; þetta hefir þá orðið nefndinni óviljandi, því eg má fullyrða, að heimi var ant um að skoða
málið hlutdræguislaust, og á báðar hliðar; en það getur verið,
að hún hafi tekið annmarkana, sem henni virtist vera á þeirri
aðferð, sem nú tíðkast, að bjóða konúngsjarðir upp til festu og afpJalds við auctión, meira fram, en kostiua, sem uppboðinu eru
samfara; en það var af því, að nefnain gat ekki séð betur, en að
annmarkar þessir væru yfirgnæfandi.
Eg ætla ekki að tefja
tímann, með því að fara fleirum orðum um þetta mál, en ítreka
það, sem eg áður let í ljósi , að þó þingið mætti fallast á, að
eingin bænarskrá yrdi sam iu eða send í þessu máli, ætla eg
málið, eins og það nú el' komið, ekki hefði neinn skaða af
því, þar sem það má gjöra ráð fyrir því, að umræður þíngmanna her á þínginu, viðvíkjandi málinu, muni, eins og hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi við fyrstu umræðu málsins let í ljó",i,
verða jafnt fyrir það teknar hæfilega til gl'eina af stjórninni, að því leyti þær eru, og finnast að vera, á góðum rökum bygðar.
KONÚNGSFULLTRÚI:
þar eð hinn virðulegi konúngkjörni
þingmaður hefir bygt ætlun sína á því að tilfæra lög þau, sem
ákveða takmörkin fyrir verkasvæði alþingis , og atriði þetta
hefii ekki nógsamlega verið tekið til umræðu hér að framan í
máli þessu, þá verð eg að bæta þar við nokkrum athugasemdum.
'það er satt, að hin 1. grein í alþlngístilskipuninni
er
i því tilliti bygð á tilskipunum um hin dönsku fuIltrúaþíng, og að eptir þessum tilskipunum er fulltrúaþíngunum heimilt að biðja um breytíngu í almennum lands, eður
einstakra fylkja, lögum og tilbúningum
C3nbrdníngcr).
Eg veit
nú ekki, hvort hinn virðulegi alþingismaður vill telja umsjónina
á hillu konúnglega jarðagózi með lögum og tilbúningum; mer
virðist, að umsjón þessi viðkomi hvorugu. Eg ætla, að eg hafi
sæmilega vel haldið þræðinum í því, sem gjörzt hefir á fulltrúaþingunum
í Danmörku, en eg ætla og, að mer
óhætt að
þverneita, að fulltrúaþíngin þar hafi tekið til umræðu og aðgjörða annað eins mál og þetta er, sem ber ræðir um. Í dæmi
því, sem hinn konúngkjörni þingmaður minntist á, var ekki
kvartað yfir aðferð þeirri, sem kansellíið hefði við haft s a mk v æ m t því umboðsvaldi (l'Ibmíní~rl'lti\'\e 9JI;Jltbíg~eb), er því er veitt,

se
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heldur einmitt yfir því, að kanselhið hefði farið
fram yfir
þetta sitt umboðslega vald, með því að fyrirskipa það, sem
menn ætluðu einúngis að mundi geta gjÖ\'zt með lögum. En
her er þó að líkindum vall a nokkur sá, sem þyki rentukammerið í þessu atriði, sem her greinir um, hafa farið leingra, eu
það, sem umboðslegt stjómarráð, átti vald á.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg tek mer tilefni af því, sem
hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður áðan sagðí , til að geta
þess, að her er nú einúngis ræðan um, hvort það se nauðsynlegt
eða tilhlýðilegt, að senda konúngi um það bænarskrá.
Eg er
enn nú þeirrar meiningar, að þetta eigi ekki að gjöra, og verð
þess vegna að ráða þinginu frá því. Eg get ekki álitið það
nauðsynlegt,
þ~í það er her nógsamlega sýnt og sannað. að
hvorki stjórnarráðið ne yfirvöldin hafa her brotið lög á nokkrum.
Her er þvi einúngis spursmál um, hvort það se hentugt, að
gjöra það að almennri reglu, að bjóða kouúngsjarðir upp til
festu og afgjalds, eða ekki. Eg fyrir mitt leyti álít nú þetta,
sem almenna reglu, eingan veginn hentugt; og eg hefi, við annað tækifæri, talað um það skorinort;
en samt sem áður álít
eg það ónauðsynlegt, [rvi það er sýnt her á þínginu, að slík
uppboð ekki eru brúkuð fyrir vestan;
fyrir sunnan eru þau
ekki alment brúkuð, í það minnsta ekki á konúngsjörðum í
Gullbringusýslu; og fyrir norðan munu þau smámsaman afleggjast sem almenn regla, þó það máske gángi þar trega st. Eg
er líka fullviss um, að umræður þíngsins,
sem allar lúta að
því, að uppboð þessi séu skaðleg, þegar þau eru gjörð að almennri reglu, muni mega ser miklu meira til að afmá jarðauppboðin, en bænarskrá þingsins, þó hún gángi gegnum með
lítlum atkvæðafjölda.
En eg get ei heldur álitið tilhlýðilegt,
að senda bænarskrá í þessu málefni. "það er allstaðar viðurkent, að umsjón og stjórn konúngsgóza se aðmlnistrativt málefni, af hverju þjóðþíng ekki eru vön eða álíta ser skylt að
skipta ser. það hefir ætíð verið álitinn hvers: manns sómi, að
standa vel í sinni stétt , en þar á móti miður hæfa, að hann
blandi ser í óviðkomandi málefni. þíng þetta getur bæði áunn- .
ið ser sóma og álit með því að leggja sem viturlegust ráð á
þau lögltiafar-málefni, sem fyrir það koma og það á að segja
álit sitt um; en hvorugt þetta mun það ávinna ser með því
að blanda ser i þau málefni, sem hvorki ber nauðsyn til og
ekki heldur eru því viðkomandi. þetta bið eg aUa þá þíng-
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menn, hverjum álit og sómi þingsins liggur á hjarta, nákvæm';
lega að yfirvega,
áður þeir g<ínga til atkvæða um þetta mál.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg verð þó að svara
fáeinu .bæði
hinum háttvirta kouúngsful1trúa
og þeim heiðraða þingmanni,
er siðast mælti. Menn ræða her mikið og margt um svæði hins
"aðministrative"
valdsins, og hvað alt slíkt se þínginu
með
öllu óviðkomandi.
Hinn háttvirti konúngsfulltrúi
sagði sjálfur áðan, að þessar
fyrirskipanir
reutukammersins
væru "administrativ" - ráðstöfun;
en má alþing skipta ser af henni? Eg
held menn leiti lángt yfir skamt,
til að færa rök með þvi og
mót.
Í 1. gr. alþíngislaganna
stendur með berum orðum: ,,'það
"starf, er nefnd stönd hafa á hendi, í tilliti til þeirra voru landi
"Íslandi einúngis viðkomandi
laga og ráðstafana,
á þannig
"að felast þessari
nýju samkomu
(alþingi)
á höndur",
Her
el' hvað sett á móti öðru, "lög" og "ráðstafauir";
sé nú þetta
ráð st ö fu n, sem Íslandi einu viðkemur,
eins og konúugsfulltrúinn sagði áðan, þá er það sú ráðstöfun,
sem konúngur
sjálfur
hefir lagt undir þingið.
Eg verð að leyfa mer að
venda máli mínu til ens háttvirta
forseta,
og biðja hann að
láta í ljósi fyrir [iinginu meiuíngu sína um, hvort ekki liggi
næst að skilja 1. grein alþíngislaganna,
eins og eg nú mælti.
:FORSETI:
:það má kalla IIBol'('tn~altníltgerll allar þær ráðstafanir, sem embættismellll gjöra, og varða almenníng;
annars
ríður min meining á eiugu, því á endanum ákvarðar þó þingið
sjálft, hvað af skal ráða.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Eg verð þó að leyfa mer að bæta
þeirri athugasemd
við, að í lagagrein þeirri, sem til var vitriað"segir svo: "það starf,
er nefnd
stönd
hafa á hendi,
í tilliti til þeirra voru landi Íslandi einúngis viðvíkjandi
laga
og ráðs tafan a, á þannig að felast þessari nýju samkomu á
heudur",
:það er þannig einúngis hi1'l sama starf, er hinum
dönsku
fnlJtrúaþíngum
viðvíkur,
sem, að svo miklu leyti Ísland snertir, er falið alþíllgi á hendur.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Ef þíngið ætti að binda sig við þessa
ÞS'ðíngu 1. greinal'illnar,
sem hinn háttvirti kouúngsfulltrúí
nú
lagði í hana, þá ætti það, og yrði það að vera þingmönnum
kunnugt, hvaða málefni það sen, sem lngð eru undir fulltrúaþíllgin í Danmörku;
en þetta er ekki, her er ekkert
útlagt á
íslenzku, né auglýst um það efni : þí,nginu er ekkert skipað um
það. Ver höfum her tilskipun "um alþing
Íslendinga",
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útlagða á íslenzku og lagða fyrir þingið; eptir henni, og henni
einni, á alþíng að breyta, en ekki lögum þeim, sem einginn
þekkir; en i þessari tilskipun segir með berum orðum, að alþing eigi að ræða um "r á ð sta fa n ir", sem snerti Ísland.
ÁSGEIREINARSSON: l\ler virðist, að umræða þessa máls
se nú farin að taka þá stefnu, að í villu mættu leiðast jafnvel útvaldir, þegar til atkvæða skal gáuga, þar lögfræðíngarnir sjálfir eru jafnvel farnir að þrætast á um, hvað löglegt sé í
þessu máli eða ólöglegt; en þó eg tali nú fáein orð, eð fyrsta
sinn að eg stend upp, sem flutningsmaður annarar bænarskrárinnar, vona eg að ekkert illt geti af þvi hlotizt, því kraptur
ræðu minnar verður varla svo mikill, að hann villi sjónir fyrir pingmönnum,
og allra sízt mun traust þíngmanna til min
koma neinum til að gefa atkvæði mót sannfæringu sinni ; enda
hefi eg það traust til þeirra allra, að þeir láti hverkí traust,
elsku ne virðingu á nokkrum manni stýra orðum né atkvæðum sínum. Eg ætla nú ekki að minnast ueitt á form eða lög
í þessu máli, þvi það hafa þeir gj ört, sem til þess eru færari;
en eg ætla að minnast fátt eitt á ena laungu ræðu ens hæstvirta konúngsfulltrúa, er hann flutti, þá mál þetta var rædt til
undirbúnings.
það var við þVÍ að búast, að ræða hans, þá
sem optar, mundi gefa mönnum nokkra upplýsingu,
enda varð
það svo nú; þeir, sem máli þessu voru lítið kunnugir, feingu
nú að vita, að amtmenn ráða miklu um það, er yfir hefir verið
kvartað, og sest þar af, að meiningar þeirra em opt misjafnar,
og þar af mun leiða það, sem sagt hefir verið, að í sumu séu
sín lög í hverju amtiy og veit eg til, að þetta vekur opt óánægju.
þegar á ræðu ens hæstvirta konúngsfulltrúa fór að líða, varð
hún nokkuð söguleg, og vegna ókunnugleika míns var mer
ekki ljóst, hver blær var yfir henni; því þegar sá heiðraði
framsögumaður tók til sögunnar, fannst mer hún fá nokkuð
annan blæ, og þó stóð konúngsfulltrúiun
upp að gleðjast
yfir kunnugleika framsögumanns Í málinu, og virtist mer þó,
að sagan feingi enn ólíkari svip sögu konúngsfulltrúa, þegar
sá mjög heiðraði varaforseti bætti við hana. En sízt gat eg
komið fyrir mig, hvar það átti heima við efnið, sem konúngsfulltrúinn las upp úr Jónsbókinni.
En hvað fræðast menn nú af þessari sögu, nema að rentukammerið hefir bygt svo mikla ályktun, sem mikinn hluta
landsins snertir, á einstöku dæmi? og óttast eg, að sá hæst-
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virti kouúngsfulltrúi
hafi unnið minna gagn með sögu þessari,
enn hann vildi og vænti, því eg el' hræddur um, að alþýðu
þyki það undarlegt, og auki ekki traust hennar á nefndu stjórnarráði. Dæmi það, sem alþingismaður Skagafjarðarsýslu
sagði,
sýnir, að kouúngssjóðurinn
getur haft af þessu meiri skaða
en ábata; því fari þessu fram, getur skeð, að samtök verði
gjörð um að bjóða svo lítið, að minna afgjald verði en annars fæst. það, sem sá háttvirti forseti sagði, þegar málið val'
borið fyrst upp um það, að fleiri en hlutaðeigendur mundu
hafa skrifað undir bænarskrána
frá Strandasýslu, en þeir sem
hefðu búið á konúngsjörðum, Val' satt, og orsakaðist það af
því, að {leir óttuðust, að jarðeigendur mundu taka þetta eptir,
ef það færi að leiðast þar í venju, eins og annarstaðar,
og
höfðu líka heyrt þess dæmi úr nálægu héraði,
þar eð mel'
virðist ræður þíngmanna hafa lotið að því, hvað skaðleg áminnzt
aðferð se, og að viðkomandi stjórnarráð hafi ekki gefið gaum
að umkvörtunum manna um slíkt, sýnist mer ekki annað ráð
. eptir, en að senda vorum mildiríka konúugi
bænarskrá um
þetta efni; með því kemst málið og alþýðu meining og vilji
fyrir hann, og getur það orðið orsök til þess, að betri skipun
verði framvegis g.íörð á þessu.
KONÚNGSJ<'ULLTRÚI:
Af orðum þeim, er hinn virðulegi alþingismaður úr Straudnsýslu
nú mælti, þykist eg geta séð, að
hann hefir ekki til fulls skilið efnið í athugasemd þeirri, sem
eg, á hinum næsta fundi bel' á Undan, gjörði um það, að það
gleddi mig, að framsögumaður hefði getað gefið nákvæmari
skýrslu um dæmi það, er eg kom með. það var mel' mjög
ógeðfelt, að hafa orðið að telja fram nokkur skýrteini, sem
gátu kastað skugga á breytni umboðsmanns þess, er hlut átti
að máli. þess vegna gladdi það mig, að framsðgumaður gat tilgreiut þesskonar smá-atriði i málinu, að hreytui umboðsmannsins við það fékk miklu betra útlit í augum manna, án þess
orð hans gætu annað en staðfest ályktun þá, sem eg hafði
gjört, þar sem eg, jafnvel þó skýrteini þessi væru feingin, varð
að álíta það laust við allan efa, að uppboðið hefði komið til
leiðar talsvert hærra afgjaldi, en feingizt hefði, ef jörðin hefði
verið hygð án uppboðs, áll þess þó að lakari leiguliði hefði
flutt að jörðuuni.
.
Að öðru leyti hefi eg eingall veginn sagt, að rentukammerið hefði hygt ráðstafanir sínar, þær sem hel' ræðir um, á áð-
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ur greindu dæmi; eg hefi að eins nefnt, að þær hefðu, ef til
vildi, helzt atvikazt af þessu dæmi, sem um er getið íbrefi
því, sem kvartað hefir verið um. Eg hefi nú ekki leingur
nokkurn þátt í hinni umboðslegu (qbmini~rati\)f) stjórn Íslands,
og get þess vegna á eingan hátt vitað, hvaða atvik, samkyns
sem þetta, er nú hefir verið minnzt á, hafa getað borið að
höndum.
J(íN SAMSONSSON:þegar bænarskrá um þetta frá Skagafjarðarsýslu var samin, stóðu allir í þeirri sannfæringu,
og
líka væntu þess, að alþingið mundi taka þess háttar málefni
til greina, sem þetta, og það því heldur, sem menn vissu ekki,
hvort þeir áttu að snúa ser, ef ekki til Hans Hátignar konungsíns. Eg hefi talað við nokkra af hinum lögfróðu mönnum, sem ekki vita til, að út se komið lagaboð um þann I! árs
uppsagnar-frest ábúbar á klausturjörðum, sem í þeim byggingarbréfum er tiltekinn. Að senda Hans Hátign konúnginum
bænarskrá um þetta, gæti þó orðið meðal til þess, að takmarka
nokkuð vald amtmanna í því, að fara því fram, sem svoleiðis bygðar jarðir hindrað getur frá framför, og komið í veg
fyrir velvegnun manna.
Prófastur HALDóRJÓNSSON: það er óyggjandi (og það
umtalaða dæmi úr Skaptafellssýslu
sýnir það), að konúngssjóðurinn getur stundum auðgazt töluvert í bráð fyrir uppboð
konúngsjarða, og stundum kann að vilja svo heppilega til,
eins og þá, að duglegir efnamenn fáist sem ábúendur á konúngsjarðírnar j en hvortveggja
getur líka brugðizt. þó nú
ekkert ynnist við uppboðið fyrir konúngssjóðinn fram yfir það,
sem annars hefði orðið, eins og þau dæmin sýna, sem tilfærð
hafa verið úr Skagafjarðarsýslu,
þá er kannske einginn skaði
að uppboðinu fyrir það. En öðruvísi fer, ef bið annað bregzt,
nefnil, að góður ábúan-di fáist; þ.í fer þessi byggíIlgarOláti
bráðum að strafla sig. Annars vil eg g:jöra mun á uppboði til
afgjalds og uppboði til festu. það er sök ser, þó jarðir væru boðnar upp til afgjalds, ef forngildan, eða þó heldur sanngjarnlegt
eptirgjald næðist ekki með öðru móti; því það er sanngjarnt,
að árlegt eptirgjald jarðar hverrar samsvari gæðum hennar.
En uppboð til festu gjalds þykir mer isjárverðara, því bæði er
það auðséð, hvernln það kemur niður á erfíngjunum, ef sá,
sem boðið hefir háa festu í einhverja jörð, fellur frá svo
fljótt, að hann hefir haft hennar lítil eða.eingin not, og svo
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fæst ekki altjend hærri festa við uppboð,
en alin ars hefði
feingizt.
Mer er kunnugt eitt dæmi,
sem sýnir hvortveggja:
það var boðin upp til festu ein af konúngsjörðum;
eg vissi
ekki betur, en umboðsmanni
mundi hafa tekizt að byggja IIana
undir hendinni með 80rbdla
festu, en við uppboðið feingust
að eins 9 rbdl., eða þar um bil; en tveimur árum síðar dó maðurinn, sem jörðina
hlaut, og hefði þá ekkja hans og börn
verið eon ver fari II, ef festan hefði verið 80rbdl., en ábúðartíminn ekki nema 2 eða 3 ár.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:
þegar eg hugleiði, í hverjum
skilningi
alþíng eigi að taka réttindi þau, sem því eru veitt,
þá finn eg fyrir mer í alþingistilskipuninni
tvær greinir,
1.
grein, sem þínginu hefir þegar verið heut á, og 77. grein, þar
sem stendur: "alþíngið á ekki að skipta ser af einstakra manna
bónarbréfum eður umkvörtunum,
heldur vísa þeim til Vor, ellegar til hlutaðeigandi
stjórnarráðs
eða yfirvalds.
Ef samt
nokkur meðlimur (alþingismaður]
er fullkomlega sannfærður um,
að einstökum
persónum se óréttur gjörður, á hann kost á að
kæra málið fyrir alþíngi og færa þar fram tilhlýðilegur sönnur,
til þess að alþíngið,
ef meiri hluta atkvæða-greiðenda
virðist
málinu svo háttað vera, þar um geti sent Oss sínar skriflegar
tillögur".
:Mer finnst í þessu liggi, þegar maður ber það saman, að alþíug eigi helzt að taka að Sel' þau mál, þar sem vart
verður við að lögin se ekki haldin samkvæmt vilja löggjafans
til heilla þjóðarilInar;
þar næst um ráðstafanir
almennar,
sem
varða land og lýð, eður meiri hluta lands; eu þVÍ einstaklegrí
sem þesskonar
mál eru, því meiri vareygð virðist mer þíngið
verði að hafa við, að hafa afskipti af því. Eptir því sem her
er komið fram, fæ eg ekki hetur séð, en að rentukammerið
se vítalaust.
Her er ekkert lagabrot gjört.
Rentukammerið
hefir g:j 1irt þá ráðstöfun, til að auka tekjur þær, sem árlega er
varið til útgjalda landsins,
sem því hefir þótt nauðsyn á; það
hefir skipað að bjóða upp jarðirnar,
þegar ekki næst leigumáli
sá, sem það álítur réttan og gildan á jörðunum ; það hefir
jafnvel ekki skipað það í öllum tilfellum, hvernig sem á stæði,
heldur hefir það falið það amtmönnum
á vald, hve nær það
virtist nauðsynlegt.
það er því auðsætt,
að rentukammerið
hefir í þessu efni ekki gj1irt annað, en því har, og gagn landsins krafði; hafi nokkrum
missést,
þá eru það amtmennirnir,
og er þá aðgaugurinn að þeim.
En þegar svo stendur á, þá mætti
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málið snúast á rétta leið, áll þess gripið væri til að skrifa um
það bænarskrá til konúngs, því það virðist mer eiga að gjöra
í síðustu lög. Alþíllg hefir í þessum efnum tvennskonar vald,
ef eg svo má að orði kveða: annað að rita bænarskrár, annað
það, að ræða um málið, og upplýsa það svo, að allir sjái,
hversu óhentugar slíkar ráðstafanir eru; meiri hendingar þurfa
að Iikindum ekki amtmennirnir, einkum ef þeir komast sjálfir að raun um, að tilhögu 11 þessi er óvinsæl, og nær ekki
þeim hinum góða tilgángi, sem þeir hafa ætlað, heldur verður miklu framar til skaða, og sjálfum tekjunum til rýrnunar,
þeim er auka átti. þegar þetta verður nóg, þá er til einkis
að rita bænarskrá.
Yrði bænarskrá rituð, þá væri tvent til
að gjöra fyrir stjórnina: annaðhvort yrði hún að banna öll
uppboð fullkomlega, en af þessu gæti óneitanlega orðið tjón
í einstöku tilfellum (enda þótt dæmi það, sem konúngsfuUtrúinn færði til, sannfæri mig ekki, því það ser hver sanngjarn
maður, að hvorki umboðsmaður, ne neinn annar getur með
fullri vissu sagt fyrir fram, hvort boð verði hærra eða lægra):
það getur, sem sagt, stundum orðið til skaða; eða stjórnin yrði
að gefa fastur reglur, sem amtmenn ætti að gánga eptir, en
þetta er óm ö gu I e gt, því slíkar ráðstafanir eru þess eðlis,
að það verður að fela þær á hendur þeim embættismönnum,
sem eru næstir, sem líklegt er að se kunnugastir, og sem
eiga að vera bezt færir um að sjá, hvað við á og bezt fer í
hverju einstöku tilfelli. þessir embættismenn eru amtmennimir, og þeim verður
að fela þesskonar málefna stjórn á
hendur.
Uppástúnga
nefndarinnar í 3. grein, um að snúa festunni
upp í jarðnbætur, held eg verði að eingu gagni. Eg held það
muni fara um þá ráðstöfun, ef blín kæmist á, eins og um
þúfua-tilskipunina
fór um árið. Eg hefi séð byggíngarbref,
þar sem til er tekið, hversu mörg hlöss eigi að bera á hverja
dagsláttu í túninu, en eg hefi einga sönnun feingið um það
enn, að þar se hvorki fleiri ne færri hlöss á dagsláttunni, en
til er tekið. Eg hefi einnig seð tiltekið, að fjárhúsin skuli
vera svo og svo há, og svo og svo breið, en mig uggir, að sú
ákvörðun hafi haft líkan árangur.
Slíkar ákvarðanir eru svo
lagaðar í sjálfum ser, að þær bera það með sér, að þeim verður ekki fylgt, og svo mundi fara um jarðabætur þessar: ábúandi mundi hafa einhver ráð að skjóta ser unrlan þeim, ef
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hann væri ófús á þær, eða að telja umboðsmanni trú um, að
ser væri þær ómögulegar.
þegar
svo ekkert yrði af
þeim, þá væri töpuð bæði festa og jarðabætur.
Eg álykta af
reynslunni, að svo mundi fara, ef'uppástúngu
nefndarinnar yrði
framgeingt.
Eptir þessu, sem nú hefi eg sagt, er það meining min, og
á þá leið greiði eg atkvæði mitt, að ekki eigi að rita hænarskrá til konúngs um þetta mál; því eg held, að umræður þær,
sem her hafa orðið, muni hafa ana þá verkun, sem hel' er þörf
á, og menn ætlast til; en skyldi það verða ályktun þingsins,
mót von minni, að rita skuli hænarskrá,
þá greiði eg atkvæði
mitt með vara-atkvæði hins háttvirta varaforseta, að ákvarðanir um þetta efni verði látnar bíða landsleigubálks.
STEPH ..{NJÓNSSON: Eg skal nú ekki fara orðum um þær
ræður manna, er áður eru fram komnar i þessu máli; en eg
vil víkja lítið eitt máli mínu að breytingar-atkvæði
því, er eg
bar upp við umræðu máls þessa seinast, og skal eg þá ekki
neita, að mer kunni að hafa mistekizt það, og það held eg
mer geti auðveldlega tilviljað. En tilgangurinu var sá, að koma
í veg fyrir ósanngjarna álögu í jarðabótum,
og máske þá, sem
menn síður vildu, en peningafestu.
Í uppástúngu nefndarinnar el' svo kveðið að orði, að byggja jarðirnar þeim duglegustu og efuabeztu mönnum, en það hefði líka átt að segja:
þeim ráðvöndustu
; og var þess getið af einum þingmanni
við undirbúnings - umræðuna,
að með uppboðunum gætu
menn eingu ráðið við það, hverjir yrðu afréttarhændur, sem
þó var gild ástæða, en bæði gæti hann verið efnaður og
dugnaðarsamur , þó ekki kysu menn hann til afréttar. Jarðabætur vildi eg &jal'llan á kæmust, en þó svo, að ábúendum
verði ei ofþjakað með þeim, og þær séu nauðsynlegar fyrir
jörðina. Ekki get eg verið mótfallinn þvi, að taka megi festur
í peningum, hvort bændaeignir eiga í hlut, eða aðrar jarðir, þær
hafa leingi verið til, og af sumum teknar, og aldrei verið óvinsælar, fyrr en uppboðin fóru að tíðkast; enda mundi það vera
of mikil takmörkun, ef þær mættu ei eiga sel' stað á bændaeignum , og þá eins á fleirum. þar lÍ móti finnst mer, að konúngsjarðlr mættu ei hyggjast með þýngri kostum en hændaeignir; þvi annars má búast við því, að þær lllj úti lakari ábúendur, sem bæði getur haft illar afleiðingar fyrir jarðirnar sjálfar og kouúngssjóðínn ; en bændur geta UIlI sinar eigin jarðir
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ekið seglunum eptir vindinum. Að uppsagnarfresturinn
se
öðruvísi fyrir sunnan en norðan, skil eg ekki af hverju kemur; allir amtmennirnir munu þó fá þau prentuðu form, í hverjum hann er fast ákveðinn, og þau prentuð Í Kaupmannahöfn,
og því siður hefi eg nokkra orsök til að hugsa, að amtmaðurinn fyrir norðan hafi átt nokkurn hlut þar að, sem eg veit, að
honum þykir þessi uppsagnarfrestur
ekki eiga vel við. :Mer
gleymdist við undirbúníngs-umræðu málsins, að áskilja mer það
breytingar - atkvæði, að uppsagnarfresturinn skyldi vera veturnætur næstu, áður leiguliðinn flytti burt, og það var hann, áður en
farið var að bjóða upp jarðirnar til festu. En uppboðið fyrir norðan hefir skeð á þann veg, að ákveðin landskuld og leigugjald hefir
verið tiltekið í peningum, og auglýst í auctíóns-auglýsíngunum,
en jörðin uppboðin einúngis til festu.
Strángleiki byggíngarbréfa þeirra, sem nýlega var á minnzt, er í frekara lagi: það
er máske of mikið sagt, ef .eg segði, að sá gæti orðið ókristilegur félagalimur, sem héldi þau í öllu. Eg tek til dæmis, ef
fátæklíngur yrði bjargarlaus fyrir skepnur sínar, og leitaði
hjálpar hjá leiguliða á konúngs - eða klaustursjörð, en þessi,
til að brjóta ekki byggíngarskilmála,
neitaði honum um hjálp,
því hann þyrfti áður að fá leyfi hjá landsdottni, sem þá væri í
annari eða þriðju sýslu; og svona mætti til bera í fleiri atriðum. það mun því óhætt að fullyrða, að einginn muni enn
hafa, og ekki her eptir geta, uppfylt alla þá byggingar-skilmála í öllum greinum.
Umboðsmaður þORVALDURSíVERTSEN: það er nú búið
að fara ærið mörgum orðum um málefni þetta, og er þess öll
von, þVÍ það varðar miklu, það snertir gagn eða ógagn heillar
þjóðar; flestra þingmanna ræður hníga að því, að uppboðs og
festu-byggíngar spilli siðferðislegum hugsunarhætti manna, að
þær valdi illri meðferð jarða, og, ef til vill, eyðileggingu, og
þá, án alls efa, eptirgjaldsleysi
þeirra, eður rýrnun í hið
minnsta, og er þá unnið ógagn þjóðinni, máske stærra en
margur hyggur, og peníngatjón konúngssjöðnum,
fyrir Iitilsverðan stundar-hagnað, sem þó næst ekki ætíð. Eitt einasta
einstakt dæmi þessu á móti sannar ekkert, og vegur mjög
lítið upp á móti þeim mörgu og almennu; sem færð eru, og
til eru, því til sönnunar, að jarðabygging
sú, er her ræðir
um, se skaðleg og óbrúkandi; eg ætlaði að bæta þeirri athugasemd við, að eg hefi þekt til þess samheldis og frjálslyndis-
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anda Í sveit einni, ~ð við uppboð á jörðu fékkst
ekkert boð,
og hún lagðist þVÍ Í eyði, og gæti skeð, að ekki drægi úr
slíku samhe1di.
Eg ætla það þVÍ eingum vafa undirorpið, að
alþíng eigi að biðja um bót á þessu.
Okkur el' leyft, okkur er
sagt að biðja, en bænheyrsluuni
ræður sá, sem beðinn
er.
Festugjaldsins
hefi eg heyrt getið, eu ekki vestanlands,
nema
á fáeinum bændajörðum ; eg er einn þeirra fáu, sem bý við
festugjald,
en eingan hefi eg heyrt láta ser um munn fara, að
nefna festugjaldið
hærra, en svaraði árs afgjaldi,
nema á
kóngsjörðullum
nyrðra og víðar; við eitthvert takmark
verður
þó gjald þetta að vera bundið, annars
er hætt við það verði
takmarkalaust.
Einskorönn penÍnga fyrir afgjaldíð er áður sýnt að valdi,
og se óþolandi újöfnllður móti leiguliðunum ; verðlag landaura,
bundið við það verð, sem verðlagsskráin
skýrir fra, getur heldur ekki ætíð verið það sauna og retta, þegar afgj1ildin á að
greiða; því opt el' mikill munur á verðlagi
því, sem val' það
árið, eptir hvers söluverði skráin var samin, og þess, sem er
það árið hún á að gilda, auk þess sem vestanlands
hefir opt
verið sá annmarki
við verðlagsskrána,
að smjör og fleiri
~aldauraJ' presta eru með hærra verð] í henni, heldur en alment söluverð hafði verið manna á milli.
Hvað uppsagnarfrestinum viðvíkur, sem talað var um, ætla eg að endíngu að
geta þess, að eg hefi aldrei heyrt þess getið, nema á konúngsjörðum
nyrðra, að hann væri hálft annað ár; vestanlands
er sá Ieingsti
uppsagnarfrestur,
sem eg þekki, bundinn
við
Mikaelsmessu,
29. Sept., haustið áður maður ætlar burt að vorinu; eg held líka It árs frestur nái eingri átt, og geti ekki
komið til hrúkunar,
eða haft nokkuð að þjða, t, a. m., ef
leiguliði fellur frá, uefuilega deyr, eins og lög gjöra ráð fyrir:
þá ætti dánarbú hans að hafa ábyrgð
og ábúð, umsjón
og
eptirgjald jarðarinnar
á bendi heilt ár fram yfir það sem vera
hæri. Eg held {JvÍ, að ný ákvörðun
um uppsagnarfrestinn
se
án þarfa, því hálfs annars árs fresturinn dettur um sjálfall sig,
eins og allt það, sem ekki er á meiri né betri rökum bygt.
Prófastur
HANNES STEPHENSEN: þVÍ virðast mer umræðut' manna
Í máli þessu lýsa, að þegar
til atkvæða
kemur,
muni menn gánga Í tvær sveitir,
þar sem nokkrir hafa látið
á ser heyra, að ekki vildu þeir, að alþíng sendi konúngi bænarskrá um þetta efni, en aðrir þar á móti hvetja þess; þó eg
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se nú í flokki enn a fyrri, játa eg, að mer stendur stuggur af
aðferð þeirri, sem bænarskrárnar, sem gefið hafa tilefni til
meðferðar máls þessa á þinginu, geta um, og ræður þíngmanna hafa Ítarlega lýst j en ekki ætla eg orðum að eyða til
að skýra þetta fremur, en búið er: einasta vild a eg með fáum orðum árétta brey1íngaratkvæði það, sem eg áskildi mer,
viðvíkjandi hinum her óheyrða H árs uppsagnarfresti á kóngsjörðunum norðanlands : hann einn álít eg í þessu máli ólöglegan, eða hvergi í lögum Danaríkis ákveðinn eða heimilaðan,
hann álít eg einnig skaðvænastan, hæði landsdrottni og leiguliða. Hyggjum að eins að því, hvernig fer, þegar fátækur
maður, sem á þess kyns jörðu hýr, deyr strax, eptir að hann
hefir sagt henni lausri: þá verður ekkja hans og munaðarlaus börn skyld til að hafa ábyrgð jarðar þeirrar, ekki að eins
til næstu fardaga, heldur ári leingur ; þetta er nú auðseður
skaði á hlið erfíngjanna, en nærri því eins viss er skaðinn á
hlið landsdrottins, því nærri má geta, hvernig hirðing og ræktun jarðarinnar muni fara, þegar svona ber undir.
það er
öllum kunnugt, hver uppsagnarfrestur
ákveðinn er af landslögum vorum, að hann er takmarkaður við nóttina helgu; margir
landsdrottnar hafa áskilið við leiguliða sína, að þeir segi jörðu
lausri fyrir veturnætur, en ef eingin breyting verður á uppboðum jarða konúngs til afgjalds og festu, þá virðist mer
frestur þessi ofstuttur: því horið hefir við, að fleira en eitt
uppboð hefir haldið verið, áður en boð se af amtmanni samþykt, en veturinn el' ófallinn til þessara uppboða'; því ákveð
eg frestinn svo lángan, og er eg þar um sannfærður, að
hvernig sem þíngið að öðru leyti gefur atkvæði í máli þessu,
eigi ekki þetta atriði að undanfellast.
Stúdent GUTTORMUR VIGFÚSSON:
Þ..aðel' búið að ræða mál
þetta á svo marga vegu, og frá sem flestum sjónarleitum,
sem hægt er; því II ugsa eg ekki til, að það vinni nokkuð við
athugasemdir mínar. Einasta vil eg leyfa mer að spyrja þingið að: hvert á þjóðin að snúa ser, eða til hvers á hún að
leita, þegar ~alþíngið leyfir ei öðrum eins málum oe; þessum
aðgáng til sín? Rentukammerið hefir vísað þeim frá ser, og
skotið þeim til amtmannanna ; amtmennírnir fylgja, í því falli,
sínum eigin vilja og skoðunermáta.tán
þess að lempa sig að vilja
þjóðarinnar í þess háttar; Nú eru mörg mál líks eðlis og þetta,
og geti alþíngið eingan gaum gefið þess kyns málum, er það
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auðsætt, að færri. mundu þau málefnin
af þjóðarinnar
hálfu,
er þingið áliti ser skylt að taka til greina.
Flestum hefir
komið ásamt um, að uppboð á konúngs
og klaustursjörðum
til festu og afgjalds
hafi skaðlegar
afleiðingar ; að minui
hyggju hlýtur það einnig svo að vera. það rýrir mjög svo
efnahag þess, er gjald þetta borgar, sem ekki mun skjaldnar
að bera, að se sá fátæki, ráðlitli, er gjörir slík boð, heldur en
sá riki ; því einstakar undantekningar
í því falli sanna ekkert.
En það, sem að rýrir ei gUl' þess einstaka manns í þessu falli,
rýrir og konúngssjóð,
Ekki þarf heldur að ætlast til að fá
eins góða ábúendur
til jafnaðar á þær jarðir, sem boðnar eru
upp,
og ef það væri ekki gjört; því auk þess sem það er
fremur sá fátæki en ríki, sem giunist,
neyðarinnar
vegna, að
gjöra þess háttar boð, þá skerðist þar að auki mjög mikið hans
litli eigua-stofn
við festugjaldið , og get eg skírskotað
til
eins dæmis, þessu til sönnunar,
er einn hinna heiðruðu þingmanna he fir sagt mer að á uppboðsþingi
í vor eð var hafi
fyrir fallið á lélegri konímgs
jörð
í bygðarlagi
hans,
sem
boðin var upp til festugjalds ; maður sá, er hæstbjóðandi varð í
jörð þessa, var fátæklíngur,
en bauð þó rúma lOOrbdl. í festu í
hana; þessa peninga varð hann eptir á að fá alla að láni hjá umboðsmanni. Hver getur JlÍI vænt, að slikur maður, og aðrir eins,
hafi ráð á, eða dug til að gjöra jarðabót
að nokkru gagni '?
Mel' virðist meiri líkindi til, að jörð sú lendi í vanrækt.
'það
liggur þó í augum UpIJi, að það festu-gjaldið
hlýtur að vera
eðlilegast og undir eins affarahezt,
sem kemur niður á jörðunni sjálfri: þVÍ þar með eflast kraptar þeir, sem eru undirstaða til velferðar, ekki einúngis hvers einstaks manns, heldur einnig felags þess, sem hanu býr i, og landsins yfir höfuð;
en það, sem er landsheill,
hlýtur og að vera heill fyrir konúng og konúngs-sjóð.
Eg vil ekki eyða hinum dýrmæta þíngtíma með óþarfa orðafjölda her um, en bæti einasta þessum
ályktar-orðum
við: bóndi
er b ús t l p i , bú er landstólpi:
því ríður á, að styrkja, fremur en veikja þenna stólpa.
}'RAMSOGUMAÐUR::
Umræður máls þessa eru farnar að snúast um svo mörg efni, að eg hygg ekki vanþörf á, að taka
Ullp aptur þráð málsins, svo stuttlega sem eg get; en með fram
verð eg að svara fáeinu sumum þeim þingmönnum, er mælt hafa
gegn áliti nefudarinnar,
og hafa verið að bera í bætufláka
fyri
aðferð rentukammersins.
það er enn farið fram á það, að ekki
é
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nein lög brotin með þessari aðferð, her se einúngis að
kæra misskilning amtmanna á rentukammers-brHunum;
en
þetta er þó ekki. ·Rentukammers - bl'efið frá 12. 1\IaÍ 1846 sýnir
berlega, að amtmaðurinn í vesturamtinu, konferenzráð Thorsteinson, hefir viljað skilja href þessi á þá leið, að uppboðin
ætti ekki að halda, nema við einstök tækifæri, og ritað stjórnarráðinu, að hann áliti þau óhentug á Íslandi. En rentukammerinu líkar eingan veginn þessi skilníngur brefanna ; í þessu
breti frá 12. 1\Iaí 1846 er einmitt hert á uppboðum þessum
töluvert, og lögð fyrir ný aðferð við þau, sem er miklu harðari og ískyggilegri.
Eg vil því enn leggja það undir alþing,
hvað við þetta mál eigi að gjöra, og ætla eg vitsmunum þíngmanna yfir höfuð að ráða úr því, hvað sem einstakir menn
segja. l>að er enn borið fyrir, að 3. uppástúnga nefndarinnar muni ekki leiða af ser nema verra eitt; menn ímynda ser,
að svo geti farið, að umboðsmennirnir ákveði þau ætlunarverk,
sem óvinnanda verði að leysa af hendi ; þetta getur virkilega
skeð; en þegar um slíkt er að ræða, þá má eingan veginn
fara eptir því, sem ve s t getur aðhorið, þegar sem ve st eráhaldið, heldur að fylgja því fram, sem satt er og hollt, og mögulegt er að framkvæma.: Byggíngarbrefin í norðuramtinu, sem
eg annars þekki ekki, sanna, að eg hugsa, ekkert gegn þessari
grein af uppástúngu
nefndarinnar;
ef þau eru lík því, sem
prentuðu byggingar- bréfin eru í suðuramtinu , þá eru þau
kraptlaus
og einskis verð; þau eru við það á örk þett
prentaða, og teljafram
svo margbrotnar og margfaldar skyldur leiguliðanna, sem þeim er með öllu ómögulegt að gegna,
og sumpart eiga ekki og mega ekki gegna. Væri nú í þess
stað ákveðið með fám orðum eitthvert tiltekið ætlunarverk
fyri það árið í senn, og aptur með uppáteiknun
bætt við ætlunarverki fyri næsta árið þar á eptir, o. s, frv., þá yrði leiguIíðanum bæði ljúft og auðvelt, að leysa það af hendi, í stað
þess að nú er fáu sem eingu gegnt af því, sem í byggingarbréfunum er. En umboðsmönnunum ætla eg þá nærfarni og
búvit, að þeir geti ákveðið svo hvers árs ætlunarverk, að það
se bæði þarft, og mögulegt að vinna það. Eg vendi mer enn
að því, þar sem sagt var, að lögin væru ekki brotin með byggingar-aðferð stjórnarráðsins.
Kóngsbr. 1777_leyfir þó að gjalda
i góðum og gildum aurum; rentukammerið hefir fyri fáum árum her frá sent það umboðsmönnum í suðurumdæminu, svo
St)U
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sem algi1dandi lög. Eru þá þessi lög ekki brotin, þegar farið
er, í stað þess, sem þar segir, að heimta eintómis peninga í gjöldin, þegar farið er að heimta það, sem er miklu meira gjaIa,
heldur en lög og landsvenja heimila (því víst er um það,
smjörverð verðslagsskránna el' miklu meira, en það sem fæst
fyrir smjör til sveita, einkum þar sem el' lángt til kaupstaða):
þegar farið er að heimta það) sem öllum þorra landseta er óvinníngur úti að láta?
Her el' því vo fyrir dyrum, ef þíngið
leggur þetta undir höfuð ser; þíngið girðir þá fyrir það með
öllu, að það verði borið her upp og rædt í annað sinn, að
bornar verði upp um það bænarskrár
optar, að þjóðin hafi það
traust til þíngsins, sem her, og þíngið takmarkar þá og þraungvar, meir en skyldi, þeim hring framkvæmda sinna, sem konúngur sjálfur hefir afmarkað þVÍ og heimilað.
Jústizráð THORSTENSEN: Her greinir mjög meiníngar þíngmanna á, og er það að vonum; en eg se nú ei, að nein lög
séu brotin eða yfirtroðin í þessu efni, nema ef vera skyldi, að
uppsagnarfrestminn
se óvanalega lángur; en mer er sagt,
en ekki sýnt, að það s.e eptir stjórnarráðanna skipun, og sýnist mer þVÍ ei fullkomin þörf á, að svo stöddu máli, að frambera nokkra bænarskrá til vors allramildasta konúngs. En ef
sönnuð klögun kemur seinna til þíngsins frá einstöku mönnum, er órétt líða við jarðar - uppboðin , þá hefir þíngið ætíð
myndugleika til, eptir 77. grein alþíngistilskipunarinnar, að senda
vorum allramildasta konúngi bænarskrá um þetta efni, og
sýnist mer alþíng því vel megi bíða þess tíma; því eg er ei
viss um, að það se rétt fyrir þingið, eins og enn er komið,
að senda bænarskrá um þetta efni.
EYJÓLFUREINARSSON: Eg verð að játa, að fyrst við umræður þessa máls var eg í nokkrum vafa um, hvort þíngið
ætti að bera fram bænarskrá fyrir konúng vorn, eður málið ætti
að falla með því umtali, sem nú er orðið; en nú, eptir að málið er rædt á marga vegu, með og mót) er eg sannfærður um,
að her er talað um réttindi, meiri en einstakra manna: her
er talað um réttindi heillar þjóðar, sem sannast með því, að
her eru imikomnar bænarskrár frá fjölrla manns.
Her er talað um lögbrot, og að löggjöfinni se ei fylgt. Hverjir lagabrot
þetta gjöri, kemur ei til mín að skera úr; vísa eg þar um til
umræðu þíngsins,
En eg verð að láta þá sannfæringu mína i
ljósi, að eg held þingsins skyldu, að semja bænarskrá um
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margrædt efni, og held það vafalausa skyldu: því þó i fljótt.
á1iti sýnist, að þetta ei snerti utan réttindi einstakra manna,
virðist þó af umræðum málsins nógu ljóst orðið, að það áhrærir almenn réttindi.
Eg. vil þvi ráða til, að bænarskrá se
samin til konúngs vors, að festur og uppboð á svo kölluðum
konúngs-jörðum og klaustra verði með öllu afmáð.
En að
þessi bænarskrá verði sameinuð þeim nýju búnaðarlögum, sem
menn vænta að SI!U í smíðum, yfirlæt eg til þeirra þíngmanna
að velja, sem hafa betri þekkíngu, en eg, hvað hagfeldast er
í þvi efni.
Sá heiðraði þingmaður frá Eyjafjarðarsýslu bað
mig að geta þess, af þvi hann má ei standa upp aptur, að
hann vildi svara orðum framsögumanns, að of straung byggingarbréf sem menn hefðu nú, gæfu orsök til að hugsa, að
of strangar jarðabætur gætu líka orðið uppálagðar i byggingarbréfum.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Eg verð að svara því, sem hinn konúngkjörni þingmaður mælti. 1>að ætti þá að spilla málstað
þessara bænarskráa, að þær eru undirskrifaðar, ekki af e ins t ö kum mönnum, heldur af 278.
Biskup H. G. THORDERSEN
:
1>að er ekki nóg, þó umkvartanir séu bornar fram fyrir þingið, enda þótt margir hafi
undírskrifað, heldur þurfa líka, samkvæmt 77. grein i alþíngistilskipuninni, tilhlýðilegar sannanir að fylgja með.• og .þegar
þær kæmu fram, gjöri eg ráð fyrir, að slíkt málefni yr!\i
tekið til greina af alþingi.
En slíkar sannanir um liðinn órett ætla eg ekki séu framlagðar her fyrir þingið í því umrædda máli.
FRAMSÖGUl\JAÐUR:
Hinum háæruverðuga þingmanni, er nú
mælti, þykir vanta sannanir þær, er. 77. gr. alþ.laganna ákveður. 1>etta væri nú satt, ef þingmenn þeir úr ýmsum héröðum landsins, sem hafa með ótal dæmum staðfest það, er bænarskrárnar hera sig upp undan, .hefðu ekki svo skýlaust látið
meiningu sína í ljósi um þetta mál; er þetta nú ekki eins gilt,
og hvaða skriflee sönnun sem er? En se það, sem margir
hinna ~iðruðu þingmanna hafa borið fram, einmitt til sönnunar þvi, sem i bæuarskránum er kvartað yfir, se það ekki takanda trúan legt á vil) skriflegar sannanir, þá verð eg að játa, að
hinn háæruverðugi konúngkjörni þingmaður hefir rétt að mæla.
Nú ræddi ein ginn málið framar, og leitaði þá forseti atkvæða þingsins um þessi atrlðl.:
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l. Vill þíngið semja bænarskrá til konúngs um þetta málefni?
Játað með 13 atkvæðum.
2. Vill þíngið biðja um serstakar ákvarðanir her að lútandi
(nefndin),
eða að óskir þingsins um þetta efni séu að eins
teknar til greina í frumvarpi til nýrra landbúnaðarlaga fyrir Ísland (vara - atkvæði varaforseta)?
Hið síðara samþykt með 12 atkvæðum.
3. Fellst þingið á 1. grein af uppástúngu nefndarinnar?
Játað með 22 atkvæðum.
4. Fellst þingið á 2. grein í uppástúngu
nefudarínnar?
Samþykt í einu hljóði.
5. Vill þíngið aðhyllast 3. grein í uppástúngu nefndarinnar, eða
fella hana úr '1
Hið síðara samþykt með 14 atkvæðum.
6. Vill þingið aðhyllast viðauka-atkvæði
þíngmannsins
frá
Borgarfjarðarsýslu?
Samþykt í einu hljóði.
Loksins val' lesið upp:
1. Allraþegnsamlegast álitsskjal þingsins til konúngs um endurgjald alþingiskostnaðarins,
Svo hljóðandi:
Til

Konúngs.

Yðar konúnglegu Hátign hefir aUramildilegast þóknazt að
láta bera upp á alþingi til þess ráðaneytis, frumvarp um
Þ að, hvernig kostnað þann, sem leiði af alþingi, beri að endurgjalda jarðabókarsjóðnum.
þíngið fól 5 manna nefnd á hendur að íhuga og rannsaka
þetta mál, og ræddi það því næst ítarlega á 2 aðalfundum, og
leyfir nú þingið ser allraþegnsamlegast að bera fram álit sitt
a þessa leið.
þingið hlaut með nefndarmönnum að vera á því, að gjaldstofn sá, sem kostnaðurinn að miklu leyti eptir fyrirmælum
frumvarpsins átti að leggjast á, væri bundinn svo mörgum
vandkvæðum, ser í lagi vegna þess að dýrleiki jarðanna er
svo óáreiðanlegur,
að það dirfðist ekki að ráða til þess, að
þessi gjaldstofn eptir hundraðatali jarðanna yrði gjörður að
undirstöðu; svo þókti þínginu og, að lausaféð væri þegar svo
l11ikhlJ~útgjöldum
undirorpið, að það væri áhorfsmál
að
íþýngja þvi meir, en komið væri, að minnsta kosti eins mikið, og í frumvarpinu var ætlazt til. En þótt þíngið þannig sæi
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fram á þessi vandkvæði, var þó mesti hluti þingmanna, 18
gegn 5, samhuga á þvi, að ekki hæfði að skjóta greiðslu þessa
kostnaðar á frest, þángað til lagfæring sú, sem í jarðadýrleikans tilliti er í vændum, væri komin í kríng, en að það bæði
væri æskilegt og sanngjarnlegt,
að þessari skyldu yrði sem
fyrst fullnægt, svo það ekki liti svo út, eins og landið ekki
vildi leggja allt sitt fram til að standa straum af þjóðstefnu
þeirri, sem yðar konúnglega Hátign allramildilegast hefir veitt
því í alþingi.
þegar nú þíngið því næst fór að yfirvega, hver gjaldstofn
mundi hæfilegastur og minnstum vandkvæðum bundinn, varð
mestur hluti þingmanna á þvi, að það eptir kringumstæðunum
að VÍsu mundi hagfeldast, að láta kostnað þann, sem her ræðir um, koma að mestu leyti niður á fasteigninni, en þó með
þeim hætti, að hann kæmi niður á afgjaldi jarðanna á þeim
tíma, sem álagan skeður, þar sem með þessu móti yrði komizt hjá þeim ójöfnuði, sem leiðir af þeim mismun, sem er milli
jarðadýrleikans og afgjaldsins, er hlutaðeigandi jarðeigendur
tækju þátt í kostnaðinum, í því hlutfalli sem tekjur þeirra af
fasteigninni voru miklar eða litlar til i þó var mestur hluti
þingmanna á því, að þar sem flestir prestar her í landi áttu
yfir höfuð við þraung kjör að búa, svo verið væri að reyna
til að bæta þau, ætti það ekki við, að leggja hlutdeild í þ.essum kostnaði á þeirra mensaljarðh , né heldur á þær jarðeignir, sem tilheyrðu mildum stiptun um, en að öðru leyti ætti allt
jarðagóz í landinu, á þann hátt sem nú var sagt, að taka
jafnan þátt í kostnaðinum og að standa hann að ! pörtum.
Að vi su sá þingið, að það var nokurt vandhæfi á því, að
jafna kostnaðinum þannin niður á afgjald jarðanna, en það
þóktist þó mega fullyrða, að þetta vandhæfi ekki mundi koma
fram til nokkurra muna, og allra sizt verða tíl nokkurrar fyrirstöðu.
Fjórðúng kostnaðarins hélt þingið óhætt mundi vera að
jafna niður á lausafé, og að þetta hlutfall milli lausafjárins .
og fasteignarinnar mundi hæfilega tiltekið, eptir því sem hagaði til í landinu; en samhuga var þingið i því, að þessi undirstaða fyrir alþíngiskostnaðinum
ekki skyldi ;vera netnatil
bráðabyrgða, eða þángað til jarðamatinu væri lokiÞ.•...o&; ný
skattalög hefðu feingið her lagagildi.
~i'•. ".":.._.'.
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Í tilliti til þess framangreinda leyfir þingið ser allraþegnsamlegast að bera upp við Yðar konúnglegu Hátign:
1. ~Ieð 17 atkvæðum gegn 6, að kostnaður til alþingis leggist
með þremur fjórðu pörtum á fasteign landsins, og það
með 19 atkvæðum gegn 4 þauuig, að honum verði jafnað
niður á afgjaldshæð jarðanna, á þeim tíma álagan skeður.
2. ~Ieð 20 atkvæðum gegn 3,að mensaljarðir presta og mildar stiptanir verði undanþegnar hlutdeild i þessum kostnaði.
3. Með 20 atkvæðum gegn 3, að fjórðúngur kostnaðarins
greiðist af lausafé,
4. Í einu hljóði, að þessi niðurjöfnun kostnaðarins hafi að
eins gildi, þángað til búið er að skipa skattgjaldi her á
landi með nýju lagaboði.
AIJraþegnsamlegast
þ. Sveinbjörnsson.

P. Melsteð.

2. AIIraþegnsamlegust· bænarskrá þíngsius
afnám mannslána, svo hljóðandi:
Til

K

0

til konúngs um

nún g s.

Til alþíngis er komin bænarskrá frá 30 búendum á Akranesi innan Borgarfjarðarsýslu i suðuramtinu, um það, að mannslán af leiguliðum jarða við sjáfarsíðuna
mætti verða afmáð,
eða ef það' ekki veittist, að það mætti greiða með 20 álnum
álaudsvisu.
þingið kaus 3 manna nefnd til að rannsaka málið, og
ræddi það þvi næst á 2 aðalfundum, og leyfir ser nú allraþegnsamlegast að bera upp álit sitt á þessa leið:
það el' þinginu kunnugt, að sú skyldukvöð, sem her ræðir um, er meðal alþýðu mjög óvinsæl, og getur líka, ef hún
er heimtuð ónærgætnislega í skipsáróðri, dregið til þess, að hún
standi hlutaðeigandi leiguliðum fyrir framförum í velgeingni og
hagsæld þeirra, og bundið frelsi þeirra meir, en góðu hófi gegnir, án þess á hinn bóginn mannsláns - kvöðinni séu samfara
þau hlunnindi, sem geti komist í samjöfnuð við þau vandkvæði, sem með öllum rétti er talin henni til áfellis.
þíngið var því sannfært um, að mál efni þetta væri þess
vel velt, að þVÍ væri gaumur gefinn, og að nauðsyn væri að
gjöra á þVÍ þá skipun, sem betur en híngað til hefði hliðsjón
af réttindum og skyldum jarðeigenda og leiguliða innbyrðis;
og þó meinÍngamunur kæmi fram i þessu atriði, var þó meiri
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hluti þíngmannaS;(I"l mót 6) á því, að mannslérrið, þar sem það
á ser stað, ekki mætti aftakast án endurgjalds til landsdrottins, eins og þingið var samhuga á því, að ekki mætti taka
endurgjald nema fyrir 1 mannslán af sömu jörð, þó fleiri væru
þar ábúendur; en þar sem þó þetta efni er eitt atriði í samningum um jarðabyggmgar, og þannig á heima í Jónsbókarlaga
landsleigubálki, sem nú er verið að endurbæta, og innan skamms
mun verða lagður fyrir þingið, svo þókti flestum þíngmönnum
bezt eiga við, að þingið allraþegnsamlegast einúngis bæði um,
að tillögur þess yrðu teknar til greina við endurskoðun landsleigubálks, og leyfir þingið ser þannig allraþegnsamlegast með
15 atkvæðum gegn 8 an bera það upp
Að Yðar konúnglegu Hátign allramildilegast mætti þóknast, að láta tillögur alþingis í þessu máli koma til greina
í frumvarpi því til búnaðarlaga á Íslandi, sem er í vændum.
p. Sveinbjörnsson.

Th. Jonassen.

pvi næst var fundi slitið.

27. Júlí -

tuttugasti og fyrsti fundur.

píngbók frá síðasta fundi lesin upp og samþykt.
Forseti tilkynti þinginu, að umboðsmaður Jón Guðmundsson gæti ekki komið á fund í dag.
,
FORSETI: Áður en umræður byrja, óska eg, að þeir af þíngmönnum, sem áskilja vilja ser breytingaratkvæði í einhverju
máli, gjöri það með berum orðum við undirbúningsumræðu
málsins, svo eg viti fyrir víst, hvaðan þeirra er að vænta; og
geta þeir eins fyrir því, ef þeir vilja, fallið frá breytíngaratkvæðunum við ályktunar-umræðuna. Að svo mæltu legg eg
fram til undirbúningsumræðu
málefnið um undirskript konúngs
og stjömarráðanna,
undir hinn íslenzka texta á þeim konúnglegu lagaboðum.
Framsögumaður, kandíd. Jón Sigurðsson, las upp álitsskjal
nefndarinnar, svo látandi :
NEFNDARÁLIT.
Alþíng hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd til að íhuga
og segja álit vort um það mál, sem eg, meðlimur nefudarlnnar, Jón Sigurðsson, bar upp á alþingi, og hnígura~ þvi:
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1. að hinn íslenzki texti á þeim lagaboð um, sem gefin verða
íslandi héðan af, verði staðfestur með undirskript Hans
Hátignar konúngsins
og hlutaðeigandi stjórnarráðs,
eins
og vandi er til á frumritum, og auglýstur annaðhvort ser
í lagi, eða á þann hátt, að baun verði löglega gildur, sem
frumrit, og
2. að stafsetning á lögum þeim, sem frá stjórnarráðunum .koma,
verði samkvæm sjálfri Set- og venjulegum reglum.
Eptir að ver sameiginlega höfum hugsað þetta mál, leyfum
ver oss að bera fl-am álit vort um það á þessa leið:
það verður ekki varið, að það form, í hverju lagaboð, þau,
sem Íslandi eru gefin, koma út, er frábrugðið þVÍ, sem í sjálfu
Ser er eðlilegt og Irvervetna annars er við haft af stjórninni.
þau lög, sem nú eru gefin þessu landi, eru nefnilega, eins og
kunnugt er, í því formi, að lagaboðið gein gul' út, sem danskt
frumrit, og er síðan annaðhvort prentuð til hliðar á eptir danska
frumritinu útIeggÍJlg þess á íslenzku, eða henni er bætt aptan við það, og síðan sett fyrir ofan: "útleggíng hins danska
frumrits"; en hvort sem er, þá er isleuzka útleggíngin aldrei
undirskrifuð, hvorki af konúngiuum né hlutaðeigandi stjórnarráði.
Oss virðist það uú einsætt, að lagaboðin Í' þessu formi
skorti þá tigu, sem þeim ber, því það þarf ei að leiða rök að
því, að kouúugsius undirskript gjöri lagaboðið í augum þjóðarinnar æði mikið hátíðlegra og heilagra, en þegar þetta einkenni vantar, en virðíng fyrir lögunum er aptur skilyrði fyrir
hlýðni við þau. Ver skiljum því ekki betur, en að undirskript
konúngsins, af þessari ástæðu ekki einúngis se æskileg, heldur einnig nauðsynleg, og þykjumst ver ekki þurfa að taka
það fram með fleirum orðum. En her að auki er aðferð þeirri,
sem her ræðir um, samfara annar annmarki, sem ekki er lítið
í varið, og þar í el' fólginn, að danska frumritið fær, af því
f)að er undirskrifað af kouúnglnum og hlutaðeigandi stjóruarráði, hvervetna þar sem meiningamunur er milli frumritsins og
útleggíngarinnar, að sitja í fyrirrúmi, og ráða því, hver að se
löggjafarans sannur vilji; en þar af leiðir þá aptur, að lagaboðið er ekki fullkomlega tryggja)](li, og það segir sig sjálft,
að þessi óvissa hverfur fyrst með undirskript löggjafarans j en
ef svo er, þá varðar það miklu, að slikrl óvissu -sé hrundið,
flVí lögill eiga að vera skýlaus og óyggjanlegur
vilji löggjaf-
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arans, en það getur nafnlaus útleggíng frumritsins, eins og nú
er á stadt, ekki orðið, meðan danska frumritið er í fyrirrúmi,
og gjörsamlega ræður málalyktum.
Að því leyti stjórnin lætur bera upp á alþingi frumvörp
til þeirra laga, sem ætluð eru Íslandi á landsins máli, og þau
þar einnig eru rædd á íslenzku, og send stjórninni aptur á sama
máli frá þinginu, virðist oss það einnig ljóst, að þjói'lin hefir
fulla ástæðu til að ætlast til, að íslenzkan verði gild og
skuldbindandi lög fyrir sig, og að það jafnframt se_ konúngsins vilji, virðist mega með fullkominni vissu ráða af allri
tilhögun alþingis, og þeirri meðferð,sem þar er lögskipuð viðvíkjandi því, hvernig frumvörpunum skuli ráðið-til lykta; og
getum' ver því ekki annað, eu og svo í þessu atriði fundið
ástæðu fyrir því, sem í bænarskránni
er borið upp og beðið
um; og þar sem þetta kemur heim við það, sem eptir konúngsbréfi, dagsettu 14. Maí 1840, er ákvarðað í samkynja efni
fyrir Slesvík, sem og við þá aðferð, sem áður hefir opt verið
við höfð, er lagaboð þau, sem gefin voru landinu, komu út á
íslenzku með konúngsins undirskrípt, erum ver sannfærðir um,
að vor allramildasti konúngur muni finna ástæðu til að veita
Íslandi bæn sína, ef þingið allraþegnsamlegast
fer því fram
við Hans Hátign, og að þingið eigi að gjöra það, þar um erum ver sannfærðir af þeim rökum, sem nú höfum ver talið.
Hvað það annað atriði í bænarskránni
snertir viðvíkjandi
því, að stafsetning á lagaboðullum verði sjálfri ser samkvæm
og að venjulegum reglum, ætlum ver, að ekki þurfi að taka
þetta fram í bænarskránni til konúngsíns,
því ver gjörum ráð
fyrir, að þeir menn, sem semja íslenzka textann, forðist allt
það, sem alþýða manna ekki fellir sig við i orðaskipun og
rettritun, því það liggur svo beint við, að slíkt á ekki heima í
lagaboð um.
þannig verður vort sameiginlegt álit í þessu máli, að alþíng eigi allraþegnsamlegast að senda konúngi bænarskrá um það, að íslenzki textinn af þeim lagaboðum,
sem eptirleiðis verða gefin Íslandi, se staðfestur með
undirskript Hans konúnglegu Hátignar og hlutaðeigandi
stjörnarráðs,
eins og vandi er til á frumritum.
Reykjavík,

Jón Sigurðsson.

þann 24. dag Júlímánaðar

J. Johnsen.
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1817.

Th. JÓnassflll.

.Mál þetta sýnist í fyrsta áliti ekki mikils vert, en þegar það er hugleidt nákvæmlegar, þá er hverjum manni auðsætt, að það stendur landi þessu og þjóð vorri
á mjög miklu. Undir því, hverja-áheyrn mál þetta fær, er komið, hvort Iðg þau, sem landi þessu verða gefin, geta orðið tiguuð
á þann hátt, sem góðum og þjóðlegum lögum' sæmir, eður
ekki. Undir því er komið, hvort ver fáum lög, sem eru fullkomlega tryggjandi , svo að þjóð vor geti búið óhult í þeirra
skjóli, eða lög, sem getur orðið að þeini tálgröf", sem menn
geta fallið í, þegar minnst varir, einkum ef maður skilur ekki
dönsku, eða ef einhverjum dettur í hug nýr skilningur á einhverri dansk~i klausu í hinum svo kölluðu dönsku frumritum.
Undir þessu máli er einnig komið, hvort ver fáum Þ a u lög,
sem ver IIöfum varið vorum beztu kröptum til að gjöra svo
hagkvæm og þjóðleg, sem oss var unt, á íslenzku, eða þíngmenn eiga að sitja her til að búa til lög á dönsku, eða til að
karra íslenzkar útleggíngar á dönskum frumritum, og standi
þó á sama eptir á, hvort útleggíngin er rétt eða raung, þar eð
hún verður einmitt þýðingarlaus þar, sem mest ríður á.
Her eru tveir vegir fyrir hendí, sem stjórnin getur valið
um: annaðhvort er, að halda áfram þann veg, sem áður hefir
verið fylgt, og konúngur vor hefir á ýmsan hátt bent á að halda
skuli, og þar á meðal í úrskurði 8. Apr. 1844, sem býður, að
allir þeir, sem embættismenn vilja verða her a landi og útlendir eru, skuli kunna mál vort til hlítar: eða að gánga aptur á
bak, og leiða að fullu og öllu dönsk lög her í landið, gagnslaus og skaðleg.
Nú er tíminn til að taka hina réttu stefnu í þessu máli,
og byrja hana með stofnun þíngs þessa.
Nú er tími til að
byrja á ný, að gjöra lög vor þjóðleg, og er hægðar-leikur að
prenta upp aptur lagaboð þau, sem komin eru út af aðgjörðum hins fyrsta þings, og laga um leið villur þeirra og annmarka; enda þarf þess með, því her er allt á reiki og hvað
móti öðru hjá stjórnarraðuuum
: frumvörpin, sem her eru auglýst, koma ekki saman við lögin, og eitt lagaboðið er öðru ólíkt. Kanselliið er nú auðsjáanlega á leið aptur á bak, því
þar er munur á fyrri tilskipun unum og hinum síðari: hinar fyrri
eru eptir þess gömlu reglum, en á hinum síðari, sem komu út
seinna part vetrarins, er islenzkunni kastað aptur fyrir, og þar
sett fyrir ofan: "útleggíng hins framanskrifaða danska frum
FRAMSÖGUMAÐUR
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rits". Til hvers er nú þetta? Væri það ekki nokkru þarfara, og þar að auki töluvert kostnaðarminna, að prenta Íslenzkuna eina, og dönskuna þá ser í lagi, til hliðsjónar, eða til einhvers fyrir þá, sem þess þæktist þurfa. þessum atriðum hefir
samt nefndin slept , af því henni þókti ekki þörf á að taka
það fram Sel' í lagi, heldur vonaði hún, að nóg væri að hefjast
máls á því, og mundi það þá verða leiðrétt án frekari umsvifa.
Nefndinni mundi vera það kært, og mer væri þaþ ser i lagi,
ef þingmenn vildu styrkja mál þetta með fleirum ástæðum og
dæmum, sem nóg munu vera til, ef leitað. væri, en hitt veit eg,
að einginn sá, sem óskar landinu góðra og óhultra laga, einginn Íslendingur, eða neinn sá, sem ann þjóðe~ni voru, getur
fundið eina einustu ástæðu til að hrinda þessum, sem her eru
framfærðar.
KONÚNGSJo'ULLTRÚI:
Eg skal ekki missa sjónar á því, að
bænarskrá sú, sem þingstörf þessi eru bygð á, svo og álitsskrá nefndarinnar, eru sprottnar af ást til ættjarðar og móðurmáls.
það mundi ekki sæma vel þeim manni, sem sjálfur
á heima í landi því, er lítið má heita í samanburði við önnur
meiri, og sem ekki þykist standa á baki nokkurs í ást á
ættjörðu sinni og móðurmáli, að vilja ekki kannast við heimild einnar fáménnrar þjóðar til að vernda rettindí túngu sinnar. því fámennari þjóðiu er, því minna það svæði, sem túnga
hennar er töluð á, þess meiri hvöt mega menn búast við að
finna hjá þeirri þjóð til þess að kvíða öllu og finna að öllu
því, sem hefir þann svip á ser, að það geti í nokkru skert
réttindi málsins; það má þvi alment viðurkenna, að það se
mjög svo torvelt fyrir niðja fámennrar þj()ðar, að vera með öllu
óhlutdrægir, þegar úr I)ví á að skera, í hverjum atriðum réttindi
þj óðmálsins sen tröðkuð með því að við hafa útlenda túngu,
og í hverjum atriðum það se einúngis nauðsynleg afleiðíng af
viðskiptum þeim millum ýmsra þjóða, sem svo lángt er frá
að verði hjá komizt, að miklu fremur eru æskileg, en sem hafa
í för með ser nauðsyn fyrir þjóðirnar til að gjöra sig sem bezt
skiljanlegar hver við aðra. Sumum löndum er nú með afstöðu
sinni og ástandi gjört erviðara, sumum aptur auðveldara, að
vernda rettindifúngu
sinnar. þegar lítið land, sem á túngumál fyrir sig, er svo að segja undir handarjaðrinum á öðru
stóru landi, og hvortveggja þjóðin eiga sífeld mök saman bæði
í verzlun, hjúskapar og vináttu viðskiptum, þá hefir túnga
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hins meira landsins auðveldlega svo mikil áhrif á hið minna
landið, að hver montaður maður í því má heita neyddur til
að kunna og tala túngu stærri þjóðarinnar, því nær eins og
móðurmál sitt. Hvílík hætta se búin túngumáli hins minna
landsins, bæði fyrir því, að það blandist af útlendum orðum, og
fyrir því, að takmörk þess færist saman, það liggur í augum
uppi. Öðruvísi er ástallt fyrir því landi, sem liggur afskekt
frá öðrum, eins og Ísland. Slík afstaða getur, ef til vill, staðið landinu fyrir fljótum framförum og þroska í öðrum greinum;
en afstaðan getur ekki annað en verið hin öflugasta verja
til að varðveit.a túngu og þ'jóðerni landsmanna. Einmitt þessi
afstaða hefir komið því til leiðar her, sem eg veit hvergi
dæmi til, að fámenn þjóð hefir alt að því í þúsund ár geymt
túngu sína því nær óbreytta, geymt sögu sína og ást á venju
forfeðra sinna.
En land það, sem svo· er ásta dt fyrir, getur heldur ekki
búizt við, að túnga þess verði við höfð í innri eður ytri viðskiptuni annara þjóða, eður að hún muni miklu geta ráðið, svo
sem meðal til in n byr ð i smiðiunar (gjenfibigt 9J?ebbelel;3e~mibbd)
millum innbúa landsins og útlendra þjóða (eg tala ekki um
það, hversu áríðandi það kann að vera einnig fyrir aðrar þjóðir, bæði í málfræðíslegu
og í vísindalegu tilliti, að læra túngu
þess lands). Se nú landið í biltíngum atburðanna, eptir því
sem stundir liðu fram, orðið partur af öðru ríki, þá getur það
ekki vænzt, að sá, sem drottnar yfir öllu því ríki, eður allir
þeir menn, sem eiga þátt í með yfirstjórn alls þess ríkis, skuli
afla sel' slíkrar þekkíngar á túngu þess lands, sem nauðsynlega mundi við þurfa, ef hafa skyldi þessa túngu sem miðlunarmeðal frá konúngl,
frá stjórninni til þjóðarinnar.
þá
fyrst yrði geingið of nærri eðlilegum réttindum málsins, ef
menn reyndu til að aptra því, að málið yrði við haft sem
mentunar og miðlunar-meðal hjá þjóðinni innbyrðis, eður
sem miðlu;lar-meðal fra þjóðinni sjálfr] til konúngs.
Eg vona, að menn viðurkenni, að þessar hugleiðingar séu
gjörðar með öllu fylgislaust. Heimfæri menn þær til sambands
þess, sem er millum Íslands og hinnar dönsku stjórnar, þá
leiðir þar af, að á öllu því, sem konúngur eða stjórnin gefur
þjóðinni til vitundar, hlýtur hin danska túnga að vera aðalmálið, en á öllu því, sem þjóðin eða fulltrúar hennar gefa
konúnginum
til vitundar, íslenzkan að vera aðalmálið, og að
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lyktum á öllu því, sem þjóðin og fulltrúar hennar eigast við
sín í millum, á kenslunni og öðrum þjóðlegum stofnunum, á
íslenzkan að vera eina málið.
Eg þarf ekki að eyða orðum að því, að hvað miklu leyti
skert hafa verið náttúrleg réttindl hinnar íslenzku túngu af
hálfu hinnar dönsku stjórnar.
Allir vita, að. íslenzkan hefir
ætíð verið látin njóta réttar síns í því, að landsmenn hefðu
hana eingaungu í réttargángi,
í kirkjum og í skólum. Alþíngis-tilskipunarinnar
43.. grein ber nýjan vott þess, að menn
kannast við þessi réttindi.
En hjá því verður ekki komizt, að nokkrir annmarkar
verði á því, þegar 113fa þarf tvær túngurnar til viðtals millum
konúngs og þjóðarinnar.
þegar þau, eptir því sem bezt verður, laga sig hvort eptir öðru, þá mínka að sönnu annmarkarnir, en aldrei hverfa þeir með öllu. Ákvarðanir þær. sem
gjörðar eru um það, að lagafrumvörpin verði lögð fyrir alþíng
bæði á dönsku og íslenzku, og um það, að konúngsfulltrúinn
skuli tala íslenzku, þegar hann þykist fullfær um það, sýna,
að stjórnin að sínu leyti vill laga sig að óskum þjóðarinnar.
Meðal annmarka þeirra, sem ekki verður burtrýmt með öllu,
er sá, að aðalmálið á tilskipunum verður að vera danska, og
að íslenzki textinn, sem stjórnin lætur semja, einúngis verður
að álítast sem útlegging,
Eins og eg hefi sýnt, að þetta er ekki gagnstætt réttri
grundvallar reglu, svo skal eg einnig sýna, að nauðsyn býður,
að þetta verði þannig að vera, ef menn eiga ekki -að stofna
ser út í alt of ískyggiJegar afleiðíngar. Menn verða nefnilega
að minnast þess, að bæði lagafrumvörpin og tilskipanirnar
verða til af störfum þeim, er eiga ser stað bæði millum viðkornandi stjórnarráða og í ríkisráðinu, þar sem konúngur sjálfur hefir forsæti; að því búnu staðfestir konúngur með úrskurði
lagafrumvörpin, svo þau verði lögð fyrir alþíng, en tilskipanirnar, með því að rita nafn sitt undir. Öll þessi störf geta
einúngis, eins og auðskilið er, gjörzt á dönsku, þareð yfir höfuð má gjöra ráð fyrir, að bæði konúngur, menn þeir, sem í ríkisráðinu sitja og Iimir stjórnarráðanna (nefnilega IJ)rllfibentínn og
hinir beputerubu) ekki kunni íslenzka túngu. Ef nú konungur
með undirskript
sinni gæfi hinum íslenzka texta í tilskipununum lagakrapt, þá væri það að öllu leyti komið undir þeim
manni, sem útlegði, hveet tilskipanirnar kæmu til að svara til
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vilja konúngsins
eins og hann hefði bygt hann á undangeingnum
störfum,
þar eð hvorki konúngur,
ríkisráðið
eða
stjórnarráðin
yfir höfuð, mundu geta litið eptir því, að þesskonar nákvæm
útlegging ætti ser stað.
Yfirsjónir geta sjálfsagt orðið í útleggingunni.
Eg þarf ekki annað en benda á
vi1lur þær, sem voru í útJeggíugu
hinnar konúnglegu
auglýsíngar til alþingis nú í sumar, sömuleiðis í fyrstu grein lagafrumvarpsins
um kostnað við kosningar
alþíngismanna
eptirIeiðis, þar sem orðið, "ekki", í útleggingunni,
segir einmitt gagnstætt því, sem lagnfrumvarpið
hefir til ætlazt.
Að allt annað
yrði gjört að lögum, en það, sem löggjafnrinn
ætlast til, er sá
annmarkinn,
sem einn nægir, og miklu er hann meiri, en þeir
annmarkar,
sem nefndin hefir bent á að fylgdu aðferð þeirri,
sem nú er við höfi'l, sem, þegar alt kemur til alls, þokast
að því eina, að menn þó geti vitað It var leita megi að réttri
meiningu
löggjafarans,
þegar svo kunni að standa á, að útleggíngin se annaðhvort
raung með öllu eða myrk.
þar eð
nú allir lögfró:'lir menn, eptir því sem nú er á sta dt, mega
álítast að kunna dönsku, mun það aldrei geta orðið svo ákaflega
örðugt, að skilja hinn íslenzka texta með stuðningi af danska
frumritinu,
Að lyktum
þarf eg sjzilfsagt ekki einu sinni að
benda til þess, að alþíngið hefir ráðuneytis - atkvæði, þegar
verið er að semja Higin, en konúngur hefir í sínu valdi, hvernig lögin eru til lykta leidd.
Svo áríðandi sem það nú er, að
tillögur alþingis verði skynjaðar
og skildar
svo nákvæmlega
sem auðið er, þá er það þli enn fremur áríðandi, að úrskurður konúngs á málunum komi í ljós nákvæmlega
og samkvæmt
hans vilja.
Að því sem mer skilst, yrði ósk þeirri, sem bænarskráin og álit nefndarinnar
fer fram á, ekki fullnægt, nema
það yrði að lögum gjört,
að einginn gæti orðið konúngur í
Danmörku,
nema því að eins að hann kynni vel Íslenzka
túngu, og konúngur svo skipaði, að einginn gæti tekið þátt í
ríkisráðinu
eða stjórnarráðunum,
nema hann hefði einnig þá
þekkingu til að bera.
Eptir að eg þannig hefi skýrt málið fyrir mönnum,
á eg
nú einúngis eptir að drepa á hin helztu af þeim mörgu atriðum, sem bæði í bænarskrá
þeirri, el' lögð var fyrir þíllgið, og
svo í álitsskjali
nefndarinnar
eru færðar til styrktar fyrir uppástúngu þeirri, sem gjörð er til alþíngisins.
Al'! nafn konúngs
og innsiglis-merki
er prentað
einnig
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undir hinn íslenzka texta á nokkrum tilskipunum, sem út voru
gefnar á tímabilinu frá 1763 til 1807, er naumast með öllu óygruandi sönnun fyrir því, að konúngur einnig hafi ritað nafn sitt
undir hinn íslenzka texta, þar eð það getur komið af rángri
ímyndun hjá þeim manni, sem útlagði, og hjá þeim, sem prentað
hefir. Um þetta mætti að minnsta kosti fá nákvæmari vissu,
með því að skoða handritin sjálf, sem að líkindum eru geymd
i skjalasöfnum stjórnarráðanna.
En se nú svo að hinn íslenzki
texti frá þeim árum stundum se undirskrifaður afkonúngi, þá
sannar það atriði, að þessi aðferð hefir verið við höfð um
stundar sakir og síðan með öllu lögð niður, einmitt það, að
stjórnínni hefir þó kt hún ekki geta staðizt með góðri venju
og réttum grundvallarreglum.
þar sem í bænarskránni
enn fremur segir, 'að lagafrumvörp þau, sem lögð voru fram á alþíngi, ekki hafi verið hirt
eða aug lýs t alþíngi á dönsku, heldur einúngis á íslenzku,
þá er þetta komið afmisski1níngi.
Hin 43. grein í alþíngis-tilskipuninni býður, að lagafrumvörp þessi eigi að a fh end ast
bæði á dönsku og íslenzku.
Samkvæmt þessu hefi eg bæði í
hitt eð fyrra; og líka nú, jafnskjótt sem þíng hefir byrjað, afhent forseta frumvörp og ástæður bæði á dönsku og íslenzku.
Til þess þingmenn gætu haft gagn, af, hefi eg í hvorttveggja
sinni séð svo fyrir, að frumvörp og ástæður yrðu prentuð á
undan, en á hinu fyrra þíngi var einúngis hin íslenzka útleggíng prentuð, sem eg þá ætlaði að nægja mundi tilgánginum, án þess eg gæti búizt við} að það gæti komið alþíngi á
þá raungu ímyndun, að menn ætti ekkert tillit að hafa til hins
danska frumrits. Að þetta tillit þó ekki hefir verið haft, sást
nógsamlega bæði af aðgjörðum þíngsins og af uppástúngum
þess til konúngs.
þar af leiddi það, að mer var falið á hendur að láta einnig prenta hinn danská texta af lagafrumvörpunum, og var það gjört nú í ár, eins og þíngmenn vita, og
hverjum þeirra feingið eitt exemplar strax í byrjun þingsins.
Að því leyti sem bæði í bænarskjalinu og í nefndarálitillu
er skírskotað "til konúngs - bréfs fyrir Slesvíkur hertogadæmi
frá 14. Maí 1840, þá verður hver og einn, sem nokkurt skyn
ber á, hversu til hagar í hertogadæmi þessu', að játa, að það
er svo ólíkt öllu því, sem ber geíngst við, að af þessu tvennu
verður eingin samlíkíngdregin.
J)eir menn, sem í hertogadæminu búa, tala sumir þjóðverska túngu, sumir danska.
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Ekkert er þess vegna líklegra og sanngjarnara,
en að konúngur, sem ráð má fyrir gjöra að ætíð se jafnfær í báðum
þeim málum, staðfesti tilskipanirnar á báðum málum með nafni
sínu; en þessu var ekki áður vant, heldur var að eins ritað
undir þjóðverskuna.
Að öðru leyti er það alkunnugt, að miklu
lakar er ástadt fyrir hinni dönsku tún gu í Slesvik, heldur en
hinni íslenzku ber á landi, því þar sem alþj-ðu - málið er danskt,
þar er enn, í víðlendum sveitum, kirkju - og skóla-málið þjóðverskt,
þar sem nú að lyktum í tilskipunum þeim, er síðast hafa
komið út, hefir verið breytt frá þeirri venju, sem áður tíðkaðist í prentun hins danska og isleuzka texta í tilskipununum,
þá er það komið til af því, að nauðsyn hefir þókt enn fremur
að leiða athygli alþingis og þjóðarinnar með þVÍ móti að hinu
reHa sambandi, sem samkvæmt grundvallarreglunum verður að
eiga ser stað í brúkun hvoritveggja málsins, sem I a gam á I s á
Íslandi. Hvers vegna tilbreyting þessi ekki el' gjörð í öll u m
þeim tilskipunum, sem nú á síðustu tímum hafa komið út, þar
um get eg ekki gefið þinginu nokkurt skýrt eini.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það var mer mikil ánægja, að heyra
hinn háttvirta konúngsfulltrúa svara máli mínu á íslenzku. Eg
vissi einnig, að ástæður hans móti þjóðefllis-rcttindum vorum
mundu ekki koma harðara fram en svo, þar sem hann átti hlut
að máli. Konúugsfulltrúinn
tók fram þrjár reglur, ef eg hefi
tekið rétt eptir: ha un vildi, eða áleit réttast, að allt það, sem
kæmi frá þjóðinni til stjórnarinnar, væri á íslenzku, allt það,
sem kæmi frá stjórninni
til þjóðarinnar, skyldi aptur vera á
dönsku, og það, sem færi þjóðarinnar á milli sjálfrar, ætti þá,
eins og sjálfsagt er, að fara fram á íslenzku. þessi hin fyrsta
reglan er nú í öllu tilliti rétt, og það gladdi mig stórum, að
hinu háttvirti konúi.gsfulltrúi
viðurkendi halla, því eg veit
halla aldrei hafa verið víðarkenda af stjórnarinnar hendi svo
skýlaust sem nú. En það er býsna lángt frá, að þessarar reglu
sc gætt, eða hafi verið gætt, híngað til: amtmeun skrifa, og hafa
skrifað á dönsku bæði upp að og niður á við, svo alþýðá skilur ekkert af bréfum þeirra, og kvartar hástöfum.
Prestar
verða að sækja um brauð á dönsku, og það eru dæmi til, að
einn amtmaðurinn hefir kvartað yfir öðrum, að hann hafi skrifað honum á íslenzku. þannig mætti finna ótal dæmi, en það
er nú til einkis að tína þau til, þar eð nú má vænta, að þessi
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óregla hætti, síðan konúngsfulltrúinn
sjálfur hefir viðurkent
regluna. En þá er hin öunur reglan, sem konúngsfulltrúinn
setti, órétt, því af fyrstu reglunni leiðir beinlínis, að það, sem
kemur frá stjórninni til þjóðarinnar, verður einnig að vera á
isleuzku ; annars verður eingin eining og eingin. samverkun
milli stjórnarinnar og þjóðarinnar, eins og þarf að vera og á
að vera, heldur farast hvorutveggju á mis, fara á sundrúngu
og misskilja hvort annað.
Konúngsfulltrúinn færði það til, að af þessu leiddi, a(')
menn eins og heimtu, að konúugur ríkisins skyldi kunna
íslenzku, eða jafnvel að einginn mætti vera konúngur her í ríkinu, nema hann kynni Íslenzku. En það er fjarstætt, að þetta
verði beinlínis leidt af hinu. það væri, eins og menn vildu
segja: þegar konúngur gefur lög, eða úrskurðar um mál, þá
verður hann að þekkja lög þessi og úrskurði, og allar þeirra
ástæður og öll þeirra atriði svo nákvæmlega, að hann haf nm
það eingan efa í neinu, heldur viti það gjörvallt út í
hörgul.
En til þessa ætlast einginn af neinum konúngl, því
það væri ömögulegt. Konúnginum er ekki ætlanda að vera
allstaðar, eða vita allt, eða þekkja allt; til þess hefir hann
embættismenn, sem hann getur trúað fyrir málunum og meðferð þeirra, og það væri sannarlega ekki hið vandamesta starf,
sem embættismanni yrði trúað fyrir, að sjá um, að tilskipanir
konúngs yrði rétt prentaðar á Íslenzku.
Konúngsfulltrúínn
sagði, að það væri "n auð s y n" að lögin væri á dönsku, því þau kæmi út af störfum stjórnarráðanna
og rikisráðsins, þar sem konúngur væri í fyrisæti, en þessir
menn kynni ekki íslenzku. En eru þá ekki lögin stundum
komin út af störfum alþíngis? þó þíngið hafi ekki nema ráðgjafarrettinili og réttindi til að biðja, þá munu þó uppástúngur þess og bænir verða ósjaldan ástæða og grundvöllur nýrra
laga. Að stjórnarherrarnir kunni ekki íslenzku, er í þessu efni
eingin ástæða, því þar þyrfti að vera Íslendingar eða einhverjir þeir menn, sem væri eins nákunnugir og hollir landinu og
eins færir í málinu eins og Íslendingar, enda er það að minni
hyggju sanngjörn von, að þessari þörflandsins verði fullnægt.
það er hægt að sýna mörg dæmi þess, að ókunnugleiki stjórnarráðanna hefir spilt mörgum málum þessa lands, og allir,
sem nokkuð þekkja til sögu þess, mega játa, að um þau 20
ár, eða réttara að segja 15 ár, sem Jón Eiríksson var í
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stjórnarráðunum,
hafi verið gjört meira fyrir Ísland, en um 5
eða 6 hundruð ára annars.
það er satt, að þeir sem ekki skilja, verða að reiða sig
á þá, sem leggja út, en ef konungur
löggilti hinn íslenzka
texta með undlrskript
sinni, þá mundi fljótt sjást, að allur frágángur á íslenzknnni
yrði vandaðri, en híngað til.
Hinn háttvirti konúngsfulltrúi
hélt, að það væri ekki óyggjanda,
að konúngur
hefði í raun og veru sjálfur skrifað
undir hinar íslenzku tilskipanir
fyrr meir; konúngsfulltrúinn
hélt, að nafn konúngs kynni kannske að vera prentvilla,
sem
hefði orðið óvart í prentsmiðjunni.
En eg get sagt hinum
háttvirta konúngsfulltrúa
með fullum sanni , að það er eingin
villa prentaranna,
því frumritið mun finnast á nokkrum
stöðum í úrskurðabókunum
með undirskript
konúngsins
sjálfs.
Kouúngsfulltrúinn
færði til, hvernig frumvörp stjórnarinnar væri lögð fyrir þingið, eptir boði 43. greinar í alþíngis-tilskipuninni;
en hvernig sem að þessu er farið, þá eru menn
jafnnærri eptir, því þó þingmenn færi að leggja sig niður við,
að fara að bera þetta saman, og mundu þó fáir verða til þess,
þá mundi samt sem áður verða ómögulegt
að girða fyrir allan þann meiningamun,
sem einhverjum
kynni einhvern tíma að
detta í hug að lægi milli dönskunnar
og íslenzkunar ; en meðan þessu er ekki náð, þá er lagaboðið ekki tryggjandi.
það var ein ástæða konúngsfulltrúans,
að ber stæði ólíkt
á og í Slesvík.
Ef þetta ætti að vera ástæða, þá [eiddi þar
af, að menn þyrfti her á landi að vera kunnugri dönskunni
en
islenzkunui,
því þegar danskan á að vera lög j sem eiga að
gilda, en íslenzkan
á að vera einúngis
til eptirsjónar,
þá er
auðsætt, að til þess að hafa gagn af þessum
hillum dönsku
lögum, verður hver einn, sem við þau á að styðjast, að gjöra
ser þau svo kunnug og ljós, sem miigulegt er, en íslenzkuna
má einu gilda hvort hann hugsar um eða ekki.
það er satt, sem konúngsfulltrúinn
sagði, að islendingar
eru lítil þjóð, en þetta getur ekki að minni hyggju skert réttindi vor í neinu.
Danir eru heldur ein gin stór þjóð, ef jafna
á saman þesskonar.
og eg hefi aldrei enn heyrt, hversu margar þúsundir að höfðatölu ein þjóð þurfi að vera, til þess að
geta talið til þjóðrettiuda,
ef hún vill skeyta þeim.
Ver íslendingar
erum nú svo lyndir.
að ver höfum mætur á þjóðerni
voru og móðurmáli,
og viljum vernda
það eptir megni; ver
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teljum það ekki hinn minnsta heiður þjól'lar vorrar, að ver
l
höfum geymt óspjaIlaða túngu vora. sem erí s~~nleika æru
verð, og hefir verið aðaltúnga um öll norðurlönd; og þegar
konúngur vor sýnir, og hefir sýnt i mörgu, að hann viII hlynna
að máJi voru, og stuðla til þess, að ver getum haldið þjóðréttindum vorum, þá ættu stjórnarráðin ekki að reyna til að
brjóta þennan vilja konúngsins á bak aptur,
STEPHÁNJÓNSSON: Eg verð þó að standa upp til að láta
i ljósi ánægju mína og gleði yfir því, að heyra hinn háttvirta
konúngsfulltrúa
mæla á íslenzka túngu, og þá ósk mína, að
svo mætti sem optast til bera. Eg verð að játa, að eg skil
ekki svo vel dönsku, að eg se viss um, að rétt se útlagt, þó
eg hafi frumvörpin fyrir mer á dönsku og íslenzku; egIlefi
þar alizt upp, sem eg ekki hafði færi á að nema dönsku
til hlítar. Hvað útleggingu snertir, þá veit eg það, að hafi eg
leitað upplýsingar til yfirvalda um eitthvert lagaboð, sem helzt
mun hafa verið reglugjörðin frá 8. Janúar 1834, hafa þau ætíð
hlaupið í dönskuna, sem hefir gefið mer þann grun, að íslenzkan væri ekki áreiðanleg, þó eg máske hafi farið vilt i þvi,
FORSETI: Með þvi einginn tekur framar til orða, álít eg
undirbúnings-umræðu þessa máls lokið.
því næst var fundi slitið.

28. Júlí -

tuttugasti og annar fundur,

Allir á fundi. þingbók

frá siðasta fundi lesin og samþykt.

KONÚNGSFULLTRÚI:þar eð einginn maður enn þá er kominn til alþíngis úr Snæfellsnessý-slu, verð eg að gjöra þingmönnum kunnugt, að þegar er alþing var sett, leitaði eg til
stiptamtmanns um það, hvort hann, samkvæmt 39. grein alþingistilskipunadnnar,
hefði kvadt til alþingis þingmanninn úr
þeirri sýslu, og hvort komið væri nokkurt skýrteini frá þeim
þingmanni um það, hvort hann mundi koma á alþing eða ekki,
þar eð eg einúngis, ef svo væri, að hann ætlaði ser ekki að
koma, gæti kallað varaþingmanninn í hans stað, eptir því
sem segir í 46. grein alþingistilskip.
í þessu skyni skýrði
stiptamtmaður mel' frá, að hann hefði kvadt áðurgreindan þíng
mann, Árna kaupmann Thorlacius, til alþíngis, eins og aðra
þingmenn, en að ekkert svar hefði frá honum komið, eður
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ekkert skýlaust skýrteini um það, að hann ætlaði ser ekki að
koma. Fyrir þá sök var alþingismanni þessum aptur ritað,
og var þá með fram gjörð sú ráðstöfun, að ef hann gæti ekki
komið lí þing, að varaþingmaðurinn, Kristján sýslumaður l\Iagnússen, feingi vísbenrlíngu um, að hann ætti að fara til þings í
hins stað. Nú er sú fregn komin frá alþingismanni þessum,
og kveðst hann hafa ritað varaþingmanni þann 10. f. m. og
sagt, að hann gæti ekki farið á þíllg; varaþingmaður hefir og
einuig gjört þá orðsending, að hann sæi ekki heldur ráð til
þess að geta komið.
Úr Snæfellsnessýslu
mun þvi einginn koma á alþing að
[iessu sin Ili.
þá var lagt fram til undirbúnings - umræðu málefnið um
lIýja amtaskipun lÍ Íslandi, og það feiugið Í hömlur framsögumanni, jústizráði landlækni Thorstensen,
Hafði nefnd sú, er
kosin var til að íhuga mál þetta, geingið i tvær sveitir, og var
sín á hvoru máli, en framsögumaður las upp álit beggja svo
hljóðandi.
NEFNDARÁLIT
meiri hlutans um uppástungu
þá, er af vildi láta taka þau 2 amtmanna
emhætti, og sameina við stiptamtmanns embættið.

þann 7. þessa mánaðar kaus hið beiðraða alþing okkur i
nefurl, sem her undir ritum nöfn vor, til að íhuga, og segja
;ílil VOI·tum uppástungu nokkra um, 1. að amtaskipun sú, er
JIÚ er, yrði aftekiu, 2. en vestur og norðausturamtið mætti,
eptir því sem hvort þeirra losnar, leggjast saman við suðuramtið, og undir yfirstjórn stiptamtmanns , svo að ein yrði yfirstjórn landsins bæði i veraldlegum og andlegum efnum. Að
öðru leyti var Í uppástúngunui
talað um það, að komi upp
tíðari og reglulegri póstgaungur um landið, en hjá þessu atriði mátturn við sneiða, þar nefnd var kosin um sama efni
áður, og hinni sömu feingin þessi kafli úr uppástúngunni til
íhugunar. þessi uppástúnga var nafnlaus, nema hvað flutningsmaður, þingmaður Skaptfellinga , hafði ritað nafn sitt á
hana.
Við umræðu málsins í nefndinni skiptust meiningar nefndarmanna í 2 flokka, og leyfum ver, meiri hlutinn Prófastur
Stephensen, landsyfirrettar assessor Jónassen og eg Thorstensen oss, að bera álit vort fram á þessa leið.
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Við berum nú ei á móti því, að margra hluta geti, ef til
vill, verið ábótavant í yfirstjórn landsins, eins og í uppástímgunni er umtalað,· en mörgu þar að lútandi erum við hvergi
nærri svo nákvæmlega kunnugir um land allt, að við getum
látið álit vort, svo áreiðanlegt se, í ljósi um það, hvernig allstaðar geíngur til; en þó nú svo væri, að sömu reglum ekki
væri í öllum ömtunum fullkomlega fylgt, og þó að amtmenn
kunni að hafa, hver þeirra fyrir sig, sína frábrugðnu meiningu, og jafnvel í áríðandi málefnum, þá er þessu þó samfara annað, sem ekki varðar litlu, að meiníngar í alþjóðlegum
málefnum með því móti verða skoðaðar frá fleiri hliðum. Hvað
umsjón amtmanna í umdæmum þeirra viðvíkur, þá neitum við
því ekki) að það væri betra, að amtmeunirnir op tal', betur og
nákvæmar gætu litið eptir embættisbókum og embættis störfum, bæði hjá sýslumönnum, fátækra málefna stjórnendum,
sættanefndum, umboðsmönnum og kúabólusetjurum,
en, ef til
vill, híngað til hefir viðgeingizt.
En hvernig sem því nú er varið, þá eru allar mannlegar
athafnir, eins og öll mannleg verk, og alt hvað mannlegt er,
meira eður minna ófullkomið, og á það sýnist okkur beri að
líta, að fyrri en 1770, meðan alt landið var undir stjórn eins
amtmanns, má fullyrða, að þá fór margt óreglulegar, og miklu
miður fram, og í meiri stjórnleysi en síðan, er fleiri urðu
amtmenn; og erum við hræddir um, að svo geti enn þá farið,
ef hinn eldri siður yrði upptekinn, eins og farið er framm á í
uppástúngunni, og að niðurstaðan mundi verða en sama, jafnvel þó póstgaungur fjölguðu um landið; því það ræður að líkindum, að það hljóti að vera örðugra fyrir einn mann, að sjá
um, að im stjórn fari fram í landinu eins og vera ber, heldur
en fyrir 3, sinn á hverjum stað, og er þar um sjón sögu ríkari; því þótt eptirlit amtmanna í þeirra umdæmum ekki geti
náð, að því leyti það er bygt á eigin sjón, til allra dala og
útkjálka í hverju umdæmi, svo opt sem menn óska kynnu, þá
má fullyrða, að eptirlit þetta, sem oss þykir svo miklu varða,
ætti ser lángtum síður stað, þegar einn væri orðinn yfirstjóri
landsins, því honum yrði slíkt eptirlit, að vorri ætlun, því
nær ómögulegt í þeim skilningi orðsins, sem ver ætlum mest
undir komið.
þannig getur meiri hluti nefndarinnar ekki fundið, að nægar eða sannfærandi ástæður séu fyrir því, er farið er fram á
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hvað aftekníngu amtmanns embættanua í vestur og norðaustur umdæmunum snertir, og með því oss virðist, að þessu se þannig varið, verður það álit vort: "að þíngið eigi einga bænarskrá
að senda vorum aIlramiIdasta konúngl
um þetta mál".
í uppástúngunnl,

Reykjavík,

Hannes

Stephensen'

þann

2S. dag Júlímánaðar

Th. Jollassen.

1847.

Thorsteinsen.

ÁLIT
minna hlutans

í nefndinni

um að leggja

niður amtmanna

embættin,

m. m.

Ver erum meiri hlutanum samdóma í því, að ekki beri
þinginu að fara fram á það, sem stúngið er upp á í a n II ari
klausu niðurlagsins í bænarskránni, er alþíug fékk oss nefndarmönnum til yfirvegunar og álits, nefnilega: "að einum manni
se falin yfirstjórn alls laudsins ; en af því vel' færum nokkuð
aðrar ástæður til þess, og ver á annan veg erum meiri hlutauum ekki með öllu samdóma í þessu máli, þá verðum ver,
minni hlutinn, einnin að færa til ástæður vorar fyrir þessu atriði. Ver hyggjum, yfir höfuð að tala, hverjum einum manni
ofvaxið að hafa á höndum yfirstjórn lands þessa, þó hann
væri öllum þeim kostum húinn, og hefði til að bera alla þá
vitsmuni og kunnáttu á yfirstjórn,
og þekkíngu á högum landsins, sem menn geta itrast ímyndað sel' að nokkur maður hafi
til að bera. þegar ver nú þar næst lítum á hitt, sem sjálfsagt mun verða, meðan sij órnin fer hinu sama fram her á landi,
og híngað til, að útlendur maður og ókunnugur því, hvernig
öllu hagar til her, muni verða settur til stiptamtmanns yfir
Íslandi, að þessi hinn útlendi maður muni, yfir höfuð að tala,
verða heimfús, og öðlast heimfarar-leyfi til fósturjarðar sinnar eptir fárra ára dvöl her, en þar af mundi aptur leiða, að
helzt til of opt yrðu mannaskipti í því embætti, sem þekkíng
á högum landsins, bygð á margra ára reynslu og embættisstjórn, mundi verða hvað notasælust og affarahezt, þá finnst
oss ekki gjöranda, að fylgja fram þessum hluta uppástúngunnar í hænarskránui, eins og hann er tekinn þar fram. Vel'
verðum líka að játa, að það se fremur sagt en sannað í bænarskránni , að ekki hafi farið verr fram í landinu, meðan yfirstjórn landsins 'Vill' 'ekki nema í eins manns höndum; en þó
það væri sannað, sem ekki er, þá er þó hitt ósannað (og ver
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höldum reyndar, að miklu sé hægra að leiða rök að hinu gagnstæða), að nú mundi betur fara, ef yfirstjórn landsins væri
feingin Í hendur einum manni, og honum útlendum, sem vart
mundi verða her neinum góðum mun fastari á foldu, en til
þessa hefir verið, þó við hann væri bætt talsverðum launum.
Allir verða, þvi er það, að játa, að yfirstjórn lands þessa er
nú orðin talsvert margbrotnari og vandasamari, en hún var á
dögum höfuðsmannanna.
ön stjórn var þá einfaldari, og bundin færri og eínskorðaðri lagareglum. Flestallar einstakar tekjur voru þá seldar einstökum mönnum gegn tilteknu árlegu
afgjaldi. þá var og alþíng hið forna, er létti undir yfirstjórnina bæði að dómsvaldinu til, og svo því, að þingið sóktu, yfir
höfuð að tala, allir Mnir æðri og lægri embættismenn Ianðsins, og þeir, er tekjur þess höfðu á leigu, og gat höfuðsmaðurinn þannig haft árlega á sinn fund alla, er hann vildi, og
eins þeir hans fund, sem þókti það nokkru skipta.
Hins vegar getur oss ekki annað fundist, en að mörg
og mikil vandkvæði séu á s~jórn landsins, eins og hún er nú,
þar sem sinn amtmaðurinn er í hverju amtínu, ef til vill, á
hinum óhentugasta stað fyrir amtsbúa (því víst fær amtmaðurinn að ráða því, hval' hanu heldur til), þar sem aungar samgaungur eru milli amtanna og eingi samhljóðan Í yfirstjórn
þeirra innbyrðis.
það virðist, sem amtmennirnir skoði hver
sitt arnt, eins og dálítið ríki, og þó ekki svo lítið ríki, sem
þessi stjórnin hagi bezt, sem þessi fyrirskipun in eigi vel við,
og sem því eigi að fylgja fram, hvað sem Iiði hinu nágranna
ríkinu. Svona kemur það' til, að yfirstjórn amtmanna er á
einn veginn Í þessu amtinu og á annan í hinu; einkum virðist hin "administrative" stjórn að fara fram eptir nokkuð sundurleitum skoðunarmáta og ólíkum reglum; og jafnvel líka, að
hin sömu lög, sem gilda eiga um allt land, séu þýdd á nokkuð
annan veg í einu amtinu en öðru, og þeim framfylgt með
meira nákvæmi og strángleika í einum landsfjórðúnguum heldur en öðrum. Nú er ekki við öðru að búast, en að álitskjöl
amtmanna til stjórnarráð anna um hin helztu málefni landsins
séu yfir höfuð bygð á þeim skoðunarmatanum,
sem mönnum
er orðinn svo að segja hugfastur, og menn þykjast komnir að
raun um að bezt eigi við Í þeim fjórðúngnum, hvað sem líði
hinum ~ hlutum landsins.
Ver neitum Þ~"Í.að vísu ekki, að á
þenna hátt verða vandamál reyndar freritur"''''andskoðuð og út-
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list uð á 3 vegu, og fyrir það kannske nokkuð ítarlegar;
en af
því málin eru skoðuð í svo sérstakri
stefnu,
og eptir svo
sundurleitum
þUrfum og venjum, þá hljóta sIrk álitsskjöl um
mestu vandamál að vanta það allsherjar
yfirlit, sem ætíð er
nauðsyn á í sama landinu, ef þau eiga að verða því öllu að
liði, og ef að sú stjórn, er þekkir ekki, sem skyldi, til landsins og allsherjar
landsþarfa,
á að geta skorið svo ÚI', og látið þær verða málalyktíruar , að öllum megi jafnt að gagni
koma.
Helzt til of Ieingi, og helzt til um of hefir her í landi verið
drotnandi sá andi, að affarabezt muuí vera að hafa sem flest
á sundrúngi, að hafa bæði hin smærri og hin stærri efni landsins í aðskildum pörtum, sem hver væri ser, og hvern ætti að
annast út af fyrir sig, án tillits til hinna, og hefir sá andi komið fram í helzt til óf mörgum og margbreyttum
myndum, og
orðið ríkjaudi í helzt til of mörgum og mikilvægum
atriðum.
:það virðist, sem menn hafi álitið, að svo hlyti að vera í jafnvíðlendu og strjálbygnu
landi, sem þetta el'. Eu það er vonandi, að menn fari. að sjá, að þess yfirgrips og umfangs meiri
sem keðjan þarf að vera, því fremur ríður á, að hún loði saman,
og að hver hlekkurinn
í heuni se áfastur við annan,
svo að hún geti. halðið öllll í jafuföstum skorðum,
að ekki
se einn hlekkurillu
svo hreifður,
að ekki komi hreifing
á
fleiri,
Vor mildi k onúngur hefir nú þegar gjört margt til að
opna augu vor í þessum efnum, og bent oss á stefnu þá, er
oss byrjar að fylgja, bæði með því að veita oss alþíllg og
fleira, er miðar að því, að sem bezt verði sameinuð
málefui
vor og allir kraptar
vorir, bæði yfirhöfuð
og í einstökum
greinum.
Eitt er það, er oss einkanlega
vanhagar
um, til þess að
færast sem næst þessu takmarki,
er kouúngur
sjálflll' hefir
bent oss að, og sem ver finnum hina mestu þörf á að hafa
fFir augum í öllu: eu það er, að sJsllls~jórn
og sveitastjórn
komist her á sem fyrst, löguð samkvæmt þörfum Iands þessa.
Ver höfuni hinar gilduSll ástæður
til að voua, að ekki verði
þess I<ÍJlgt að bíða, að slík héraðastjórn
komist her á. Nauðsyn
hennar og nytsemi viðurkenna
allir, og einn hinna heiðruðu
[iingmanna,
sem ekki mun hvað sízt fær um að semja uPllástúngu - frumvarp
um þetta efni, hefir nú her á þínginu látið í ljósi, að hann hafi' fyrirhugað
að semja og koma fram
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með þessa uppástúngu,
og þó það geti ekki orðið á þessu
þíngi, þá vonum ver samt, og allir, að þess muni ekki lángt
að bíða.
En ef stjórn amtmauna
yfirhöfuð er mörgum annmörkum
bundin, eins og til þessa hefir staðið á í landinu,
þá mundu
þeir annmarkar þó verða fleiri og auðsenari, ef svo löguð sýsluog sveita - stjórn, sem her þarf við, kæmist
á. Með þeirri
stjórnarlögun
í héruðunum
má öllum vera í augum uppi að
amtmanna embættin em óhafandi, en hins vegar ekki mögulegt að koma á hér þeim svo nefndu amtsráðum,
sem þó á
bezt við slíka héraða - stj órn.
Af því ver nú þykjumst sjá svo marga annmarka á amtmanna stjórninni,
eins og nú stendur á: af Iní ver teljum víst,
að annmarkar
þeir mundu verða fleiri og auðséuari,
ef sú
stjórnarlögun
kæmist á í héröðum,
sem allir æskja eptir: af
því oss getur ekki betur skilizt,
en að amtmanna
embættin
og amtastjórnin,
eins og hún el' nú, fremur við h a Id i þeirri
sundrúugu í aðalstjórn landsins og helztu málefnum þess, sem
ver hyggjum
að margt hafi leidt íllt af, heldur en að hún
e fl i þá sameiningu
og samhljóðan í öllum aðalmálefnum,
sem
í öllu er nauðsynleg
og allstaðar, en einkum á 'þessu víðlenda
og strjálbygða
landi: þá byggjum
ver það á góðum rökum
bygt, þó ver leggjum það til, að hið heiðraða þíng beri upp
við konúng vorn, að hann vilji náðarsamlegast
hugleiða, hvort
ekki se nauðsyn á að breyta yfirstjórn þeirri, sem nú er í landinu; þó ekki svo, að hún se falin einum manni, því það meinum ver ógjöranda,
eins og ver áður leiddum rök að, heldur
að her yrði sett stjórnamefnd,
eður stjórnarráð,
með 3 mönnum, stiptamtmanni
landsins og 2 Íslendingum,
Ver viljum því fela alþingi að bera upp við konúng vorn
þá allraþegnsamlegustu
bæn:
Að konúngur
vilji náðarsamlegast
hugleiða, hvort ekki se
nauðsyn á að breyta yfirstjórn
Íslands
svo,
að embætti
amtmannanna
verði lögð niður, jafnótt
og þau losna,
en
sett verði í staðinn yfirstjórnarnefnd
með 3 mönnum, stiptnmtmanni og 2 Íslendingum.
Reykjavík,

24. dag Júlímánaðar

.J. Guðmundsson

1847.

G. Vigfússon.
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l<'aAMSÖGUMAÐua:Eg hefi litlu her við að bæta, en þó
vil eg geta þess, að okkur,
meiri hluta nefudarinuar,
þókti
þessi uppástúnga
um af töku þeirra tveggja
amtmanns
embætta meira líkjast málssóknar-skjali
í móti þessum embættum, heldur en bænarskrá.
þar er öllu lýst, sem amtmönnunum eður embættum
þeirra viðkemur,
og þeirra stjórn,
frá
skuggahliðinni,
og einasta fundið að öllu, og sett út á allt eða
flest, sem þeir gjöra og aðhafast,
en hins er hvergi getið, að
þeir hafi nokkurt gagn unnið, en því ætla eg þó ei verði neitað, að þeir hafa margt gagnlegt gjört, og mörgu góðu til vegar
komið, bæði á enum fyrri og seinni árum, og sannast hel' hið
fornkveðna,
að sínum augum lítur hverr á silfrið.
Allir eða
flestir her á þingi eru því kunnugir,
hvað mikið skrifstofustörf allra útréttaudi
(abmíní~ratí~e) embættismanna
hafa vaxið,
og svo að segja margfaldast
um þau seinustu 20 ár, og hvað
þá síðan fyrir 1770, eða um 77 ár'? og hafi það þá þó kt ofmikið, að ætla einum manni að geta sel) um alla yfirstjórn
landsins, sem þó hefir verið, því þess vegna var amtmönnum
fjölgað,
þá ætla eg það þó vera miklu örðugra nú á tíðum,
þegar öll undir og yfir- stjórn er orðin svo miklu margbrotnari og nákvæmari,
en hún var á miðri IS. öld, og enda þó 3
menn væri um halla, sem allir byggju á sama stað; grunar
mig að eitthvað gæti orðið til tínt eða fundið, sem menn vildu
finna að, þó svo væri, og lítinn sparnað eða eingau mundi það
gjöra, þegar 3 væri þó stjórnendur
eptir sem áður.
Eg sé
ekki, hvað þar vil'! el' unnið, enda þekki eg ekki nákvæmlega
til, hvernig þeirri ósamhljóðan el' varið í amtmanna stjórninni, el'
getið er um, og ætla ei ómögulegt,
að hún líka gæti orðið í 3
manna stjdrnamefndluni,
ef til vill, því annað eins hefir þó skeð.
Umboðsmaður
JÓN GUÐMUNDSSON: þar
sem eg er annar
í minni hlnta nefndarinnar,
sem hefir kveðið upp ágreiningarálit í málinu,
þá finn eg mer skylt að mæla fáein orð áliti
þessu til stuðnings.
.Mer finnst það mestu varða í máli þessu,
hvort menn álíta yfirstjórn landsins,
eins og henui er nú skipað, svo fullkomna og anumarkalausa,
sem menu geta og mega
óska eptir, og ímyndað ser að hún megi vera, ef heimi væri
skipað á annan hátt, ellegar hvort henni er ábótavant
í ýmsum þeim greinum,
sem ekki mundi á bera, ef hún væri öðruvísi löguð. Eg verð að ímynda
að allir telji það nauðsynlega kosti á yfirstjórn
hvers lands sem er, að í henni se sam-

mer,

474

hljóðan,

að hún fari fram yfir allt landið, og komi fram á öllum og yfir alla í hinni sömu stefnu, í hinum sama anda, eptir
sama skoðunarmáta
og sömu reglum;
að líkra skyldna se af
öllum krafizt,
þegar um líkt eður sama er að tala; að menn
sæti allstaðar
enni sömu ákæru fyrir sömu yfirsjónina,
að
menn njóti sömu réttinda í sama málefni og af sömu ástæðum; að hinn sami se skilningur
laga þeirra og ráðstafana,
er
hníga að skyldum
þessum
og réttindum,
allstaðar
um allt
land, laganna, sem eiga að gilda yfir alla jafnt, sama lýðinn,
sama landið.
En í öllu þessu virðist þó að vera nokkuð ábótavant með þeirri yfirstjórn, sem nú er, og vil eg leyfa mer
að leiða að því fáein dæmi.
það er ný skeð búið að ræða her
mál um festur og uppboð konúngsjarða,
og varð það ljóst af
umræðunum,
að með sínu mótinu eru skilin rentukammersbréfin, sem eiga að gilda yfir allt land í þessu efni, í hverju
amtinu: í norð-austur
umdæminu er strax sett forngildi
jarðirnar án uppboðs, og þær svo vægðarlaust boðnar upp til festu,
hver einasta jörð; í suður umdæminu
er rétt hver jörð boðin
upp til forngildis afgjalds, en fáar sem eingar jarðir til festugjalds; í vestur umdæminu eru fáar sem eingar jarðir boðnar
upp, hvorki til afgjalds
ne festu; þar eru leigur borgaðar í
smjöri, eins og alltaf hefir tiðkazt,
í hinum umdærnunum
eru
leigurnar
teknar
eptir smjör- verði verðlagsskránna.
Annað
dæmið er um gjalðið til jafnaðarsjóðanna:
sömu árin og í einu
umdæminu voru teknir frá 8 -10 sk. afhverju lausafjárhundraði, var í öðru umdæminu
ekki
tekinn
einn
sk,
þriðja
dæmið el' um verðlagsskrárnar
: í vesturamtinu
gildir ein verðlags skrá yfir allt umdæmið, í suður umdæminu hefir hið sama
verið að segja þar til í ár, að taxti fékst ser fyrir Skaptafellssýslurnar,
og var þess þörf fyrir laungu, þar sem þær sýslur
eru svo lángt frá kaupstöðum,
og vörurnar hljóta því að vera
með minna verði í raun og veru, heldur en í þeim héröðunum,
þar kaupstaðirnir
eru nálægir; aptur eru í norðaustur umdæminn sín verðlagsskráin
fyri hvorar 2 sýslur, og ein ser í sumum, að eg ætla; þar sem nú allt slíkt, og það sem eg nú leiddi
dæmin að, hefir hinar mestu afleiðingar
fyri öll útlát manna
og efnahag
yfir höfuð, þá mega allir sjá, að í þessum yfirstjórnarefnum
er þó töluvert ábótavant.
Allir vita, að ein eru lög um legorðsmál yfir allt land, en
eg ætla hægt að sanna, að þau eru skilin nokkuð á annan veg
á
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í öðru umdæminu en öðru.

það er víst mörgum kunnugt, að
ekki allfáum málum, er út af þessu hafa risið, hefir verið stefnt
fyrir landsyflrréttinn úr einu umdæminu, helzt um hin síðustu
10 - 15 ár, þar sem vart neitt hefir komið úr hinum umdæmunum; þeir sem þekkja til mála þessara sumra hverra, mun fló
ekki geta annað fundizt, en að tilefni þeirra hafi ekki jafnan verið svo mikilvægt, að ekki megi telja víst, að ótal tilefni gefist slík, og hafi gefizt, í hinum ömtunum, hvaðan þó
ein gin þesskonar mál hafa komið, hefði hinu sama verið farið
þar fram, og með sama strángleika.
Menn vita það, sem almennast geillgst við um aðskilnað hórsekra,
að annaðhvort
þeirra verður að víkja úr sókninni; eg hefi heyrt mælt, að einn
amtmaðurinn láti sel' lynda, og hafi auglýst það, að það nægi,
ef hin hórseku séu ekki bæði und i I' sam a Þ a k i eður í sömu
húsum; svona hefi eg heyrt, og eg ætla, að einhver sá þíngmaður se her, sem geti borið um, hvort þetta er satt.
Eg vona, að einginn skilji svo mál mitt, hvorki nær né
fjær, sem eg vilji í nokkru sveigja að heiðurs-mönnum þeim,
sem nú sitja að völdum í unulæmunum, með dæmum þeim, er
eg hefi nú tekið fram, né með uppástímgu minna hlutans;
það vita allir, og einkum þeir, sem eldri eru, og þekkja hverjir
afbragðsmenn þeir voru taldir á frarna-árum
sinum, að þeir
eru svo vitrir menn og stjómsamir, að ekki el' allra að gáuga
í þeirra spor. En þetta sýnir hins vegar berlega, að þar sem
eru veruleg vankvæði í skipun stjórnarinnar, þá geta ekki,
hvaða atgjödis og vitsmunamenn
sem eru, ráðið fullkomna
bót á því, heldur hitt, að annmarkarnir hljóta að verða þeim
mun ljósari og auðsenari, sem heldur má uggvænt þykja, að
autt verði skarðið, þegar slíkir mellll eru horfnir; og eg ætla,
að svo muni geta að borið, þegar þeir eru fallnir frá, merkismennirnir, sem nú eru amtmenn her.
Assessor JOHNSEN: það kynni við fyrsta álit að virðast,
sem minni hluti nefndarinnar fari nokkuð annan veg í þessu
máli um uppástúngur,
og þetta vill nú minni hlutinn telja okkur trú um; en þegar betur er aðgætt, held eg þó, að allt komi
hel' um bil í sama stað niður fyrir uppástúngumanni
og minnahlutanum. Uppástúngan byrjar með því, að segja frá, að landið, síðan það kom undir konúng, og allt að árinu 1770, eða her
um bil í 500 ár, hafi haft, eða átt að hafa einn yfirstjóra eða
amtmann, og þegar það hafi borið undir, að þeir eigi að síður
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voru fleiri á. þessu tímabili, hafi her allt farið í ólestri.
þá
segir frá því í uppástúngunni,
að amtmenn hafi orðið her 3árið 1787, eða eins og þar kveður að orði, að yfirstjórn landsins þá hafi orðið "þríhöfðuð", og hafi hún orðið "hinu opinbera
til meiri skaða en gagns", og enn fremur: að þau hin tvö
amtmannsembættin kosti yfir 400 rbd, , "án þess að seð verði
eða sannað, að þau gjöri landinu gagn, heldur standi í vegi
fyrir mörgum breytingum til hins betra", því hver fari sinu
fram, og að "sinn siður se í landi hverju", og er vestaramtíð
ser í lagi kallað "hið ókunna landið fyrir vestan". Nú eru þá
ömtin rifin niður og amtmean teknir af, og það sem hygt er
upp aptut, er að leggja yfirstjórn alls landsins undir stiptamtmann, danskan mann, opt kannske lítt reyndan , og
ókunnugan landshögum.
Að því sem séð verður af álitsskjali minna hlutans, er hann í öllum aðalatriðum samþykkur uppástúngumanul
, nema að því leyti að bann, í staðinn fyrir stiptamtmann einn, vill að yfirstjórnin leggist á höndur þrem mönnum (öðrum en amtmönnum) í sameiningu, og
að því leyti sem sá, er uppástúnguna
har fram, nú hefir farið
öllum öðrum orðum um amtmennina sem eru, en farið er Í
uppástúngunni , og hefir meiri hlutinn, og hinn beiðraði framsögumaður líka lýst því að maklegleikum; þar sem uppástúngan kallar ömtin lönd, er hver stjórni á sinn veg, segir nú
minni hlutinn, að amtmenn skoði þau sem "ríki", og hver fari
að í stjörninni eptir sínum hugþótta, svo að allt se á Sundrúngu, og ætlar hann þá stjörn því öhafandi, vill aptur á móti
hafa sýslustjórn og sveita. Nú veit eg ekki betur, en að við nú
þegar bæði höfum sýslustjórn og sveitastjórn, en hvort hún ætti
að vera önnur eða á annan veg, en hún er nú, hefir minni hlutinn eigi farið fram á. Svo mikið verður séð, að bann líka vill
taka arntmennina af og þau svo nefndu þrjú ríki í landinu, en'
aptur hefja sýslumennina til tignar, og lízt mer svo á, að ríkin þá heldur fjölgt en fækki, og að þau kunni að verða 20
stað þriggja. Eg leiði hj á mer, að færa dæmi til þess, að
mönnum á stundum hafi þókt lítið koma til stjórnar sýslumanna á útkjálkum landsins, þó ekki hafi vantað eptirlit amtmanna hvers um sig; en næsta líklegt þyki mer það, að eigi
verði siður þörf á eptirsjón æðri valdamanna , ef yfirstjórnin
ætti að færast fjær, og hafa aðsetur sitt á einum og sama stað
í landinu, eg gjöri ráð fyrir í Reykjavík.
Eg held, að minni
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hlutinn hafi gleymt lögun landsins (kortinu) og stærð, er hann
bar að þessari hinni nýju yfirstj órn; hann ætlast þó líklega
til, að ekki vanti allt eptirlit um það, hvernig fram fer í hinni
lægri stjórninni, en eigi yfirstjórnarmenn að hafa það á hendi,
yrðu þeir annaðhvert allir, eða þá 2 þeirra, að gjöra ferðir til
þess mikinn tíma árs, hver í sína áttina, og verður þá, ætla
eg, interregnum eða stjórnarleysi á meðan, þar sem stjórnin á
heima, ef ekki á að leggja allt í eins manns hömlur, eins og
uppástúngumaður ætlar æskilegast.
Dæmi það, sem hinn
heiðraði þíngmaður Skaptfellínga nú færði sundrímgu þeini
til sönnunar, sem minni hlutinn Kvartar yfir, held eg vanti
nokkuð á það, að geta sannfært um nauðsyn og meira gagn
af fyrirkomulagi því, sem þessi hlutinn mælir fram með, en
af amtaskipuninni: því auk þess að valla er meiri vissa fyrir
því, að sýslumenn, er þeir eiga að fara að breyta eptir stjórnarreglum yfirstjórnarinnar her í landi, allir fylgi einum reglunum eins fram, og eins og vera ber, en fyrir því, að arntrnennirnir nú gjöri það, t. a. m. hvað byggíngu konúngsjarðanna
og heimfærslu tilskipunarinnar frá 24.• Jan. 1838 12. gr. áhrærir, svo ætla eg, að þess líka se naumast að vænta, að sýslumenn, þar sem þeir eigi em bundnir reglum eða lögum, verði
meir samstemma í stjórn sinni hver um sig, en amtmenn eru,
t. a. m. með tilliti til verðlagsskránna og heimtíngar sakamála
tollsins, og er hvorttveggja þetta eitt meðal þeirra mörgu atriða í stjórninni, sem mundi verða næsta örðugt viðfángs fyrir
þá hina nýju yfirstjórn í Reykjavík.
það er annars eptirtektavert, að minni hlutinn einúngis gjörir ser far um að leiða
sundrúngina, sem hann svo kallar, í ljós, án þess að gæta þess,
eða íhuga það, hvort og að hve miklu leyti sé þörf á, að haga
stjórninni í mörgum greinum á einn veg í einum, og á annan
veg í öðrum hluta landsins, þó að öllum kunnugum megi vera
J augum uppi, að her til se hin mesta nauðsyn, og að þá fyrst
mundi fara út um þúfur, ef það eigi væri g~rt.
Annars kemur mer til hugar, að bera það undir uppástúngumann,
hvort
hann ekki sé tilleiðanlegur til, að taka uppástúnguna
aptur '
eptir 69. grein alþingístilskipunarinnar,
og sýnist mer vera því
meiri ástæða til þess, sem bæ~i mál þetta virðist vera næsta
ðfullkomleæa undirbúið, til að bænarskrá verði send um það
til konúngs, og einn konúngkjörinn þingmaður líka hefir gefið þinginu ádrátt um uppástúngu
til nýrrar stjórnarskipun ar í
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landinu, og ætla eg bann að minnsta kosti eins færan um það
og uppástúngumann eða. minna hluta nefndarinnar.
Tíma
þeim, sem við nú eigum eptir her á þinginu, held eg yfirhöfuð að verja mætti betur, en til leingri umræðu um þetta
mál, eins og það nú er úr garði búið.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Eg ætla mer ekki að
svara orði til orðs laungu ræðunni, sem hinn mikið heiðraði
varaforseti nú flutti; m~r fannst hún nokkuð sundurlaus og á
reiki allt til endans.
Hann fór tvívegis að ræða um bænarskrána, sem val' tilefni máls þessa, og hverju hún færi fram;
en þetta finnst mer nú heldur um seinan, og hefði átt að telja
slíkt fram i fyrstu umræðunni, þegar um það var að ræða, hvort
nefnd ætti að kjósa; þá hvarflaði hann aptur að áliti minna
hlutans, þá aptur að bænarskránui.
Að siðustu mæltist hann
til, að eg tæki aptur málefni þetta; þetta get eg hvorki né vil,
að svo 'komnu, og ekki fyrr en allir þingmenn hafa æskt þess,
og þó með nokkuð gildari og glöggvari röksemdum, en hinn
heiðraði varaforseti nú gjörði.
ÁSGEIR EINARSSON: Eg get ekki gefið atkvæði fyrir, að
uppástúngan se tekin aptur nú þegar, áður en fleiri þingmenn
hafa látið álit sitt í ljósi um ýms atriði málsins, þvi með umræðu þeirri gæti, ef til vill, feingizt nokkrar upplýsingar, sem
kynnu að verða tilleiðbeiníngar síðar, ef málið yrði siðar áhrært.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg vil gjöra eina athugasemd, til
að fyrirbyggja það, að yfirsjón sú, el' minna hluta nefndarinnar hefir orðið, ekki hendi optar her á þínginu. Eptir alþingistilskipunarinnar 68. grein á minni hlutinn ætíð að undirskrifa
nefndarinnar aðal-álitsskjal,
en honum er í sjálfsvaldí, hvort
hann vill færa sitt ágreiníngs-álit og atkvæði inn í nefndarskjalið, eður láta það fylgja með sérstakt, og skírskota til þess,
við undirskript aðal-álitsskjalsíns.
Hvað nú málefni það sjálft snertir, sem her er verið að
ræða um, þá má það, að mer virðist, vera öllum ljóst, að það
er i ótíma upp borið, og vantar allt það í fylgi með ser, er
það ætti að styðjast við. 'það er þvi auðsætt, að þingmenn
gjörðu réttast í, að fallast á uppástúngu meiri hlutans, og semja
eínga bænarskrá um þetta efni. .
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: Mer visðist meiri hluta
nefndarinnar skylt, að svara nokkrum orðum ræðu þeirri, sem
annar minna hluta nefndarinnar, þingmaður Skaptfellínga, flutti
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til styrkíngar
meiníngu þeirra, og þó ekki neiti eg því, að mer
í mörgu virðist.áfátt
amtastjórn þeirri, sem nú er, virtust mer
ástæður þær, sem nefndur þíngmaður har fram má1i sínu til
sönnunar, margar léttvægar;
get eg þess, að hann segir það
vott ósamhljóðunar
þeirrar, er millum amtastjórnanna
innbyrðis
eigi ser stað, að verðlagsskrár
seu í einu amtinu ein fyrir hverjar
2 sýslur, í öðru ein fyrir allt amtíð, að frátekinni einni sýslu,
og í enu 3. einasta ein fyrir amtið allt, Sjá nú allir, að þetta
getur komið, og að líkindum
kemur af serstökum
ástæðum í
hverju amti og heraði ; t. a. m., aurategundirnar
eru, og hljóta
að vera í því minna verði, sem fjær dregur verzlunarstöðunum:
því mun Skaptafellssýsla
þurfa verðlagsskrá
fyrir sig. Misjafn
og ólíkur skilningur laganna, einkum á þeim tilnefndu um legorð og hórdóm, ætla eg ekki komi af setu amtmanna,
síns
í hverju horninu, heldur af sérstakri
skoðan hvers þeirra á
lagaboðunum ; þetta veit eg skeð hafa í sama nmtinn hjá 2
mönnum, sem hvor sat á sama staðnum
eptir annan.
það
hygg eg,
að þegar
annmarkarnir
eru tiltindir , sem hin
núverandi nmtstjórn hafi, muni helzt Iitið yfir hina síðustu tímana; að vísu er þai'l, þegar talað er um mismargar
verðlagsskrár í ömtnnum, um uppboð konúngsjarðanna,
um skilning
hórdóms og legorðs löggjafarinnar,
og því munu þeir mennirnir, sem nú sitja í amtmanna embættunum,
í huga hafðir, og
kemur þá ma við það mikla hrósið, sem nú er ausið á menn
þessa að lokunum, þegar búið er að segja greinilega
frá vandkvæðunum, sem verið hafi við stjórn þeirra.
þegar nú er stúngið upp á 3 manna stjórn í nefnd einni, þykir mer þessi uppástúnga heldur
snemma uppborin,
þar sem hin fyrirhugaða
breytíng undirstjórnarinnar
enn er ekki byrjuð.
Í uppástúngunni sjálfri er um Þ,að beðið, að í yfirstjórnarnefndinni
verði
stiptamtmaður
og 2 Islendíngar,
gefur það til kynna, að annaðhvort megi stiptamtmaður
ekki vera Íslendingur,
eða menn
megi ekki vænta þess, en hvorttveggja
má eg játa að særði
tilfinningu mína, og ætla eg svo muni fleirum fara, sem lesa

uppástúnguna.

nú

Stúdent GUTTORMUR VIGFÚSSON:
Betur eg væri
fær
um, eins og mer h)f í brjósti, að tala í dag máli voru minni
hlutans, er eg meina í alla staði á góðum rökum bygt.
Meiri
hlutinn hefir ásamt oss viðurkent , að það færi ekki eins
skipulega
fram í ömtonum, eins og menn æsktu, og það vant-
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aði máske þá samhljóðan innbyrðis milli þeirra, er menn herðu
viljað ákjósa, en allt mannlegt væri ófullkomið, og það væri
ekki svo mikið að svo stöddu að tala um, og fleira: þ~/') ætti
því að láta þetta mál falla niður.
Minni hlutinn hélt þar á móti, að það mundi ekkert rángt
gjört, þó fallið væri upp á, að annmarka þá, sem nú væri á, yrði
reynt til að afmá við tækifæri, og það því að eins, að Hans
Hátign konúnginum
litist að gjöra svo. Eg þykist viss um,
að hver góður maður óskar þess með sjálfum ser, að óregla
og innbyrðis ósamhljóðan afmáist sem fyrst, í hverju sem helzt
er, og hvar sem helzt hún á ser stað.
Her eru innan þíngs
hreppstjórar og sýslumenn, sem mundu geta borið vitni um og
fært rök til, að sinni lagareglu hefir verið fylgt í hverju amti,
sem sýnir, að sinn skilnínginn muni hver amtmaðurinn hafa á
lögunum og ráðstöfunum stjórnarráðanna, eins og hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga hefir með nokkrum dæmum sýnt
fram á í ræðu sirini. }>etta er þó ekki alls kostar eðlilegt; amtmaðurinn í norður og austuramtinu hefir, til dæmis, ekki ætíð
þókzt finna ástæðu til að skilja legorðssekar persónur eður
hórsekar, jafnvel þó sveitarstjórnendur eður sýslumenn hafi
látið í ljósi fyrir honum álit sitt um nauðsyn þess, en þetta
ætla eg se öðruvísi í hinum ömtunum, og skil eg ekki, að skilningur amtmanna ætti að vera sundurleitur í slíku, eður á einn
veg í þessu amtínu, og á annan í hinu.' Til þess nú að bæta
úr öllum þesskonar misfellum og fleiru miður skipulegu, sem
nú virðist að eiga ser stað við amtmanna embættin , eins
og þeim er nú fyrir komið, höfum ver falið vísdómi konúngs
vors og glöggskygni 'að' sjá, að hvað miklu leyti við því megi
bót ráða, ef yfirstjórn landsius væri skipað á annan hátt, og á
þann veg, sem ver hugðum að meiri samhljóðan mundi af leiða
og jöfnuð fyrir alla': leingra förum ver ekki framm á. Ver bendum að vísu til, að bezt muni verða, að þetta amtmanna vald
hverfi, en ekki' þó nú [ægar, heldur að eins smámsaman, -ekki
með öllu, heldur svo að það sameinist á einum stað í þriggja
manna nefnd, er samanstandi af stiptamtmanni landsins og
tveimur Íslendingum; vil eg í því tilliti svara hinum heiðraða
þingmanni Borgfirðínga uppá athugasemd hans við þessa vora
uppástúngu, "að ver meintum, að stíptamtmaðurinn mundi ætíð,
í það minnsta fyrst um sinn, verða danskur maður, en ekki
íslenskur, en eingan veginn, að ver Iétum þá ósk vora í ljósi,
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að hann yrði að vera danskur. ef til annars hefði verið að
hugsa, eða vel hæfur íslendingur hefði átt kost á að klæða
það embætti. Ver minni hlutinn vonum, að allir hinir heiðruðu
þingmenn sjái, að slík tilhagan mundi betur eiga við eptir þessara tíma þörfum, heldur en að sinn amtmaðurinn se svo að
segja Í hverju horni landsins, eins og nú er, einkum og það
einúngis, þegar sveitastjórn og sýslustjórn
væri komin á; því
flestir munu viðurkenna, að hægra veitir mörmum að tala sig
saman munnlega um hver helzt málefni sem eru, heldur
en ef þeir verða að skrifast á um þau, og eins mundi það
verða, ef þessi stjórnarlögun, sem ver höfum stúngið upp á, kæmist á; mundi þá og embættismönnum landsins Í eingu þykja
miður fram fara, þó þeir ættu að skipta við slíka yfirstjórn, heldur en eins og nú við amtmanna embættin.
Ver getum ekki séð,
að það stríði Í nokkru móti góðri reglu, þó ver þannig sómasamlega bendum til þess, er oss virðist horfa til landsheilla, og
felum vísdómi konúngs að gjöra hvað honum gott þykir í
þessu. falli.
STEPH.iN
.JÓNSSON:
Eg finn til þess, eins og optar , að
það er ofætlan fyrir mig, að tala nokkurt orð Í því máli, sem
virðist að hníga að nokkurskonar
stjórnarbiltingu á þessum
hólma. Mer fannst augnamið bænarskrárinnar
vera kostnaðar sparnaður; en þegar eg nú hefi lesið nefndarálit minni hlutans, se eg, að ei muni fara á þá leið, heldur þvert á móti. petta
gæti líka þVÍ að eins átt ser stað, ef póstgaungur fjölguðu,
eins og í bænarskránni var gjört ráð fyrir; en um póstgaungumálið er ekki enn farið að ræða, og einginn veit, hvern enda
það fær. það virðist reyndar, sem mál þetta hafi ástæður á
báðar hliðar; en ætti það að ræðast til fullnustu, þyrfti leingri
tíma, en nú er fyrir hendi. í bænarskránni er þess getið meðal annars, að störf amtmanna séu að miklu leyti innifalin í
því, að hafa umsjón aðministratiónanna, en þessar aðministratiónir komust þó ekki á, fyrr enn nokkru eptir það, að amtmenn voru settir. Eg ber reyndar ekki á móti þVÍ, að hagkvæmara kynni að vera að nokkru leyti, að amtmennirnir væru
allir á sama stað, en kostnaðarsamara mundi það verða, því
þeir þyl'Ítu þó hús her; en nú er búið að koma upp miklu
húsi á Friðriksgáfu með talsverðum kostnaði; og mundi þá
þetta hús verða að litlum notum. par sem hinn heiðraði varaforseti hélt, að svo gæti farið, að ríkin yrðu 20, ef amtmanna
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embættin væru niðurlðgð, þá ber þó ekki á þvi nú, að svo se
í hverju amti, og sízt mundi því þurfa að kvíða.
það getur
verið satt, sem þingmaðurinn úr N orðurmúlasýslu sagði, að
amtmaðurinn fyndi stundum ekki ástæðu til, að aðskilja hórsekar persónur; en hitt. veit eg, að það hefi I' þá verið með
því skilyrði, að ekki yrði eptirleiðis vart við hneykslanlegt samliti, og einúngis í lausaleiksbrotum.
Eg ímynda mer, að augnamiði minna hluta nefndarinnar geti orðið framgeingt, án þess
að senda bænarskrá ; því stjórnin mun taka umræður þíngsins
um þetta mál til yfirvegunar. Einúngis vil eg leyfa mer að spyrja
hinn háttvirta forseta, hvort það muni ósamkvæmt þínglögunum, að málið falli niður í bráð, og mönnum gefist þannig tækifæri til að íhuga málið til næsta þings.
FORSETI:
Eg ansa þeim hinum virðulega konúngkjörna
þíngmanni, er áðan mælti: eg ætla það sé formanns nefndarinnar, að útvega nöfn minni hlutans undir nefndarálitið, samkvæmt 68. grein i alþíngistilskipuninni;
en hvað viðvíkur því,
er þingmaður Eyfirðinga vek til mín um það, að slá málefni
þessu á frest til næsta alþingis, þá ætla eg ekki eigi svo að
vera, heldur að hvert það má], sem lagt er undir nefndar-skoðun, og ekki, með allra þingmanna samþykki, samkvæmt 69.
grein, er tekið aptur, eigi að ræðast bæði ti! undirbúnings og
ályktunar'; enda er alþínginu þá í sjálfs valdi að álykta, að
eingin bænarskrá skuli semjast, og gæti alþingið þá feingið
nægan umhugsunar - tíma um málefnið til næsta alþingis, ef
einhver vildi bera það upp að nýju.
Kammerráð MELSTEÐ: Sú athugasemd, er eg gjörði, var
eingaungu ætluð þíngmönnum tíl viðvörunar, en ekki sögð til
forseta.
Assessor JOHNSEN: Eg ætla það alllíklegt, að hinn heiðraði þingmaður Eyfirðinga nái þeim tilgángi, sem hann vill ná,
þó að hann ekki fái málinu slegið á frest á þann veg, sem
mer skilst hann helzt óski. Verði flest atkvæði fyrir því, að
eigi se send bænarskrá um það frá þessu þíngi, fá menn umhugsunar- tíma til næsta þings um það, hvort þVÍ þá -se farandi fram aptur, og stendur þeim það þá í sjálfs- valdi, sem
það er svo hugleikið, og kann að þykja meira til. þess koma en
mer, og aptur vilja reyna sig á því. Sá hinn sami þingmaður fer nokkuð aðra leið en eg, er hann í minna orða stað
kallar sýsluembættin nú um stundir sýsluriki; mer þykir eigi
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taka því, að kalla þau svo, á meðan þau eiga amtmanna-embættin eða amtmennina yfir ser, en þegar búið er að rýma
þeim frá" og komin er ein yfirstjórn fyrir alt land á einum
stað, held eg að því komi, að ekki se minni ástæða til að
kalla sýslumar
ríki, en örntin nú um stundir, eins og minni
hlutinn komst að orði um þau.
ÁSGEIR EINARSSON: Vegna þess að sá heiðraði fulltrúi
Skaptfellínga skírskotaði til alþingismanna frá vestur-amfínu
um þá reglu, er þar væri nú við höfð viðvíkjandi legorðsmálum, þá get eg þess, að næst liðinn vetur kom embættisbref frá
sýslumönnum til hreppstjóranna,
sem auglýsti amtmanns ályktun um, að þeir, sem ættu börn fram hjá ekta-konum sínum, þyrftu framvegis ekki að láta barnsmæður sínar leingra
burt frá ser, en á næsta bæ, meðan hneykslanleg umgeingni
milli nefndra persóna leti sig ekki í ljósi; en hingað til hafa
stúlkur þessar eptir amtmanns ályktun ekki mátt vera í sömu
sókn, sem barns feður þeirra.
HELGI HELGASON:Ekki gaf eg mig fram í þetta málefni,
sem her er um rædt, í því tilliti, að eg ætli mig færan um
það, heldur gjöri eg það, til að láta í ljósi meiningu mína her
um. Ekki get eg fyrir mitt leyti verið samdóma minni hluta
nefndarinnar í þessu máli, nefnil. í aftöku amtmanns ernbættanna í vestur og norðurömtunum; því eg ætla, að margt kunni
að vera ísjárvert í þessu efni, þó sumt hafi sína kosti. Eg held, að
ekki taki hetra við, þó að stjórn sú, sem nú er falin amtmönnum
á hendur, hverjum í sínu lögsagnar umdæmi, se flutt í Reykjavík,
eður á einhvern annan einstakan stað ílandinu, undir þriggja
manna umsjón og aðgjörðum ; því mer finnst það næstum ómögulegt, að þeir gætu orðið kunnugir á útkjálkum landsins og sveitum
þeim, er fjærstar liggja bústað þeirra, sem iÞó er mikið áríðandi mörgum greinum, sem embætti þeirra áhrærir, að þeir
þekki vel til nær og fjær; líka ætla eg, að embættisferðir
þeirra um þessa staði mundu fækka, ef þær ekki öldúngis
hættu því, því eg ætla þeim se það næstum ómögulegt. En
hvað þær eru þó nauðsynlegar fyrir þá menn, sem eiga að
sjá um sýslna og svelta-stjórnir og innbyrðis ástand þeirra og
viðskipti, ætla eg ekki að orðleingja, því það er hvervetna
kunnugt; því sú stjórn, sem á að segja yfir þessum, þarf að
hafa nákvæma þekkingu á öllu þar að lútandi. Líka held eg,
að þeim mönnum, sem eru lángt frá þeim, er yfirstjórn þessi
.í
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er á hendur falin, mundi verða næsta torsókt, ef ei émögulegt, að heimsækja þá, þó þeir ýmsra nauðsynja vegna þyrftu
þess við, sem þeir þó annars gætu vel komið við, þegar amtmaðurinn er búsitjandi í sama amti,
En hvað áhrærir uppástúngu meiri hluta nefndarinnar, felli eg mig betur við hana
í þessu efni.
Assessor JOHNSEN: Eg held, að dæmi það, sem þingmaður
Strandasýslu nú færði úr vesturamtinu, þó satt væri, sem eg
ekki get borið u~, muni sanna næsta lítið eða styrkja uppástúngu
minna hlutans, því mer er næsta til efs, að sýslumenn mundu
verða strángari í að fylgja fram lögunum, til að koma í veg
fyrir hneykslanlega sambúð karlmanns og kvennmanns, þegar
þeir feingju stjórnina eða umsjónina mestmegnis, en amtmenn
nú eru.
S'l'EPHlfNJÓNSSON: Eg se ekki, að það gjöri neitt til sakar, hvort sýslumenn fá bréf um embættisstörf sín frá amtmanninum í þeirra amti, ellegar annarstaðar frá; þegar bréfin á
annað borð komast eins fljótt, þá munu þau hafa sömu verkun fyrir því. Annars getur verið, að eg hafi misskilið hinn
beiðraða varaforseta í þessu máli.
FORSETI: þar eð einginn tekur nú framar til orða, verð eg
að álíta mál þetta nóg rædt til undirbúníngs.
þá var tekið til ályktarræðu málefnið um undirskript konúngs og stjórnarráðanna undir þau lagaboð, sem gilda skulu á
íslandi.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það eru einúngis fáein orð, sem eg
hefi að bæta við það, sem áður er fram komið. það ríður
einkum á, að menn gjöri ser ljósa grundvallar- ástæðu þess,
að hve miklu leyti nauðsyn se á að ætlast til, að konúngur
skilji svo algjörlega sérhvert atriði í hverju lagaboði, sem hann
gefur út, eins og gjöra verður ráð fyrir um hvern einstakan
mann, að bann geti gjört ser grein fyrir sjálfur, hvað hann
skrifar undir. Eg skoða þetta á þá leið, að eg álít lögin
vera sprottin fram, sem ávöxt afrettar-meðvitund þjóðarinnar;
en undirskript konúngsins er sá stimpill, sem gefur lögunum
tilbærilega tign, þá er þau eiga að hafa og þurfa að hafa.
Konúngsfulltrúinn
færði það til, að þó undirskriptimar
hefði tiðkazt áður, þá væri það ekki til að sanna annað en
það, að þær hefði þókt ekki hentugar, þegar þessu var hætt.
En allir þeir, sem þekkja, hvemig_ ástadt var um þessar mund-
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ir, vita, að þessu var ekki þannig varið. Undirskriptirnar hættu
ekki, af því þær þækti óhentugar, en þegar landsyfirrétturinn
var settur ber, þóktí vel eiga' við að fela honum á hendur að
auglýsa lögin á íslenzku fyrir þjóðinni, og eg veit ekki betur,
en að hann hafi feingið fullkomið umboð, þannig, að þau lög,
sem hann birti á íslenzku, væri fullgild. þessi tilhögun þókti
nú síðan ekki svara tilgánginum, og var henni því breytt 1830.
Her er því eingri reglu breytt; en þó svo væri, þá eru nú á
seinni árum, einkum með alþíngistilskipuninni og úrsk. 8 Apr.
1844, komnar á nýjar fastari tilhaganir, sem-gjöra regluna enn
gildari en áður, þó henni hefði verið hafnað um eitt lítið
tímabil.
Eg veit ekki, hvort mer hefir heppnast að gjöra það ljóst,
að her stendur einmitt eins á og í Slesvík; eg vil því enn
drepa á þetta atriði með fáeinum orðum. Í Slesvík búa bæði
þjóðverjar og Danir; þeir hinir dönsku þóktust ekki hafa
tryggjandi lög eða skiljanleg, þegar þau komu út á þýzku
einúngis; þeim var þá veitt þetta, með því að löggilda með
undirskriptum lög þau, sem þeim voru ætluð, á dönsku. þessa
hins sama er óskað bel' á landi, þar sem að eins fáeinir
danskir búa, og er þá auðsætt, að réttarkrafan er ber miklu
strángari á vora hönd, en á hönd danskra í Slesvík, einkum
þegar að því er gætt, að þar ern hinir dönsku eins færir í
þjóðversku og dönsku, en her hefir .allur þorri manna alls
ein gin not af dönskuuni.
Meðan þessu fer fram sem nú er,
lítur svo út, sem lögin se gefin einúngis handa þeim fáeinum
dönskum mönnum, sem her búa í landinu.
ÁSGEIREINARSSON: Eins og mönnum þykir sólin skína
hvað fegurst, þegar hún kemur fram undan skýinu, þó hún í
raun og veru gjöri það ekki fremur en á heiðum himni, svo
mun fleirum en mer hafa orðið það mjög gleðilegt, að heyra
þann hæstvirta konúngsfulltrúa
mæla á þeirra beiðraða og
elskaða móðurmáli í gær, af því menn voru ekki vanir við
það. það var líka eptirtektavert,
að sá hæstvirti konúngsfulltrúi valdi þessa aðferð nú, þegar einmitt var verið að tala
um mál það, er hneig -að því að varðveita og efla þjóðerni
vort, og munu Íslendingar í þessu, ekki síður en öðru, hafa
hið bezta traust til vors mildiríka konúngs, því hann hefir
sýnt þess ljós merki með úrskurði 8. Apr. 1844, sem hann gaf
(að því mer er kunnugt) án nokkurrar óskar frá Iandsmönn-
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um, enda létu Íslendingar, þeir er í Danmörku voru, fögnuð
sinn í ljósi með innilegu þakklæti yfir gjöf þessari; virðist
mer því, að alþíng eigi hildaust að bera ósk sína fram fyrir
Hans Hátign konúng 'f0tn um ~JDálþað, er allir viðurkenna að
nauðsynlegt sé, En. þMt
hæstvirti konúngsfuUtrúi færði
fram þær ástæður í gær, sem helzt væru móti bænheyrzlu um
áminnzt mál, fannst mer sá heiðraði framsögumaðsr færa mót
þVÍ aðrar yfirsterkari, en eg man ekki, hvort hann svaraði því,
er sá hæstvirti konúngsfulltrúi sagði, að aðferð þeirri, að konúngur hefði áður haft við í Danmörku, nefnilega að rita nafn
sitt undir tilskipanir Í íslenzku máli, hefði líklega verið hætt,
af því hún hefði þókt óhentug; en fyrir þessu er ekki meiri
vissa en því, að aðferð þeirri, er við hefir verið höfð um
undanfarin ár með lögun á tilskipunum fyrir Ísland, hafi verið
hætt Í vetur, af því það hafi þókt eiga lakar við, en að setja
íslenzkuna aptur fyrir dönskuna í enum nýjustu lagaboðum,
því fáum mun þykja þetta breytt til betra.
Prófastur HALDóR J6NSSON:
Áður en geingið er til atkvæða í þessu máli, skal eg leyfa mer að láta Í ljósi meining
mína, svo það sjáist, hverju meigin eg er, og á hverju eg byggi
atkvæði mitt. Eins og eg er þess. fullöruggur , að konúngur
vor muni líta í mildi á, já, meta mikils bæn þá, sem sprottin
er af ást til ættjarðar og móðurmáls, og lýtur að því, að ávinna
lögum hans tign og helgi ~g fulltryggjandi afl. fyrir ólærða
sem fyrir lærða, eins er þess þó hins vegar ekki að vænta, að
Hans Hátign uppfylli þessa bæn, ef á því eru óvinnandi örðugleikar og þvílíkir annmarkar, sem annars ekki ættu ser
stað, né heldur aðrir líkir eða jafnmiklir.
Nú er að vísu
mikill sá annmarkinn, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúí
hefir
tekið fram, nefnil, að skeð gæti, að allt annað yrði gjört að
lögum, en löggjafarinn hefði tilætlazt. En þetta get u 1', að
mer virðist, aðhorið með tvennu móti, þegar -löggjafarínn er
ekki fullfær í máli þess hlutans af ríkinu, sem þau eða þau
lög eru ætluð. Eigi íslenzk lög að koma út á íslenzku, þá er
það ekki ómögulegt, að meiningin verði einhverstaðar önnur,
en til var ætlast, þar sem það þó er eðlilegt,að þau seu fyrst
til orðin á dönsku, eptir undangeinginn undirbúning á dönsku,
í stjórnarráðunum og ríkisráðinu, og verði síðan útlögð á ÍSlenzku. En rót -þessa annmarka, að annað verði gjört að lögum, en konúngur ætlaðist til, getur líka legið framar, og mætt
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þeim lögum, sem útkoma eptir tillögum alþíngis, á leið þeirra
frá þínginu til konúngsins;
íslenzk túnga: er töluð á þínginu,
og álitsskjölin til konúngsins eru samin á íslenzku;
en af
þeirri dönsku
útleggíng
álitsskjalanna
og þingstarfanna
yfir höfuð eru lagaboðin sprottin; mistakist nú Í einhverju
útleggíngin (eptir 43. grein alþingistilskipunarinnar
fullgildir
forseti hana, en öllum getur yfirsezt), þá getur þar af leidt, að
lög komi út, er ekki se með öllu samkvæm tillögum þíngsins,
og þá ekki heldur samkvæm því, sem konungur ætlaðist til,
því það er vilji hans og fyrirheit, að fylgja skuli skynsamlegum tillögum frá þinginu. Vissan um, að lögin, sem útkoma
fyrir Ísland, séu, eins og konúngurinn
ætlaðist til, samk væm tillögum þíngsins, verður þess vegna alltend að vera
grundvölluð á því trausti, að rett se útlagt, það sem á Íslenzku
framfór á þinginu. Og eins ætti nú að vera óhætt, að bera
sama traust til þess manns, sem útlegði hinar konúnglegu tilskipanir, og því meiri alúð væri af honum við höfð við útlegginguna, sem hún ætti að hafa meiri þýðíngu. Eg get því, eptir
sannfæring minni, ekki annað en gefið atkvæði mitt fyrir því,
að þíngið sendi Hans Hátign konúnginum allraþegnsamlegasta
bænarskrá um þetta málefni.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Eg var her ekki Í gær,
og veit þVÍ ekki annað til undirhúnings-umræðu
máls þessa,
heldur en það eg heyrði af upplestri þínghókarinnar,
en eg
hefi setið fleira af mer eptir því, sem mer er sagt; mer hefir
jafnan vel'ið það eins mikil ánægja, að heyra útlendan mann
tala mitt elskaða móðurmál, og tala það rétt, fremur öllum vonum, eins og eg hef skorizt af hinu, að heyra og sjá Íslendinga
tala og rita það svo hjagurt og með svo útlendu sniði, að
varla má heita annað islenzkt, en endingar orðanna.
Mer virðist, sem helzt se um tvent að tala í máli þessu,
hvort það se nauðsynlegt,
sem um er beðiðv og hvort möguI eg t se að uppfylla það.
það getur víst einginn efað nauðsynina, að lögin, sem alla
binda, sem öllum leggur skyldur á herðar, sem öllum veitir
rétt, tali það málið, og einúngis það málið, sem þeir skilja, sem
eru undir lögunum. Menn segja, að útleggingin fylgi; en hvaða
útlegging? Útlegging, sem hvergi nærri er svo nákvæm, sem
skyldi, eptir því sem mörg dæmi má finna til: sem einginn
hefir helgað, og sem einginn álítur sig bundinn við að fylgja;
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ef meiníngamunur verður í þessu, þá hlaupa yfirvöldin í danska
textann undirskrlfaða, i dönskuna, sem sá skilur ekkert i, sem
lögin eiga að gánga yfir, í dönskuna, sem ekki mun dæmalaust
um að yfirvöldin hafa á endanum skilið sitt á hvern veg.
Nauðsynin held eg þvi öllum megi skiljast að sé ber og
brýn, en að stjórninni se mög u I e 11,' t að uppfylla þessa nauðsyn, verð eg að álita eins vafalaust. Eg verð að álíta konúngdóminn og stjórnina með þeim algjörlegleika, með þeim alf ullkomlegleikum, að hún hafi vit og vilja og mögulegleika á öllu
því, sem horfir til þarfa og til nauðsynja hverrar þeirrar þjóðar, sem hún er yfir, hvaða máli sem hún mælir, og hvað ólíkt
sem ástand hennar er ásigkomulagi hinna þjóðanna, sem eru
nær stjórninni og hún er kunnugri. Efmenn ekki skoða stjórnina
og konúngdóminn frá þessu algjörlegleikans sjónar-miði, efmenn
fara að ímynda ser hann eins og hvern einstakan takmarkaðan og
ófullkominn mann, þá hverfur og verður að eingu allt það traust
og öll sú virðíng og von, sem menn hljóta að byggja á stjórninni, eigi vel að fara. Eptir þessari algjörlegleikans skoðun
á stjórninni, hlýtur hún sjálfsagt að hafa í hendi ser öll meðöl til að gjöra sjálfa sig svo heillaríka þjóðunum, sem hún er
yfir, sem unt er, til að uppfylla allar verulegar nauðsynjar
þeirra og þarfir. Af þessu leiðir, að þó stjórnin se ekki íslenzk, þá hlýtur hún að hafa í hendi ser þau meðöl og krapta,
að hún geti uppfyllt þarfir og nauðsynjar Íslendinga, að hún
geti skilið íslenzku,
þetta sanna dæmi einstakra manna: ef
hver einstakur ófullkominn maður getur svo numið mál vort,
á fáum árum, og á fullorðins árunum, að hann skilur það til
hlítar, og svo, að hann skilur hvert orð, sem mælt er í ræðu,
sem er þó miklu erviðara, að hann mælir það vel og rétt, þá
hlýtur og stjórnin, með þeim algjörlegleika, sem henni er samfara, að hafa nóg meðöl í hendi ser til þess ~aðskilja svo málið, að höfuð hennar geti og megi óhult undirskrifa lög vor á
máli sjálfs okkar, og veita þeim þá helgi og þann krapt, sem
lögin verða að hafa, ef þau eiga að fullnægja tilætlun sinni.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg vil ekki draga dulur á atkvæði
mitt i þessu málefni, því það hefir aldrei verið mer eðlilegt,
að ganga í dularbúningi.
pað er serhverjum þeim kunnugt,
sem Ieingi hefir alið aldur sinn á Íslandi, og hefir lifað í og
með þjóðinni, tekið eptir henni og þekkir hennar hugsunarhátt,
að elska til konúnga sinna og lotníng fyrir þeim er Íslend-

489

ingum djúpt innrætt, en eingan sinn konúng hafa þeir elskað
jafnheitt, jafn-innilega sem Kr is tj n hinn Sda, er gaf þeim
alþíng, :það er því fátækt og efnaleysi, en ekki viljaleysi
landsmanna að kenna, ef þeir ekki reisa honum þann minnisvarða, sem fái staðið svo leingi, sem landið byggist. :það
mun því einginn rettsýnn maður geta láð Íslendingum, þó þeir
innilega óski, að sjá nafn síns elskaða konúngs undir lagaboðum þeim, sem fl'á honum út gánga til þeirra.
:þessi lagaboð eru, næst guðs eigin orðum, þau helgustu
og háleitustu orð, sem töluð eru tit þjóðarinnar.
:þessi lagaboð eiga að vera regla og mælisnúra fyrir hennar breytni;
eptir þeim eiga réttindi hennar og skyldur að dæmast, og undir þeirra réttum skilningi og réttri þýðingu getur stundum VeI'ið komin öll þeirra tímanlega velferð.
:það er því mjög svo
áriðanda, að lögin séu gefin í því rétta og hátignarlega formi,
sem vera ber; því það eykur þá lotningu fyrir lögunum, sem
er öldúngis ómissandi, ef þeim á að vera hlýdt, og þau eiga
að geta haft þá verkun, sem vera ber. En nú er það í augum
uppi, að það form, í hverju hin íslenzka útleggíng laganna
út geingur til þjóðarinnar, er svo ótilhlýðilegt, sem orðið getur.
'þessi útleggíng er ekki undirskrifuð af neinum: einginn veit,
hver bana hefir samið: eingin vissa er fyrir þvi, hvort hún se
rétt og nákvæmlega samkvæm löggjafarans boði, og einginn
hefir ábyrgðarhluta af henni.
:það' er einnig alkunnugt, að
þessar útleggíngar hafa áður um hríð verið svo illa og óliðlega
samdar, að einginn hefir skilið þær, og að þær þess vegna
jafuvel hafa verið til athláturs fyrir þjóðina; og hefir það verið sárt til þessa að vita fyrir þá, sem þekkja, hversu áríðandi
það er fyrir heila þjóð, að lögin sen í heiðri höfð, og að lotnIngin fyrir þeim haldist lifandi og óskert hjá þjóðinni. Nú er að
sönnu á þessu góð bót ráðin, því útleggíngar þær af lögunum
eða lagafrumvörpunum, sem lögð hafa verið fyrir alþing, síðan það var stiptað, hafa, yfir höfuð að tala, verið ljósar og
greinilegar og samsvarandi eðli málsins. :þær einstöku misfellur,sem á þeim ba fa verið, hafa borið vott um það, að að
þeim hefir verið unnið í skyndi, og þær hefðu auðveldlega
getað orðið lagaðar, ef meiri athygli hefði verið við höfð, og
þetta mundi án efa hafa skeð, ef þær hefðu út gengið í því
reglulega hátignarlega formi, sem vera ber. :það mun því
einginn geta láð Íslendingum, þó þeir samhuga og innilega
á
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óski þess, að her verði bót á ráðin; því þess ber að gæta, að
þó embættismennirnir sk.ilji hinn danska texta, skilur alþýða
hann þó ekki, og hann er því henni sem hulinn helgidómur;
en einginn mun geta neitað því, að þjóðin hefir réttvisa kröfu,
að skilja þau lög, sem eiga að skuldbinda hana. Íslendingar
hafa að sönnu djúpa og rótgróna þjóðernis tilfinningu, en þeim
væri hinn mesti órettur gjör, ef nokkur meinti, að þessi þjóðernis tilfinníng væri í nokkru óregluleg eða veikindaleg,
að eg svo að orði komist.
Íslendingar hafa einga óbeit á hinni dönsku stjórn; þeir
elska hana miklu fremur og virða, þvi hún er mild og rettvís. peir hafa einga óbeit á þeim dönsku lögum, því þau
eru, yfir höfuð að tala, hagfeld og vel yfirveguð; en þeir vilja
og geta með réttu krafizt að geta skilið þau. peir hafa einga
óbeit á þeim dönsku embættismönnum, er híngað hafa verið
sendir, þegar það hafa verið duglegir og ráðvandir menn;
þvert á móti munu þessir embættismenn sjálfir geta borið
vitni um, að þeir hafa verið eins virtir og elskaðir af landsmönnum her, eins og þeir hefðu verið innfæddir Íslendingar;
já, minning sumra þeirra mun jafnvelleingi verða í heiðri höfð
á Íslandi. Ver höfum allir það traust til vors allramildasta
konúngs, að hann, ef mögulegt er, ryðji öllum þeim hindrunum af vegi, er standa kunna móti því, að hann veiti oss þá
bæn, er ver nú samhuga munum biðja bann um, og að hann
bæði vilji og af vísdómi sínum muni geta fundið ráð til þess.
En geti hann það ekki, mun hann samt í náð álíta bæn vora,
og sjá, að hún er sprottin af góðri rót; og í þessu trausti og
með þessu hugarfari ætla eg að gefa nefndar-uppástúngunni
mitt atkvæði.
Assessor JOHNSEN: Eg þarf ekki að skýra þingmönnum,
hvernig eg ætla mer að greiða atkvæði i þessu máli; þeir sjá
það af nefndarálitinu.
peir tveir heiðruðu konúngkiörnu
þingmenn, sem mælt hafa í dag, hafa líka farið þeim orðum, að
fleiri orðum í þá átt mætti þykja ofaukið. En eins og aldrei
verður sagt ofsögum af mildi og náð konúngs vors Kristj án s átt und a gegn landi voru, og elsku vor Íslendinga á
honum, svo ætla eg líka, að allir sé á einu máli um það, að
hann beri svo mjög af öðrum kouúngum að viturleik,
að
það mundi þykja undur, ef 'svo vitran konúng,' sem hann er,
brysti ráð og meðöl til að hrinda þeim vandkvæðum, sem
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kynni að mega telja á, að veita oss bænheyrslu
í þessu máli;
en skyldu þau eigi að síður reynast
ósigrandi, og ómögulegleikar á hænheyrslunní,
þá veit eg líka, að elska og lotuing
vor fyrir vorum allramildasta
konúngi
er svo sterk, að ver
mundum
láta sannfærast
af ástæðum þeim, sem nú, fremur
en áður fyrri, gjöri það að verkum,
að ver hljótum að verða
óbænheyrðir
í þessu svo mikilvæga
efni, þegar
þær bærust
oss frá Hans Hátign.
Umboðsmaður
þORVALDUR SíVERTSEN: Jeg verð líka að
víkja fáeinum orðum að málefni þessu, áður en geingið er
til atkvæða, svo ljóst geti orðið eptir á, hversu eg hafi greidt
atkvæði.
Jeg játa því mikið fúslega,
að ræða ens háttvirta
konúngsfulltrúa,
er hann hélt í gær, gladdi mig mjög mikið,
að þVÍ leyti hún var flutt á íslenzku;
en hills vegar get eg
ekki neitað því, að hún í fyrstu kveikti
hjá mer nokkrar
efasemðír um það, hvort nefndar uppástúngu
þeirri,
er her
ræðir um, mundi verða, eða gæti orðið fullnægt;
en bæði nákvæmari'
innhugsan
og ræður þær, er fram hafa farið um
málefni
þetta,
einkum
ens heiðraða
framsögumanns,
hafa
eydt þeim efaserriðum hjá mer að öllu.
Og þar eð vor a Ilramildasti konúngur hefir sýnt þess svo mörg dæmi, svo margan órækan vott, að hann vilji, sem bezt getur orðið, hlynna
að dýrgrip
okkar Íslendínga,
þeim sem við eigum beztan, og
okkur tekur sárast til, nefnilega móðurmálinu
okkar, ætla eg
ekki að hika mer við það, að veita nefudar-uppástúngunní
mitt atkvæði, í fullu og öruggu trausti um bænheyrslu.
STEPHÁN JÓNSSON: Eg vil ekki fá mer það til orða, hvort
konúngi muni vera þetta mögulegt
eða ómögulegt;
þeir eru
búnir að leiða rök til þess, sem færari eru. En se það mögulegt, er það mín von, að vor mildi og vitri konúngur
muni
uppfylla svo eínlæga og mikilvæga
ósk landsmanna.
Eg segi
fyrir mig, þegar eg fer að lesa lögin (og svo mun fleirum fara),
þykir mer miklu skipta, hvort eg geti lesið þau með þeirri
meðvitund,
að þetta séu lögin, sem farsæla hagi mína, þegar
eg hlýði þeim, sem hegna órétti þeim, er eg verð fyrir, yfirhöfuð, að það séu þau lög, í hverra skjóli eg get óhultur lifað
í mannlegu félagi.
En með þessari
meðvitund
get eg ekki
lesið hina íslenzku
útleggíngu
laganna;
hún er ekki nema
óljós ímynd þeirra; og af hinu danska frumritinu laganna get-
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ur einginn haft nægileg not, nema sá, sem er vel heima í
danskri túngu.
EYJÓLFUREINARSSON: Eg stend ekki upp til að skýra
þetta mál fyrir þíngm önnum, til þess er eg el fær; eg stend
einúngis upp til að láta þingið vita, að eg þykist viss um, að
okkar vísi og góði konúngur bæði getur og vill uppfylla svo
1Í.ríðandiósk þingsins; gef eg því mitt atkvæði, að nefndar-.
álitinu sé fylgt.
KONÚNGSFULLTRÚI:þegar eg á undirbúnings-fundi þessa
máls í gærdag gjörði þingmönnum kunnugt álit mitt á málinu, það
álit, er eg bæði eptir hlutanna óraskanlega eðli og eptir venju
þeirri, er híngað til hefir verið fylgt, varð að álíta samkvæmt
þeim grundvallarreglum,
er konúngur og stjórnarráðin allt til
þessa hafa fylgt og verða eptirleiðis að fylgja :þá flutti eg
ræðu mína á íslenzku máli. Eg hugði, að eg heiði talað svo
ítarlega og svo greinilega um málið, að eg mundi ekki þurfa
að taka aptur til orða í frekari umræðu þessa máls á þíngi.
Einúngis þegar svona er ástadt, og eg að öðrum kosti hefi
nægan tíma til undirbúnings,
er mer unt að við hafa túngu
lands þessa.
Af svari því, er hinn heiðraði framsögumaður
galt við ræðu minni, sannfærðist eg um, að mer er ekki unt
að sjá fyrir, hvenær eg þurfi að svara misskilningi þeim, er
menn geta lagt í orð mín, enda þótt þau se flutt á íslenzku.
Á meðal þeirra grundvallarreglna, .er eg setti um brúkun
hvorrartveggju túngunnar, gat eg þess, "að íslenzkan ætti að
vera aðalmálið á öllu því,sem þjóðin
eða fulltrúar
henna I' gefa konúnginum til vitundar, en eina málið á öllu því,
sem þjóðin og fulltrúar
hennar eigast við sín á millum, á
kensl u n n i og öðrum þjóðlegu
m stofnunum."
Af þessu leiddi nú framsögumaður, að samkvæmt reglum
þessum yrðu héðan í frá allir íslenzkir e mb æ tt is men n að
álíta íslenzkuna sem aðalmálið á skýrslum sínum til stjórnarinnar, og sem einkamálið á viðskiptum sín á millum. Eg má
játa, að það er í fyrsta sinni, sem eg hefi heyrt þjóðkjCirinn fulltrúa telja embættismenn
með þjóðinni,
þegar talað erum
sambandið millum stjórnarinnar og þjóðarinnar; því þá el' ætíð
vant að taka þjóðina í ga g n s tæ ð ri merkingu við embættismennina, svo sem þá limu, er stjórnin hefir til framkvæmdar
vilja sínum.
Um málið millum embættismanna sín í millum
og við stjórnina gilda sjálfsagt allt aðrar reglur, en um mál-
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ið, sem við er haft á öllum þjóðlegum stofnunum og millum
þjóðar og konúngs. Ser! lagi verða allir löglærðir embættismenn, áður en þeir fá embætti, að hafa geingið undir próf, er
einnig sýni, að þeir kunni danska túngu til hlítar, og stjóruin
getur því, án þess að skerða í nokkru réttindi þjóðtúngunnar,
sett embættismönnum þær reglur, sem hentugastar þykja til þess
að greiða götu fyrir embættisstörfum.
En þetta er nú svo
fjarstædt þessu máli, og laust við það, sem alþing á um að
dæma, að eg ætla mer ekki að fara leingra fram á þá leið,
og því siður vil eg tala um það, sem framsögumaður drap á,
og sem mer þókti ekki koma vel við, en það var um meiningamun, sem átti að hafa fu nd i 1'1 stað milli tveggja amtmanna
ber í landi, í tilliti til hrúkunar íslenzkrar túngu á embættisbréfum þeirra sin í millum. Einúngis hefi eg ekki getað að
öllu leyti geingið fram hjá þessu máli, til þess að sami misskilningurinn, sem framsögumaður hefir gefið orðum mínum,
ekki skuli breiðast út i almenning.
Með tilliti til þess, sem
framsögumaður nú í (lag hefir tekið fram, að hann áliti ekki
nauðsynlegt, að konúngur þyrfti að skilja íslenzka túngu, þótt
hann ritaði nafn sitt undir hinn íslenzka texta, svo sem til að
setja á hann laganna stimpil, þá verð eg að játa, að eg hefi
gjört ráð fyrir, að það mundi vera ein hin fyrsta og helzta
krafa skynseminnar, að hver og einn yrði að skilja það, sem
hann skrifaði nafn sitt undir, og þetta mundi eins ná til konúngs, eins og annara manna.
þegar menn þannig hefja hugsun sína í svo gagnstæða stefnu, þá er ekki við að búast, að
mönnum lendi saman á endanum.
það sem framsögumaður
sagði, að útleggingar
þær, sem landsyfirrétturinn lét semja,
hefðu haft fullt lagagildi, þá er þetta ekki rétt, þvi útleggingar þær höfðu eingan aunan eða meiri lagakrapt heldur en
útleggingar þær, sem nú tíðkast.
Framsögumaður hefir aptur
skírskotað til Slesvikur hertogadæmis, þar sem konúngur síðan
1840 einnig ritar nafn sitt undir hinn danska texta á tilskipununum ; til þessa dæmis mætti nú að sönnu vitna, ef sá aðalmismunur væri ekki þar á milli, að ráð má fyrir þvi gjöra, að
konúngur skilji móðurmál sitt, dönskuna, en um íslenzkuna er
öðru máli að gegna.
Einn konúngkjörinn þingmaður andlegrar stéttar hefir talað á þá leið, að eins og stjórnin bæri fullkomið traust til útlegginga af bænarskrám og álitsskjölum þingsins til konúngs,
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svo yrði og stjórnin að bera traust til hinnar íslenzku útleggíngar á tilskipununum.
Eg verð að gjöra þá athugasemd þar
vii'l,að útleggingar þingsins bera ljósast dæmi um það, hversu
auðvelt það er, að þess háttar vil1ur verði á, að inntak frumritsins verði í útleggíngunni allt annað. Dæmin eru svo mörg,
að mer er ekki auðið að sýna þau ón; á eitt vil eg þó minnast, og er það næsta kynlegt. Í frumvarpi því, sem í hitt eð
fyrra var borið upp á alþingi, um fjárforráð ómyndugra, stóð
í hinum danska texta í niðurlagi 20. greinar þessi orð, "om ber
millltte \)ære befuubd fær b e l e a ma n g Ie r", Orð þessi voru þannig útlögð á íslenzku: "hvort nokkur brögð hafa þótt vera". Í
álitsskrá þingsins er þess beðízt, að þessum orðum verði breytt
á þann veg: "hvort nokkurs ser í lagi hafi þókt áfátt". En í
hinni dönsku útleggingu þessarar álitsskrár var svo komizt að
orði, að þau orð í lagafrumvarpinu, /10m ncgen færbde~
Uorbeu
Ilufeea Ilt ~ci\)e funbet ®teb/l, yrði breytt á þá leið, /10m nogen [erb el e 0 I])lll nflel er bejunben", í útleggingu álitsskjalsins frá
þínginu var þannig beðið um, 'að nokkrum orðum, sem öldún g i sek k i voru í hinu danska lagafrumvarpi, yrði slept,
og að í þeirra stað mætti setja önnur orð, sem einmitt
stóðu í lagafrumvarpinu. Eptir að hafa sýnt með þessu dæmi,
hversu mikið traust hafa má á útleggingunum, að þær séu samhljóða frumritunum, hygg eg, að ekki geti tekízt til greina ástæða sú, sem her var um rædt.
Annar konúngkjörinn þingmaður veraldlegrar stéttar hefir
sagt, að þegar binn íslenzki texti á tilskipununum væri ekki
undirskrifaður af konúngl, þá vantaði bina útvortis vissu um
það, hvað lög væri. Eg get þó ekki séð, að menn þurfi aðvera í vafa um það, hvað lög séu, þegar hin íslenzka útlegging, sem stjórnin lætur semja, kemur út jafnsiðis eða ásamt
með' danska textanum, sem konúngur ritar nafn sitt undir; því
ef til efasenida kemur, getur það aldrei orðið svo ervitt að
leita til hlutaðeigandi embættismanns. sem skilur bæði málin,
Hins vegar neita eg þvi eingau veginn, að annmarkar hljóta að
verða á, þegar hvorttveggja málið skal við hafa, og er þá
undir þvi komið að sjá, hverjir annmarkarnir eru mestir, og
þegar einn er sá, að yfirtaki alla aðra, þá verða menn að sætta
sig við hina, sem ekki verðm úr vegi rndt,
}\Ieð öllu því, sem nú befi eg sagt, get eg ekki búizt við
að hafa talið alþingismönnum hughvörf; eg hefi einúngis leidt
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í ljós þær athugasemdir,

sem eg hugði vera rótfestar á allsendis fylgislausu áliti um þetta málefni, og sem eg ætlaði,
að stjórnin mundi byggja aðferð sína á. En þá von hefi eg,
að menn muni finna, þegar stundir líða fram, að orð mín séu
bygð á sannleika og réttlæti,
pegar menn viðurkenna það,
munu menn einnig; sjá, að alþíng hefði ekki farið fjærri sönnu,
bæði í tilliti til konúngs og þjóðarinnar, þó það sendi einga
bænarskrá til konúngs um nokkuð það, sem fer leingra, en
réttindi þjóðmálsins ná, og sem ætla má að ekki geti feingizt,
en að alþíng hefði í stað þessa heldur átt að fara þá hina
sömu braut, sem konúngur og stjórnin hafa þrædt, með því að
reyna til að rýma á burt og eyða þeim annmörkum, sem brúkun tveggja túngna í lagamálinu hlýtur að vera samfara. Og
þessa braut mundi þinginu veita hægt að gánga, ef það héldi
ser, í álitsskrám sínum til konúngs, fastar við hugsan, en við
orðin, fastar við efni, en við orðaskipan.
A þenna hátt gætu
álitsskjöl og tillögur alþingis ætíð orðið leiöbeiningar
til konúngs frá fulltrúum þjóðarinnar; athugasemdir um orð geta ekki
verið annað en bendingar frá þínginu til embættismanns þess,
sem lægra er settur og hefir útleggínguna á hendi.
FRAMSÖGUMAÐTJR:
pó að mer þækti draga nokkuð fyrir
sól hins háttvirta konúngsfulltrúa,
ætla eg þó ekki að vera
margorður um skilníng á grundvallar-ástæðum
máls þessa,
því eg held, að ágreiníngur sá, sem her er kominn fram, um
skilning á þeim, muni varla hverfa, þó umræðan yrði leingri,
og eg þori að fullyrða, að meðan nokkur einn Íslendíngur er
uppi, mun sami skilningur koma fram af þeirra hendi, sem nú,
um þetta mál. Ef að konúngsfulltrúinn hefir aldrei fyrri heyrt
nokkurn þjóðkjörinn þíngmann telja embættismenn með þjóðinni, þegar um þjóð og stjórn er að ræða, þá kemur það líklega af því, að konúngsfulltrúinn mm} vera kunnugri skoðunarmáta sumra emhættismannanna, en hinna þjóðkjörnu þíngmanna.
par sem konúngsfulltrúinn
færði til dæmi um missmíði
dönsku útleggínganna frá fyrra þíngi, þá sýnir það í raun og
veru ekki annað en það, hversu óhentuglega því er fyrirkomið, að ætlast til, að allar aðgjörðir þíngsins se lagðar út á
dönsku á svo stuttum tíma, sem þíngtíminn er, þar eð þetta er
lítt mögulegt, ef vel ætti að vera. Að öðrum kosti ætti það
að sýna, að forseti þingsins í hitt eð fyrra hafi ekki skilið
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dönskuna betur en vel, og hafa menn þó haldið hingað til
her á landi að hann mundi vera einn hinn færasti i þessari
grein, að minnsta kosti munu fáir hafa skrifað meira á dönsku
en bann.
Konúngsfulltrúinn benti þínginu á, að þVÍ væri betra að
hugsa meira um efnið, en um orðaskipun og orðabreytíngar;
þessari reglu er eg einnig samdóma, en eg held, að þíngið
eigi ráð á þessu sjálft, og eg held, a~ konúngsfulltrúínn
hafi
ekkert vald til að segja þínginu fyrir reglum i þessu efni.
SVEINN SVEINSSON: Her eru komnar fram svo glöggvar
ástæður, að eg þarf eingu þar við að bæta, en lýsi því yfir, að
uppástúngan er að öllu leyti samkvæm minni ósk og vilja.
par einginn ræddi framar málið, kvað forseti það útrædt
og skaut því til þíngsins:
Hvort þíngið vildi senda bænarskrá til konúngs um það,
að íslenzki textinn í þeim lagahoðum, sem eptírleíðís verða
gefin Íslandi, se staðfestur með undirskrípt Hans konúnglegu Hátignar og hlutaðeigandi stjórnarráða,
eins og vandi
er til á frumritum.
Samþykt með 22 atkvæðum gegn 1.
pví næst var fundi slitið.

29. JúlíAllir á fundi. píngbók

tuttugasti og þriðji fundur.
frá síðasta fundi lesin og samþykt.

pá var lagt fram til ályktarumræðu málefnið um nýja amtaskipun á Íslandi ..
FRAMSÖGUMAÐUR
: pað gladdi mig mikið að heyra á
nokkrum af þeim heiðruðu þingmönnum í gær, að amtmennirnir væru á stundum nógu eptirsjónarsamir, og var fært til dæmis, hvað mörgum legorðssökum hefði verið vísað til landsyfirréttarins frá einu amti; eg á líka von á og veit til, að þeir
~já bæði eptir því siðferðislega og öðru, sem þeim hefir af
stjórninni verið falið á hendur,' enda hafa eingin rök verið
færð fyrir því gagnstæða; en hitt, að einn kunni að þýða eitt
eða annað lagaboð nokkuð öðruvísi en annar, eru eingin rök
fyrir því, að embættin séu óþörf, því það er alment, að bæði
lærða og ólærða opt greinir á, hvernig skilja og- brúka skuli
það eða hitt lagaboð, og því dæma ei allir dómarar eins i sama
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málinu, þótt bæði séu vel að ser og samvizkusamir, einkum
getur ágreiníngur opt orðið um þær útréttandi ((lbmíní~r(ltí\le)
lagareglur, því þær verður fremur að brúka eptir því, sem mögulegt er og kringumstæðumar
leyfa, eða hægast og bezt fer á
hverjum stað, og það hafa amtmenn opt mikið með að gjöra,
og get eg enn þá eingan veginn skilið, að allt þetta mundi
fara betur undir 3 manna yfirstjórnarnefnd,
hvort svo þeir 3
menn væru fæddir á Íslandi eða annarstaðar.
Of mikið má líka
gjöra af þeirri unitöluðu samhljóðan í landstjórninni, eða að
við hafa fullkomlega einslagaða aðferð í öllum stöðum álandinu, án þess að Iempa sig neitt eptir nokkrum serstökum kringumstæðum, sem mer sýnist enda gæti valdið érétt! fyrir einstaka menn, t, a. m. að verðlagsskrá væri ein og hin sama
um allt land, og gæti það opt ekki verið allstaðar jafn tilhlýðilegt.
FORSETI: þar eð einginn tekur framar til orða, vil eg
leggja fyrir þíngið þessa spurníngu:
Vill þíllgið biðja konúng að hugleiða, hvort ekki muni
nauðsyn að breyta amtaskipun á Íslandi þannig, að hin
núverandi amtmanna embætti leggist niður, jafnótt og þau
losna, en sett verði aptur stjórnarnefnd af stiptamtmanni
og 2 Íslendingum,
Hrundið með 19 atkvæðum gegn 4.
þá var lesin upp allraþegnsamlegust
bænarskrá alþingis
til konúngs, um festu og uppboð konúngsjarða, svo hljóðandi:
T iI k

0

nún g s.

Fulltrúi Skagafjarðarsýslu,
Jón Samsonsson, og fulltrúi
Strandasýslu, Ásgeir Einarsson, báru upp á alþíngi í þetta
skipti 2 bænarskrár frá þeirra umdæmum með 196 og 82 undirskriptum um það, að því uppboði, sem nú er farið að tíðkast
á Yðar Hátignar jörðum ber í landi til festu og eptirgjalds í
peníngum einum, eptírleiðis mætti hætta, en að umboðsmönnum væri gjört að skyldu að byggja jarðirnar þeim efna heztu
og reglulegustu mönnum, sem bjóðast til þeirra, með því skilyrði, að þeir í stað festu, leysi af hendi árlegar i byggingarhrefunum ákveðnar jarðahætur, og loks að þeim i Norðurumdæminu ákveðna I! árs uppsagnarfesti, þegar leiguliði vill fara
frá jörðunni, verði breytt eins og landslög og venja standi til.
þíngið kaus 3 menn í nefnd til að íhuga þetta mál, og
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ræddi það því næst ítarlega á 2 fundum, og leyfir ser nú allraþegnsamlegast að láta í 1jósi álit sitt á málinu, sem eptirfylgir.
Við umræðu þessa máls varð það Ijést, að aðferð sú, sem
nú viðgeingst, að bjóða upp þær jarðir, sem tilheyra Yðar Hátign her í landi til festu og afgjalds á uppboðsþíngi, er í almenníngs áliti óvinsæl, og af skynsömum mönnum álitin óhagfeld, þar sem þar af leiði með timaleíngdinní apturför jarðanna,
er með þessum hætti ekki verði haft hæfilegt tillit til dugnaðar þess manns, sem fær jörðina til ábúðar, undir hverjum
þó se komið, að jörðin verði vel setin; og að þannig sú hærri
festa og eptirgjald, sem með þessu móti feingist af jörðunni,
ekki gæti komið í samjöfnuð við þetta vandkvæði; þingið gat
ekki annað en orðið þessu samdóma, og þykist mega fullyrða,
að þó það að vísu se' satt, að uppboðið á jörðunum í bráð,
stundum auki afgjald þeirra, se þetta þó í raun og veru
ekki nokkur hagnaður, þegar fram í sækir, af því jarðirnar og rækt þeirra missi í að þvi skapi, og í þetta vandkvæði þykir þinginu meira varið, en í þann viðauka í afgjaldinu) sem af uppboðinu leiðir.
Sama er og álit þingsins á því atriði í bænarskránni, sem
snertir ákvörðun afgjaldsins í eintóm um peningum, í stað þess
að allrahæstnefnt kgsbréf frá 28. Maí 1777 leyfir landsetunum að borga afgjaldið i góðum og gildum landaurum, þar sem
landsetar. einkum hinir fátækari, eiga mjög örðugt með í jafnfátæku landi og þetta er, hvar peningar eru fáir manna á milli,
og einúngis fáanlegir hjá verzlunannönnum,
að greiða gjöld
sín einúngis í peníngum. Aðrir jarðeigendur her heimta þetta
ekki heldur af landsetum sínum, en láta meðfram gjalda ser
í ýmsum landaurum, og verða því þeir, sem búa á Yðar Hátignar jörðum, harðara úti í þessu efni, en þeir, sem búa á
bændaeignum, en þingið er sannfært um, að þetta ekki kemur heim við Yðar Hátignar landsföðurlegu tilætlun.
þingið er sömuleiðis samhuga í því, að sú ákvörðun, að
lands eti, ef hann vill fara frá jörðunni, skuli segja henni lausri
hálfu öðru ári á undan, megi álítast óhagfeld, og muni koma
í bága við hagsmuni hlutaðeigandi landseta, og gat heldur
ekki skilið betur, en að svo lángur uppsagnarfrestur sé ónauðsynlegur, eins og hann ekki heldur er samkvæmur landsvenju
og landsleigubálks ákvörðunum í því atriði.
.
En þótt þíngmenn þannig. væri á einu máli i öllum þess-
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um atriðum, þegar þau eru skoðuð í sjálfu ser, kom þó fram,
í umræðum þeirra um málið, meiningamunur um það, hvort
þíngið mætti dirfast að senda Yðar k. H. bænarskrá um málið, en meiri hluti þíngmanna (13 gegn 10) fann þó þar til yfirgnæfandi ástæðu; en þar endurskoðun og lagfæríng á landsins
hingað til gildandi búnaðarlögum er i undirbúningi, og vel á
veg komin, og það mál, sem her ræðir um, eptir eðli sínu heyrir
undir landsleigubálk, svo varð meiri hluti þingmanna (12 gegn ll)
á þvi, að ekki hæfði að biðja um serstakar ákvarðanir í máli
þessu, heldur einúngis um, að tíllögur og uppástúngur þingsins
yrðu teknar til greina, þegar landbúnaðarlögin yrðu undirbúin,
þannig leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast
að bera það
upp við Y. k. Hátign:
að tillögur og uppástúngur
þÍIlgsins í þessu máli megi
verða teknar til greina í frumvarpi því til nýrra landbúnaðarlaga fyrir Ísland, sem nú er í vændum.
Th. Sveinbjörnsson.

Th. Jonassen.

þvi næst var fundi slitið.

30. Júlí -- tuttugasti og fjórði fundur.
Allir á fundi. þÍIlgbók frá síðasta fundi lesin og samþykt.
Forseti lagði fram til undirbúnings-umræðu
nefndarálit
um konúnglegt frumvarp til tilskipunar um nýjan jarðadýrleika
á Íslandi.
Tók framsögumaður, kammerráð Melsteð, við álitsskjalinu
og las það upp, svo hljóðanda :
NEFNDARÁLIT.
mn konúnglegt

frumvarp til tilskipunar

um nýjan jarðadýrleika

á Íslandi.

Hið virðulega alþing hefir kjörið oss her undirskrifaða í
nefnd, og falið oss á hendur að rannsaka og segja álit vort
um frumvarp til tilskipunar um nýjan jarðadýrleika á Íslandi,
og leyfum ver oss því að gjöra álit vort um téð frumvarp uppskátt á þessa leið:
Nefndin ætlar að verk það, sem stjórnin hefir í hyg@:ju
að láta framkvæma, að setja nýjan dýrleika á allar jarðir á
íslandi, sé eitthvert hið mesta vandaverk, og hún heldur því,
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að vandlega beri að yfirvega aðferð þá, með:hverri verki þessu
verði sem heppilegast framgeingt, því undir aðferðinni, eður
því, hvað rett og hentug hún er, mun það verða komið, hvernig jarðamatið heppnast. Nefndin hefir því álitið það skyldu
sína, að yfirvega vel og grandgæfilega öll þau atriði, sem her
að lúta.
þessi yfirvegan hefir leidt nefndina til þeirrar sannfæringar, að frumvarpsins grundvallarreglur séu þær hagfeldustu,
sem fundnar verða. þessar grundvallarreglur, sem eru svo að
segja aðalkjarni frumvarpsins og undirstaða verks þess, sem
eptir því á að framkvæma, eru: 1. Að jarðamatið skuli gjörast af nákunnugum mönnum í hverri sveit. 2. Að allar jarðir
skuli virða til peningaverðs, og 3. Að eptir að peninga verðhæð alls jarðagózins í landinu er fundin, og búið er að komast niður á, hvaða hundraðatala verður hæfileg yfir allt landið,
þá verði settur dýrleiki, að hundraðatali, á hverja jörð.
Um þessar aðalreglur frumvarpsins vill nú nefndin leyfa
ser að fara nokkrum orðum, áður en hún fer að ræða um frumvarpið og ástæður þess, og gjöra við það athugasemdir sínar.
Nefndinni þykir það þá fyrst einkar vel til fallið, að nákunnngir menn, í hverjum hrepp, skuli starfa að jarðamatínu, í
stað þess að áður hefir verið leitað skýrslna um jarðirnar,
gæði þeirra og peníngsfjölda þann, er á þeim. má framfleyta,
af sögusögn ábúenda, annaðhvort embættismönnum eða nefndarmönnum, sem í skyndi hafa ferðazt um landið. það liggur
bæði í augum uppi, og er líka sannað með reynslunni, að slík
jarðamats aðfet'ð hlýtur að misheppnast, og hefir líka jafnan
misheppnazt til þessa; því skýrslur ábúenda verða ætíð óáreiðanlegar, og ókunnugir menn geta ekki leiðrétt þær, 'eða bætt
úr brestum þeirra. Ver viljum ekki útlista þetta frekar, þar
sem allir hafa það viðurkent, og ver getum í því efni skírskotað til þess, sem um þetta er ítarlegar sagt og tekið fram
í álitsskjali embættismanna-nefndar
þeirrar, sem næstliðið ár
átti fund með ser í Reykjavík; því álitsskjal þetta höfum ver
haft að láni frá konúngsfulltrúanum.
Hin önnur aðalregla frumvarpsins, að allar jarðir i landinu
skuli meta til peningaverðs eptir gæðum þeirra, virðist nefndinni líka vera hagfeldust; því þó nefndinni þyki fullhart til orða
tekið í ástæðunum, þar semsagt er, að embættismanna-nefndin hafi verið »á raungum 'vegi", þegar hún hefir talið víst, að
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menn her í landi mundu hafa nokkurskonar .almenna vitund
og glöggva sjón á því, hvert hundraðatal væri hæfilegt á hverri
jörðu, þá viðurkennir hún samt, að peninga verðhæðin er hinn
einasti áreiðanlegi mælikvarði, með hverjum finna megi þann
rétta innbyrðis jöfnuð millum allra jarða i landinu; þvi þó
nefndin se sannfærð um, að þeir menn, er kjörnir munu verða
til að gjöra jarðamatið, hafi svo næma tilfinningu og glöggva
sjón, að þeir geti ákveðið hæfilegan dýrleika jarðanna svo, að
þeir t. a. m. mundu hækka hundraðatalið á flestum jörðum í
Múlasýslum og annarstaðar, þar sem það, yfir höfuð að tala,
er nú oflágt, og aptur lækka hundraðatal flestra jarða í Skagafjarðarsýslu, og á gamla stólgózinu í Árnessýslu, þar sem það
er of hátt, þá er þó hitt yfir höfuð að tala víst, að peníngaverðið verður hentugast og áreiðanlegast til að jafna þær ójöfnur, sem nú eru á jarða - dýrleikanum, bæði í hverri sveit
um sig, og í öllum héruðum landsins.
Peníngar eru sá almenni mælikvarði, við hvern verð allra hluta er miðað, og á
þenna mælikvarða líta allir réttsýnir eins; en um hitt, hvert
meðalhundrað sé hæfilegast, og hver þar eptir se sá rétti dýrleiki hverrar jarðar ser í lagi, um það getur aptur jafnvel skynsama og réttsýna menn greint töluvert á.
það hefir komið til yfirvegunar í nefndinni, að sameina
mætti hvorutveggju aðferðina, bæði að virða jarðirnar til hæfilegs hundraðadýrleika
og til peningaverðs,
Ættu þá virðíngarmennirnir fyrst að virða jörðina til svo margra hundraða, sem
þeim eptir gæðum hennar þækti vera rett og hæfilegt, og síðan til peníngaverðs j en þegar búið væri að virða allar jarðir í
einum hrepp til penínga, og finna, hvert meðalverð væri á
jarðarhundraði hverju í sveitinni, að setja þá á hverja jörðu
það hundraðatal. er samsvara þækti þessu peningaverði.
En
þegar nefndin hafði ítarlega hugsað þessa aðferð og [afleiðingar hennar, gat hún ekki á hana fallizt; því annaðhvort mundi
hvoru tv eggi aðferðin leiða til ens sama, en þá yrði ekkert
gagn að matinu til hundraða, eða, ef hvor aðferðin um sig
vildi leiða til mismunandi virðíngar eður mats á jörðinni, þá
mundi virðingin til peningaverðs verða látin sitja í fyrirrúmi,
afþví hún mundi þykja nákvæmari og áreiðanlegri; og flýtur
þetta einnig eðlilega af þeirri þriðju aðalreglu frumvarpsins,
sem ætlast til, að loksins verði skipt allri peníngaverðhæð
jarðagózins með þvi hundraðatali, sem hæfilegt virðist á öllu
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jarðagózi í landinu, og að þannig verði sá hæfilegi dýrleiki eða
hundraðatal hverrar jarðar fundið, Hin margbrotnari aðferð
mundi líka fremur villa sjónir fyrir virðíngarmönnum, en hin
einfaldari, án þess að greiða .veg fyrir áreiðanlegra mati
jarðanna. Nefndin hyggur því, að affarabezt muni verða að
fylgja frumvarpinu í þessu efni, það er að skilja: að virða
jarðirnar eínúngis til peníngaverðs ; þVÍ á þann veg ná menn
bezt tilgángi jarðamatsins á einfaldasta og óbrotnasta máta:
en hann er, að á serhverri jörl') verði svo sanngjarn dýrleiki,
sem næst verður komizt, að þær hinar ofdýru jarðir lækki
að hundraðatalí,
að hinar aptur hækki, sem of lágt eru
metnar, en þær, sem rétt eru metnar, standi í stað. Ver viljum skýra þetta með einu dæmi. Jörð nokkur er nú 60 hun dr.
að dýrleika, en er í raun og veru ekki betri en sanngjarnlega
metin 20 hundr, jörd. Verði nú, sem líklegt er, slík jörð metin á 1000 rbd., og verðið á meðalhundraðinu á 50rbd., verður
jörðin eptir þessu peningamati einmitt 20 hundr, jörð, eins og
hún á að vera. Önnur jörð er nú ekki nema 10 hundr., en er
eins góð og meðalmáta 20 hunrlr. jörð; hún verður einnig virt
1000 rbd., og verður þannig eptir meðalverðinu hækkuð til 20
hundr., eins og vera ber. Nefndin hyggur því, eins og áður
er á vikið, að það muni verða affarabezt og villuminnst, að
jarðirnar verdi einúngis metnar til peningaverðs, eins og í
frumvarpinn er ákveðið.
Hvað nú hinni þriðju aðalreglu frumvarpsins viðvíkur, að
ekki verði sett hundraðatal eður dýrleiki á hverja jörð, fyrr
en eptir það að búið er að finna peningaverð alls jarðagózins
í landinu, og hvert hundraðatal að se mátulegt á _því yfir
höfuð, þá skilst nefndinni ekki betur, en að þessi regla se að
öllu vel til fundin, og að hún se í rauninni sú eina, sem fylgja
megi, svo að vel fari og skipulega skuldsetning jarðanna; því
fyrst eptir það að allt jarðagózið í landinu er metið til peníngaverös, verður auðið að sjá, hvaða vero verði á meðalhundraðinu ; þá sest og einnig fyrst, hvað mörg jarðarhundruð verða
dýrari, hvað mörg eins dýr, og hvað mörg ódýrari, en meðalhundraðs-verði nemur. Allt þetta getur einúngis það stjórnarráð seð og fundið, sem fær allar jarðamatsbækurnar í hendur;
og þetta mikla og vandasama verk, er einnig einúngis vinnandi fyrir stjórnarráðið, sem eittsaman hefir til þess nægan
tíma, dugandis menn og nóg áhöld. þó verður nefndin að
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vera á því, að senda eigi alþíngi til yfirskoðunar jarðamatsbókina, sem setur að lokum dýrleikann eður hundraðatalið á
serhverja jörð í landinu, ásamt lagafrumvarpi þvi, sem ætlazt
er til að löggildi hana; því bera má svo til, að hvað vel sem
verk þetta er vandað, verði þó á því einstöku misfellur, sem
þeir alþíngismenn fái séð, sem jörðunum eru gagn kunnugir,
þar sem það þar hjá ræður að líkinrlum, að flestir þeirra hafi
unnið að jarðamatinu í einum eða fleiri hreppum í þeim sýslum, þaðan þeir eru, og að þannig verði vegur greiddur til að
fá bætt úr hinum áminnztu misfellum, en það hlýtur bæði að
vera stjórninni og þjóðinni mjög áriðanda. þetta atriði álítur
nefndin svo mikils umvarðanda, að hún ætlar að bera upp um
það uppástúngu.
Eptir að nefndin nú þannig stuttlega hefir rædt um grundvallarreglur þær, sem frumvarpið er bygt á, og eptir hverjum
jarðamatið á fram að fara, viljum ver nú hugleiða enar einstöku greinir frumvarpsins.
Ver getum ei annað en álitið það vel til fallið, sem ákveðið er í annari grein um, að sýslumenn skuli vera fyrir störfum virðingarmanna,
en eiga þó ekki atkvæðisrétt, og skírskotum ver í því tilliti til röksemda þeirra, sem teknar eru
fram í ástæðunum.
það hefir komið til umtals í nefndinni,
hvort ekki væri betra að breyta orðunum, "í hinum næstu
hreppum þar í kríng", þannig, að í stað þeirra væri sett, í hinum næsta hrepp; þar eð af þeirri reglu, sem frumvarpið fyrirskipar, mundi geta leidt, þar sem svo á stendur, að margir
hreppar í stórum og breiðum héruðum lig~a hver í kríngum annan, að sýslumaður gæti látið sömu mennina starfa að jarðamatinu í 4· eða máske 5 hreppum, ef honum- þæktu þeir vera auðveldir og ser fylgisamir í áliti og meiníngum; en nefndin hefir
þó hlotið að aðhyllast þá meiníngu, að hetra mundi vera að
halda orðatiltækjum frumvarpsins, og ,fylgja þeirri reglu, sem
það ákveður; því bæði verða þeir menn, sem meta jarðirnar í
öðrum hreppum, ætíð fyrri en hinir, sem valdir eru í hreppnum sjálfum; ekki stendur heldur svo á í mjög mörgum sveitum, að hreppar liggi svo í hring hver um annan, að sömu
virðingarmenn verði teknir úr einum hrepp í marga, og séu
þó "úr næstu hreppum"; má og ætla það sýslumönnum, að
þeir því að eins láti sömu menn vinna að jarðamatinu í fleir-
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um en tveimur hreppum, að þessir menn taki öðrum fram að
grein~, kunnugleika, nærgætni og hyggindum.
I þriðju grein hyggur nefndin að skjóta ætti inn í orðinu,
"sanngjarnlega-, milli orðanna, "jarðir", og, "verða". pað ber
opt við á Íslandi, og hefir opt borið við, að jarðir eru seldar
og keyptar miklu hærra verði, en gæðum þeirra svarar; og að
þær annaðhvort í svo lángan tíma áður hvorki hafa farið að
kaupum eða sölum, að ekkert tillit verður haft til verðs þess,
sem þá var fyrir þær gefið, ellegar þær hafa aldrei áður verið seldar, eins og t. a. m. sumar þær jarðir, er konúngur hefir átt, og eru nú ekki seldar alls fyrir laungu. Að þær þannig hafa verið keyptar fyrir meira verð, en samsvarar gæðum
þeirra, getur komið af mörgum orsökum, svo sem keppni eður neyð kaupanda, af því hann hafði svo miklar mætur á jörð'inni, eður fýsn á að komast að henni, að hann vildi gefa fyrir hana meira, en nokkur annar mundi bjóða eður hvað hún
er verð í rauninni eptir gæðum sínum, og fleiru þesskonar.
par sem nú er við því að búast, að sumir virðíngarmenn, ef
til vill, kynnu að fara fremur eptir því, hvernig slík jörð hefir verið seld næst á undan, en réttu hófi gegnir, þá hyggur
nefndin að bezt se að henda, strax í löggjöfinni, á þá aðalreglu, sem i erludísbréfi virðíngarmannanna
nákvæmar verður ákveðin, með því að skjóta inn í frumvarpið orðinu, "sanngjarnlega", sem ljóst og greinilega bendir til þess, sem frumvarpið annars ætlast til, að jarðirnar séu metnar til peníngaverðs eptir gæðum þeirra, en ekki farið eptir því, þ6 hún af
einhverjum orsökum hafi verið seld og keypt máske miklu hærra,
en þeim svarar. Eins ber það einnig opt að á hinn bóginn,
a~ ein jörð er seld við mikið lægra verði, en samsvarar gæðum hennar, annaðhvort af tilhliðrunarsemi seljanda og sérlegrl
velvild við kaupanda, ellegar af neyð seljanda og sérplægni
kaupanda, eður öðrum slíkum orsökum. þegar svo stendur
á, má ei fara eptir kaupverðinu, heldur gæðum jarðarinnar,
við mat hennar.
Milli þriðju og fjórðu greinar frumvarpsins hyggur nefndin að skjóta ætti inn í nýrri grein, er þannig mætti orða:
Til að rannsaka mat jarðanna skal sýslumaður ásamt prófasti kveðja til 5 af þeim mönnum, sem unnið hafa að téðum starfa þar í sýslu, og skal hann kveðja þá menn til
fundar einn hinn fyrsta dag í Ágústímán. á hentugum stað.
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Menn þessir skulu sverja sýslumanni sama eið, og áður
er sagt um virðingarmennina.
Skulu þeir ekki að eins
Ieiðrétta villur þær, er á kynnu að hafa orðið við matið,
heldur og dæma um aðfinníngar þær, sem fram eru komnar gegn virðingar- verði jarðanna, og skal sýslumaður
stjórna gjörðum þeirra og leiðbeina þeim, en þó ekki ba fa
atkvæðisrétt við úrskurðinn. Ef nokkur afþessum mönnum hefir áður átt þátt í virðíngu jarðar þeirrar, sem þræta
er um, skal hann frá hverfa, meðan úr þrætunni er skorið, og svo einn af hinum, el' sýslumaður tekur til; skulu
þá hinir þrír leggja úrskurð á málið.
Nefndinni. virðist þessi grein eiga eins vel heima í frumvarpinu, eins og 2. greinin um virðíngarmenn, og 4. grein, sem
nú er, þar sem það er tilgreint, hvern þátt rentukammerið eiga
skuli í jarðamats-verkinu; erum ver nefndarmenn því fremur á
þessu, sem 4. greinin, sú sem nú er, ætlast til að rentukammerið gefi bæði rannsóknarmönnunum og virðingarmönnum þær
reglur, sem þeir eigi að fyl1!ja við rannsókn virðingargjörðanna; og 5. grein ákveður þá borgun, er þeir eiga að hljóta
fyrir starfa sinn.
það virðist því tilhlýðilegra eptir réttum
hugsunar - reglum, að rannsóknarmannanna se getið í frumvarpinu áður. Starfi rannsóknarmanna er einnig svo verulegur partur jarðamatsverksins, að hans virðist eiga að vera
getið í sjálf,'i löggjöfinni; aptur virðist það eiga síður við, að
geta ekki rannsóknarmannanna fyrr en í erindisbrefi því, sem
rentukammerið semur handa þeim.
Borgun sú, sem 5. grein ætlar virðingarmönnum og rannsóknarmönnum, ætlar nefndin að se heldur lítil. Hún stíngur því upp á, að borgun þessi se ákveðin með 1rbd. 32 s]e
fyrir dag hvern; því þegar litið er til þess) að til virðíngarmanna og rannsóknarmanna muni verða teknir þeir einir
bændur, sem beztir eru og skynsamastír, eptir því sem völ er
á, þá er Lrbd, ekki of mikil borgun fyrir sjálfa þá dag hvern,
en 32 sk. ættu þeir þar að auki að fá daglega fyrir hestinn, er
þeir leggja ser til ferðarinnar. Borgun sú, sem ákveðin el'
handa sýslumönnum,
þykir nefndiuni hæfileg, en leggur það þó
til, að tekið se fram í erindis-bréfum þeirra, að þeir riti ókeypis eptirrit þau af virðingargjörðar-bókinni,
sem ætlazt er til í
ástæðunum að þeir afhendi presti og hreppstjóra í hverjum
hrepp.
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f því atriði el' nefndin ástæðunum samdóma, að ekki eigi
mjög smásmuglega að tilgreina í erindisbréfi virðíngarmannanna
serhvert smáatriði, sem þeim beri að gæta við jarðamatið ;
því það getur, ef til vill, fremur vilt sjónir fyrir þeim, en leiðbeint þeim á rétta leið, eða haldið þeim stöðugt á henni.
Sumir menn, enn þótt greindir séu og skynsamir, eru þó, því
er það, svo gjörðir, að þeir festa fremur sjónir á smáatriðum,
og eru fastir við þau, heldur en hin, sem eru mikilvægari og
ættu að vera í fyrirrúmi.
Væri öll smáatriði til tínd og talin,
ásamt höfuð-atríðunum
eða innan um þau, mundi hætt við, að
mörgum yrði að gæta ekki, sem skyldi, mismunar þess, sem
milli þeirra er. það virðist því eiga bezt við, eins og í ástæðunum er gjört, að benda virðingarmönnum
til þeirra höfuðatriða, sem þeir eiga einkanlega að taka til greina við jarðamatið, og eins til hinna, sem þeim byrjar að varast, svo ekki
hækki virðingar-verð jarðanna, eður lækki, fremur en vera á.
þessum atriðum ætti að skipa í höfuð flokka eptir eðli sinu,
og telja svo með hverjum flokknum þau helztu smáatriði,
sem til hans heyra. þannig ætlum ver, að því verði bezt komið saman, sem mest ríður á, bæði að binda virðingarmennina
að nokkru leyti við ákveðnar höfuðreglur,
og þó á hinn bóginn láta þá eiga frjálst á, að ákveða það innan vissra takmarka, el' þeim virðist réttast vera og sanngjarnast, að yfirveguðum öllum atvikum og kringumstæðum.
Af ástæðum þeim, er ver höfum hel' að framan talið, ráðum Vel' alþíngi til að mæla allraþegnsamlegast fram með því:
1) Að frumvarpinu verði veitt lagagildi þannig:
a. að inn I þriðju grein verði skotið orðinu, »sanngjarnlega",
milli orðanna "jarðir", og »verða".
b, að á eptir þriðju grein frumvarpsins verði bætt nýrri grein,
sem þá yrði hin fjórða í tölunni, þannig hljóðandi:
Til að rannsaka mat jarðanna skal sýslumaður ásamt
prófasti kveðja til 5 af þeim mönnum, sem unnið hafa
að téðum starfa þar í sýslu, og skal hann kveðja þá
menn til fundar einn hinn fyrsta dag í Ágústimán. á
hentugum stað. Menn þessir skulu sverja sýslumanni
sama eið og áður el' sagt um virðingarmennina.
Skulu
þeir ekki að eins· leiðrétta villur þær, er á kynni að
hafa orðið við matið, heldur og dæma um aðfinníngar
þær, sem fram eru komnar .gegn virðingar-verði jarð-
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anna, og skal sýslumaður stjórna gjörðum þeirra og leiðbeina þeim, en þó ekki hafa atkvæðisrétt
við úrskurðinn. Ef nokkur af þessum
mönnum áður hefir átt þátt
í virðingu jarðar
þeirrar,
sem þræta er um, skal hann
frá hverfa, meðan úr þrætunni
er skorið, og svo einn
af hinum, er sýslumaður
tekur til; skulu þá hinir þrír
leggja úrskurð á málið.
e. að horgunin til virðíngarmanna
og rannsóknarmanna,
eptir
fimtu grein frumvarpsins,
sé ákveðin til 1 rbd, 32 sk. fyrir dag hvern, í staðinn fyrir 1 rbd.
2. Að jarðamats-bókín
yfir allar jarðir
í landinu verði send
alþíngi til yfirskoðunar,
um leið og frumvarp það, er á að
lögleiða halla her á landi, verður lagt fyrir þíngið til ráðaneytis,
Reykjavík,

Hannes

27. dag Júlímánaðar

Stephensen.
Th. Sivertsen.

P. Melsteð.

]847.

J. Guðmundsson.

G. Vigfússon.

FRAMSÖGUMAÐUR :
Nefndin hefir fyrst yfirfarið og hugleidt
aðalgrundvallarreglur
þær, sem frumvarpið inniheldur, og fundið þær í öllu tilliti svo hagfeldar,
að eg vona, að þíngið muni
fallast á þær.
því næst hefir nefndin skoðað frumvarpið, og
stúngið upp á einstöku breytingum við það, og gjöri eg helzt
einnig ráð fyri.', að þingið, í öllum áríðandi atriðum, muni fallast á hvorutveggja.
Loksins hefir nefudin
gjört nokkrar athugasemdir
við ástæðurnar
fyrir frumvarpinu,
og þær reglur,
sem eptir þeim munu gefnar verða virðingnrmönnum
þeim og
rannsóknarmönnum,
er vinna eiga að jarðamatsverkinu.
þess.ar reglur hefir nú nefndin yfir höfuð að tala fundið vel til fallnar, en eg gjöri þó helzt ráð fyrir, að þær muni finna nokkrar
mótsagnir hjá þíngmönnum.
En nefndin skal nú, á milli þess
sem málið er rædt í þetta sinn og ályktarumræðu,
taka þær
til yfirvegunar ; og geta þær þá komið inn í áIitsskjal þíngsins, ef þíngmönnum
þykja þær þess verðar, að á þær se fallizt. Loksins
skal eg geta þess, að eptir eðli og ásigkomulagi þessa máls mun það bezt henta, að þingmenn áskilji ser
atkvæði í tilliti til þeirra breytinga,
er þeir gjöra vilja við frumvarpið; en í tilliti til þeirra athugasemda,
er þeir gjöra vilja við ástæðurnar eður reglurnar, sem virðiugnrmeuniruir
eiga að fylgja
við jarðamatið.
held eg þess ekki við þurfa, því þær geta samt
sem áður tekizt til greina í álitsskjali
þíngsins.
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Að síðustu vil eg geta þess að einn nefndar-manna áskildi
ser, þegar hann skrifaði undir nefndarálítið, að koma fram með
athugasemdir gegn því.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON: það hefir opt verið sagt, að
stjórnarráðin ímynduðu ser Ísland eins og hólma. sem fara má
yfir á hálfum degi, og hugsuðu þess vegna, að mikilvæg störf
gæti farið her fram á stuttum tíma; en aldrei held eg þetta
hafi lýst ser betur, en á þessu máli, þar sem stjórnin hugsar
að búa til jarðamat yfir allt land með einu einföldu reikningsdæmi, viðlíka einföldu eins og að skipta 8 með 4. Rentukammerið segir, að her eigi að meta allar jarðir til -peningaverðs, leggja síðan allt verðið saman, og skipta svo með hundraðatali því, sem rentukammerið sj á]ft ætlar vera sanngjarnlega lagt á landið. þetta kalla eg býsna djúpt tekið í árinni;
eg kalla það að reikna út jarðabók yfir heilt land með einu
reikningsdæmi.
pegar einhver uppástúnga er gjörð, um að
koma fram einhverju fyrirtæki, hversu litlu sem er, þá er optast fyrsta spurning: hvað kostar þetta?
En her heyri eg
hvergi kostnaði hreift, hvorki í frumvarpinu né nefndar - álitinu. þegar annað eins fyrirtæki og þetta er fyrir hendi, þegar á að breyta dýrleika á jörðum, sem hefir staðið, yfir höfuð
að tala, óbreyttur síðan tíund var fyrst leidd her í lög, þá mega
menn þó fljótt sjá, að slíkt er ekkert áhlaupaverk.
Jarðamats breytíngin grípur inn í nær því allar greinir; hún grípur
inn í eignar-réttindin,
í skattgjaldslögin, í jarðyrkjuna , o. fl.
Allir' sjá því, að jarðamat er hið mesta vandaverk.
En því
framar er ástæða til, að hugsa nákvæmlega þetta mál, sem
stjórnin hefir tvisvar reynt að búa til jarðabók yfir landið, og
tókst ekki betur en svo, að í fyrra sinni fékkst lýsíng á jörðunum í flestum sýslum , en eingin jarðabók, en í seinna sinni
fékkst reyndar jarðahók, með kostnaði, sem mun hafa stappað nærri 20,000 dala, en af jarðabók þessari hefir ekki ein lína
orðið að notum.
það liggur næst fyrir, að hugsa um, hvort nú se réttur
tími til að stofna nýtt jarðamat.
Eg held , að a1lir verði að
játa, að ti] þess se llllög óhentugur tími, eins og nú stendur
á, þó eg fúslega játi, að ójöfnuður se töluverður á jarðadýrleikanum, eins og hann er. Rentukammerið segir í ástæðunum,
að það hafi teingt saman verslunarmálið og skattamálið ; mer
finnst liggja allbeint við, að taka þetta svo, sem rentukammerið ætlist til, að sjá fyrir endann á skattamálínu, áður en verzl-
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unarfrelsið kæmist á; en jarðamatið ætti þá að vera fyrirrennari skattamálsins.
Að teingja saman þessi tvö mál, skattamálið og verzlunarmállð, sýnist mer líta svo út, sem rentukammerið vildi ráða til að selja oss verzlunarfrelsi fyrir skatta;
en þetta er máske ekki fullvíst enn, enda er það og óþarfi að
fara svo að, því stjórnin þarf ekki að óttast, að landsmenn muni
tregðast við að borga þá skatta, sem krefjast til þess, að landið
heri sig sjálft, þó verzlunarfrelsi feingist áður. það væri og
auðsjáanlega hin rétta aðferð, að koma verzlunarfeelsinu fyrst
á, og síðan taka skattamálið. annaðhvort með jarðamati eður
öðruvísi. Verslunarfeelsið hlýtur að hafa þau áhrif á verð alls
varnings her á landi, á afla þann, sem af jörðunum fæst, og
annað fleira, að jarðamat, sem nú væri gjört, hlyti að verða
öldúngis ónýtt eptir 20 ár.
Ásigkomulagið er einnig hið óheppilegasta: nú er fyrst að lifna hjá mönnum áhugi á að bæta
jarðir sínar, en þar á móti hafa menn eingat ljósar hugmyndir
um slík störf, sem þessi. þegar þannig stendur á, þá má ekki
hrekkja menn, eða gjöra þá hrædda; en her er hætt við að svo
fari, að það verði gjört, því eg óttast, að mönnum hætti við að
taka jarðirnar eins og þær eru, og þegar einhver hefir hætt
jörð sína, þá verði þær bætur teknar og virtar með; en þegar svo
stæði á, þá verður dugnaður og atorka mönnum til tjóns, þvert
á móti því, sem rðttvist er og nauðsynlegt, eigi nokkru slíku
fram að fara. þegar menn nú játa um leið, að jarðamatið geti
ekki staðið leingi (enda mun það og fara svo: því þó gjöra
mætti ráð fyrir, að allt væri jafnt það ár, sem jarðamatið kemur á, þá yrði ekki 10 ár liðin, áður ójðfnuðurinn kæmi í ljós),
þá munu þeir, sem verða fyrir halla, einmitt sökum jarðræktar sinnar, hugsa svo fyrir, þegar fer að líða undir annaðjarðamat, að jarðir þeirra verði ekki metnar eins hátt og áður; með
iðuglegu jarðamati geta menn því einmitt skernt allar jarðabætur. Sumir kunna að segja, að þetta se að gjöra ráð fyrir
mönnum verri en þeir eru; en dæmin sýna bezt, og munu sýna,
að þannig kunna margir að vera skapi farnir, því flestir munu
vera svo lyn dir, og ekki sízt í slíkum efnum, að þeir unna
sínu gagni mest.
Eg se ekki, að jarðamat se svo áríða~da nú þegar, að því
megi ekki fresta. það el' að vísu satt, að hundraðatala jarðanna er misjöfn; en menn gjöra ser of miklar vonir, ef menn
hugsa, að þessi aðferð, sem her er ætluð, muni taka af allan
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ójöfnuð; það sýnist svo, sem her falli jafnt á alla, en það er
ekki reynt enn. Eg sé ekki betur, en að leggja mætti á tekjlll' jarðanna
skatta þá, sem á fasteignina kynni að falla, eða að
taka mætti af mestu ójöfnurnar með því, að meta upp þær jarðir, sem mestur ójöfnuður væri á, eptir beiðni hlutaðeigandi
bænda eður tíunda taken da ; því auðsætt er það, og það er eitt
aðalatriði í þessu máli, að það er ekki svo mjög komið undir
hundraða - hæðinni, eða undir því, að matið se hátt eða lágt,
eins og undir hinu, að það se allstaðar jafnt.
En væri nú samt sem áður hugsað til, að láta fara fram
nýtt jarðamat um allt land, þá þyrfti að skoða ítarlega margskonar aðferð þá, sem hafa mætti, og sýna galla þeirra og kosti.
þessu ríður því meira á, þegar á að meta til peningaverðs,
þar eð einginn hefir hugsað um þesskonar virðing hingað til
her á landi, heldur hefir öllum verið föst í hug hin gamla virðíng til hundraða í landaurum, sem fyrr hefir verið höfð her á
landi, án þess gjörður se munur á sjó eða landafla, eða sjáfar-jörðum og Iandjörðum,
heldur hvorutveggja sleingt saman.
Eg skal ekki fjölyrða um, hverjir gallar á þessu eru, en peningavirðíngin getur líka orðið ýmisleg. Hún getur orðið á þann
hátt, sem rentukammerið hefir stúngið upp á, en upphæðin
gæti samt orðið breytileg, eptir þvi, hver hundraðatala rentukammerinu sýndist vera við landsins hæfi. Yrði t. a. m. verð
allra fasteigna 3 milliónir dala, þá yrði mikill munur á dýrleikanum við það, hvort tekin væri, til að m. 48,000 hundr.,
sem hæfileg hundraðatala. eins og talið var í jarðbók 18011805, eða tekin væri 80,000 hundraða.
Peníngavirðíngin getur eínuíg orðið á þann hátt, að ekkert tillit se haft til hins
einstaklega, heldur se peningamatið eins og verölagsskra, sem
geingi yfir allt land, eins og rentukammerið vill, eða hún getur verið þannig, að hún gángi yfir hverja sýslu ser í lagi. Á
móti þessari aðferð má reyndar nokkuð finna, en það er auðsæl' kostur á henni, að hið serstaka kemur þar fram eptir ásigkomulagi í ýmsum héruðum,
Her er mjög ýmislega ástadt
í sveitum: í Skaptafellssýslu,
og öðrum fjarlægum héruðum,
þar sem menn eru fjærri kaupstöðum, og eiga þess vegna bágt
með að selja afla sinn, er nokkru öðruvísi varið verði hlutanna og jarðanna sjálfra, en t, a. m. í Mosfellssveit, þar sem
menn geta náð til kaupstaðar á hverjum degi. þetta ásigkomulag, sem þó þyrfti að taka til greina, ef rett ætti að gánga
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yfir alla, kemur nú alls ekki fram, hvorki hjá rentukammerinu né nefndinni, heldur er öllu slegið saman í eitt
um allt land. Enn fremur getur maður hugsað ser virðinguna framkvæmda annaðhvort af héraðsmönnum
einúngis,
eins og her er stúngið upp á, eða af kommissaríis einúngis,
eins og híngað til hefir verið, eða af hvorutveggjum saman,
og það ætla eg jafnvel hentugast, því heldur, sem eg þykist
viss um, að þar að muni reka, að rentukammerið muni þurfa
að fá nefnd til að semja jarðabókina á endanum. Nefndarmenn þessir skyldi þá stjórna verkinu og leggja reglur fyrir,
eú sýslumenn framkvæma verkið sjálft.
Eg hefi áður fyrri
hugsað nokkuð um þetta mál, og skal eg leyfa mer að skýra
þinginu frá nokkrum atriðum um það, hversu eg ímyndaði mer
þetta, ekki í því skyni, að eg ætli að mæla fram með því her,
heldur einúngis til athugasemdar þeim, sem vildi gefa því
gaum.
Eg hugsaði mer þessa aðferð á þann veg: 1, tveir menn
væri valdir, sem væri vel undirbúnir, kunnugir landinu og
þeim vísindagreinum, sem her ríður mest á; þeir ætti að geta
ferðazt bæði her og Í þeim löndum, sem líkust eru þessu landi,
til þess að kynna ser ítarlegar hag lands þessa og annara
landa, sem því eru líkust. 2, þessir menn ætti að búa til reglur fyrir nýju jarðamati, eptir að þeir hefði nákvæmlega kynt
ser hinar Íslenzku jarðahækur; í þessum reglum ætti skýrt að
taka fram þau atriði, sem mest ríður á, þegar ákveða skal
verð jarða, en einkum allt það, sem gefur bónda ágóða nokkurn. þessar reglur ætti amtmenn, rentukammerið og jafnvel
alþíng að yfirlíta. 3, þá taka sýslumenn til starfa, hver í sinni
sýslu, eptir amtmannsins fyrirlagi, og sjá um að semja lýsingu
jarðanna eptir reglunum. .Með honum ferðast um sýsluna 2
eiðsvarnir menn, sem til þess eru valdir, og hafa laun fyrir.
En þar hjá leggur hver hreppur til aðra menn, sem einúngis
taka þátt Í matinu þar Í hrepp, og þarf þeim eingin laun að
ætla. 4, Í lýsingu jarðanna, sem þessir allir semja, þarf nákvæmlega að skýra frá hverri jörð, hjáleigu, tómthúsi, o. s. frv.,
afstöðu, stærð á túni, eingjum og högum, hlynnindum, kostum, annmörkum, og hversu bæta mætti, einnig fólkshaldi,
fjárhöldum, sjáfarútveg, garðarækt, o. s. frv. þar eptir se
jörðin metin til peninga og tilgreint, ef kostur er á, hvað hún
hafi verið seld fyrir. Síðan ætti að senda þetta allt rentu-
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kammerinu. 5, 'þá gjöri eg ráð fyrir, að þeir menn, sem teknir hefði verið til að stjórna þessu starfi, mundu hafa gjört ser
það ítarlega kunnugt og búið sig undir, einnig með því, að
búa ser til ágrip af hinum eldri jarðabékum, ·og yfir fólkstölu
og fjárhöld m. m. á hverri jörðu um hin seinustu 5-10 ár.
þessir menn skyldi þá setja dýrleika á jarðirnar, og auglýsa
síðan á prenti, áður en löggilt væri sú jarðabók.
þetta eru
hin helztu atriðin af því, sem eg hefi hugsað mer.
þegar nú skal gæta kostnaðarins, þá er það almenn, og
eg held góð regla, að sjá fyrir fram nokkuð fram á, hversu
mikill hann muni verða; en her heyri eg eingan spyrja um
það, og eingan hefi eg heyrt svara því. Eg hefi leitazt
við að gjöra mer hugmynd um þetta. Mer skilst líkindi til, ef
nokkurt gagn á að verða í matinu, að ekki verði metnar meira
en 5 jarðir á dag. Eptir "jarðatali" Assessor Johnsens eru
her á landi alls 5621 jÖI·ð. Matið á þeim tæki þá .1124 daga.
Til sýslumanns og matníngarmanna gánga daglega hérumhil
10 rbd. eptir uppástúngu nefndarinnar; þá yrði sá kostnaður
11, 240 rbd. En þar að auki eru matníngar-menn ekki ihaldnir með þessu kaupi, heldur þyrfti þeir að fá 2 rbd. daglega; væri það þá 13 rbd. daglega, eður 14,612 rbd. alls.
Yfirskoðanin get eg ekki gjört ráð fyrir að taki minna en 200
daga, það yrði 2000 rbd. eða 2600 rhd, þá mætti gjöra ráð
fyrir að sumstaðar yrði yfirsjónir, og þyrfti að meta upp aptur; þar til gjöri eg ráð fyrir 200 dögum, og kostnaði 2000 rbd.
eða 2600 rbd. Nú mun þurfa á endanum að setja nefnd, til
að koma á dýrleikanum, en sú nefnd voga eg ekki að segja,
hvað kosta muni. Ofan á þenna kostnað bæta nú tillögur bóka,
eptirrit og ýmislegt annað, t.a. m. skaðabætur til þeirra, er
líða tjón í tekjum sínum við matið, svo kostnaðurinn getur
hlaupið hiklaust upp í 18000 rbd. Og hvað er síðan áunnið
með slíku jarðamati, sem þetta verður, á óhentugum tíma og
i flaustri 'gjört? - alls ekkert; jöfnuðurinn, sem menn ímynda
ser menn fái, verður hinn mesti ójöfnuður; það verður eins
og búin væri til verðlagsskrá, sem ætti að gilda um allt land,
en ver heyrðum nýlega kvartað yfir, og það með ástæðum,
að verðlagsskrá geingi yfir eitt amt. Eg ímyndaði mer, að jarðamat, sem færi fram á þann hátt, sem eg gat um nýlega, mundi
kosta 23000 rbd., og verða fullbú~ á 8 árum; her er að vísu
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kostnaðurinn meiri, en eg held hann mundi vinna sig betur
upp.
Menn halda, að jarðamat þetta muni komast í kríng
á einu sumri. þetta er bersýnilega ómögulegt. Sýslumenn
geta ekki varið til þess heilu' sumrinu, þó þeir vildi. Hvernig
ætti t. a. m. sýslumaðurinn í Árnessýslu, þar sem eru 562 jarðir, að kasta mati á þær allar á einu sumri, þó aldrei væri
nema sterbús - virðing .. Með þessu móti verður allt matið óáreiðanlegt frá upphafi til enda, og verður þó ekki leyst af
hendi á SYO stuttum tíma, eins og líka hinn háttvirti konúngsfulltrúi sýndi fram á fyrir nokkrum dögum síðan. Eg se ekki,
hvernig f)að geti komizt í kring, að nefna virðíngarmenn, fá
til gjörðabækur, leysa jarðamatið af hendi, láta aðgjörðir' virðingarmanna liggja mánuð, útkljá öll mótmæli, leiðretta alla
gallana, senda amtmanni og síðan rentukammeri allt verkið,
og þetta allt skuli komast i kring á einu sumri, eða í seinasta
lagi áður póstskip
fer héðan veturinn eptir. Með þessari
tilhögun þarf jarðamatið mörg ár. Ef ætti að gjöra jarðamat
til bráðnbyrgða, þá, ætti það að vera miklu einfaldara og kostnaðarminna en þetta, og það gæti orðið það. :þá þyrfti ekki
{) menn til jarðamatsins ; það væri nóg, að sýslumaður færi í
hvern hrepp, tæki eina tvo greinda menn, og leti þá leggja.
virðing á jarðirnar eptir hundraðatali gamla dýrleikans, í viðurvist prests - og hreppstjóra,
bókaM síðan þessa virðing, og
yrði svo lagaður dýrleiki jarðanna eptir meðalverði jarðarhundráðs í hverri sýslu.
Slík virðing er lausleg, hún er óáreiðanleg; en hún gefur fullkomlega eins sannan jöfnuð og
hin, ef hún metur í hverju heraði eptir því sanna verði, sem
þar er. Menn geta svarað, að hún bindi sig of mikið við heraðið, en hin jafni um allt land; eg svara því, að regla sú, sem
í frumvarpinu stendur, nær ekki heldur nema til héraðsins, að
svo miklu leyti sem minni hluti virðingarmanna geingur að
nokkru leyti hrepp úr hrepp; en meiri hluti þeirra er úr sínum eigin hrepp, og allir í hinum fyrsta. Hel' verður því öldúngis eins sin grundvallarregla í hverri sýslu, ef ekki í hverjum hrepp; en um allt land geingur eingin regla, nema dalurinn,
sem allir miða við um allt land.
Í sjálfri tilhöguninni eru fáein atriði enn, sem eg vildi
drepa á. Eg skil ekki, hvers vegna 3 eiga að vera matníngarmenn í fyrsta hrepp, . en {) í hinum; því mega ekki vera 3
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i öllum, eða 5 í öllum? pað er hætt við, -að þeg~ matníngarmenn allir, eða meiri hluti þeirra, eru úr hreppnum, sem meta
á i, að þeir meti of hígt; en fyrir þessu er ekkert séð, og ekki
heldur fyrir því, sem mest ríðnrá, ;lðvirðíngin verði jöfn, þar eð
meiri hlutinn er ætíð nýr í hverjumhrepp. - Að taka nýjan eið af
rannsóknarmönnum, sem eign:)& ,að- vera at hinum eiðsvðrnu
matníngarmönnum,
eg ekki :tir· hvers á að vera. Að síðustu
. þykir mer það mjög isjárvert, að rentukammerið ætlar sjálfu ser
að ákveða, hversu há hundraðatala landsins eigi að vera.
M öllu þessu fyrirkomulagi málsins virðist mer nauðsyn,
að sjá sig um hönd, og eg finn mer þess vegna skylt að bera
upp það breytingar-atkvæði:
Að jarðamatinu verði slegið á frest, þángað til frjáls verzlan er komin i fast horf ber á landi; en verði það ekki
samþykt, þá
Að beðið verði um nýtt frumvarp til næsta þings, með fullljósum skýrslum bæði um kostnað, tíma, aðferð og annað,
sem þessu fyrirtæki viðvíkur.
FRAMS(;GUMAÐUR:
píngmenn mega ekki mis virða það við
mig, þó eg geti ekki svarað hverju einu atriði í þeirri laungu
ræðu, er sá heiðraði þingmaður flutti, sem nú settist niður.
pað kom upp hjá honum á endanum, af hverri rót það var
sprottið, að 113nn mótmælti svo harðlega því, að jarðamatið
feingi nú framgáng, hvað mönnum annars hefði mátt þykja ólíklegt. Hann vill ei láta meta jarðirnar, afþví hann er bræddur um, að það taki svo lángan tíma, og tefji fyrir verzlunarfrelsinu. En eg held hann þurfi eingan kvíðboga að bera' fyrir þessu; eg held miklu fremur, að jarðamatíð muni flýta fyrir
því. pað er auðvitað, að verslunarmálið þarf að skoðast frá
mörgum síðum, og að á margt þarf að líta, áður en fullkomið
verzlunarfrelsi er veitt. Aptur á hinn bóginn er það hæði þjóðinni og stjórninni áríðandi, að jarðamatinu verði komið af, sem
fyrst mögulegt er, því allir eru á eitt sáttir um það, að eíngrí
breytíngu verði komið á til hins betra í skattalögum landsins,
nema jarðamatið se geingið á undan; og því getur það í éíngu
tilliti álitizt vel tilfóllið, að mótmæla því nú, .að það fái framgáng.
Hinn virðulegi þingmaður sagði, að stjórnin mundi álíta Ísland sem lítinn hólma, sem fljótt yrði yfirfarinn ; en eg
held henni se fullkunnugt, hve stór hann er og víðlendur. Hann
hefir einnig sagt, að stjórnin ætlaði að fara með jarða-
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matið eins og reikningsdæmi, svo ei þyrfti annað en skipta virðingarverði jarðanna með hundraðatölunni.
þetta á nú að nokkru
leyti vel við, en að nokkru leyti illa. það er að sönnu satt,
að til þess mun, vera ætlazt , að jarðaverðinu að síðsetrinu
verði skipt með hundraðatölunni ; en þess ber að gæta, að jarðaverðið, sem á að skipta, er ekki svo auðfundíð, að hún verði
allt í einu sett af handa hófi á pappírinn, eins og tölustafir,
heldur verður að grundvalla hana á réttu og nákvæmu mati
jarðanna, og þetta er ekki eins greitt aðgaungu , eins og að
setja upp reikníngsdæmi.
Hinn sami þingmaður hefir einnig
fundið að þvi, að nefndin hafi ekki metið kostnaðinn til jarðamatsins, eða sýnt fram á, hve stór hann muni verða. En það
er ómögulegt að meta kostnaðinn fyrir fram, því einginn getur vitað, hvað leingi stendur á jarðamatinu í hverjum hrepp,
eða hverri sýslu. Eg bygg það nóg, að kostnaðurinn er fast
ákveðinn, og það einkum vel tilfallið, að öllum ferðakostnaðar-reikningum el' útrýmt, því þeir eru laungum viðsjálir. Hinn
virðulegi þingmaður hefir talið til, hve marga daga jarðamatið
muni vara í öllu landinu, og eptir því reiknað, að það mundi
kosta 18000 dala. En eg held honum skjátlist í bvorutveggju
þessu. Hann heldur menn komist ekki yfir að meta meir, en
5 jarðir á dag, og að menn verði að ríða á, og skoða hverja
jörð; eg held þar á móti, að þa{\ megi vel takast að meta allar jarðir Í hinum smærri hreppum á einum degi, og í hinum
stærri á tveim dögum; og eg held líka, að þeir menn, sem nákunnugir eru jörðunum, þurfi ekki að ríða á þær. það er að
sönnu satt, að jarðamatið grípur á margan hátt inn í réttíndi
manna, og hefir verkun á skatta þá og opinber útgjöld, sem
þeir greiða eiga; en það þarf eingan veginn að standa í vegi
fyrir jarðabótum eður hindra þær. Ástæðurnar fyrir frumvarpinu taka það ítarlega og nákvæmlega fram, að virða skuli jarðirnar eptir þeirra náttúrlegu gæðum, og þannig, sem þær eru,
þegar þær eru ræktaðar vel í meðallagi; það á því hvorki að
hafa tillit til þeirrar níðslu eða óræktar, sem jörðin erí, afþví
að á henni hefir um stundar sakir setið hirðulaus eða fátækur
ábúandi, né þeirra jarðabóta, sem atorkusamur og efnagóður
ábúandi, máske með miklum tilkostnaði, hefir komið til vegar. þetta mun enn nákvæmar verða tekið fram í erindisbréfum virðingarmanna og rannsóknarmanna.
Eg hefi heldur ekki
merkt hjá bændum neinn ótta fyrir því, að jarðirnar mundu
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verða metnar hærra fyrir jarðabætur þær, sem annaðhvort er
verið að vinna að, eða nýlega hafa gjörðar verið, því þeirra
heilbrigða skynsemi hefir gjört þeim það ljóst, að stjórnin
mundi sjá svo um, að ekki yrðu drepnar niður allar jarðabætur með jarðamatinu.
Öðru máli er nokkuð að skipta um þær
jarðabætur, sem gjörðar hafa verið fyrir laungum tíma, og
hverra ávaxta jörðin hefir leingi notið: þeir eru orðnir verulegur partur af gæðum jarðarinnar: og hafa aukið verð hennar
um lángan tíma.
Hinn heiðraði alþingismaður hyggur, að frjáls verzlan muni
breyta svo jarðaverði her á landi, að jarðamatið verði éáreiðanlegt eptir nokkur ár. :Mer þykja nú eingin líkindi til þess,
og eg get því eingan veginn fallizt á hans meiningu. Verð
hlutanna her í Íslandi yfirhöfuð, og jarðanna ser í lagi, mun ei
hækka töluvert fyrir það, þó frjáls verzlan komist á, og eg
verð að játa, að eg gjöri mer i hugarlund, að hún ekki muni
færa landsbúum her þann mikla og fljóta ávinning, sem sumir
kannske meina. það liggur líka í hlutarins eðli, að verð á innlendum vörum her, muni ekki hækka mikið eða bráðum við
frjálsa verzlun; því verð þeirra nú fer ei einúngis eptir því,
sem það er í Danmörku, heldur eptir verði því, sem vörurnar
hafa í þeim stóru verzlunarstöðum í norðurálfunni, og sama er
að segja um þær útlendu vörur, er oss verða .fluttar, Eins er
það með peningana: þeirra verð er nú fast og stöðugt, og
bundið við það, sem verð silfursins er móti vöru í allri norður:
álfunni. það rætist enn á hinum heiðraða alþingismanni það
fornkveðna: að sá, sem sannar of mikið, sannar ekkert.
Hefði
ræða hans sannað nokkuð, þá væri það það, að jarða mat ætti
aldrei að fara fram í Íslandi; því eg vona, að sú lyst, sem nú
er vakin hjá mönnum til jarðabóta, aldrei héðan afmuni kafna,
og tilraunir til að framkvæma þær, aldrei hætta; og aldrei
mun heldur máti sá verða fundinn, sem ~öri allar misfellur
við jarðamatið ómögulegar. þess hefir verið óskað og innilega óskað frá öllum héruðum landsins, að jarðamatið kæmist
á stofn, og alþíngið hefir á margan máta viðurkent það sama.
Ef þingið vildi nú gefa ræðu hins virðulega alþíngismanns nokkum gaum, kæmi það í bera mótsögn við sjálft sig,og
Ser í
lagi við atkvæði það, er það gaf fyrir fám dögum, þegar það
i einu hljóði bað um, að alþingiskostnaðurinn ekki yrði borgaður, eins og þá var uppástúngíð, leingur en þángað til ný
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skattalög
væru á komin.
En allir sjá, hvað óviðurkvæmilegt
það væri, ef alþingið bryti það niður með annari hendi, sem
það byggir með hinni, eða mælti móti því í dag, sem það
beiddi um fyrir fám dögum.
1\Iáti sá til að framkvæma jarðamatið, sem hinn heiðraði alþingismaður
hefir drepið á, hefir
enn fremur styrkt mig í þeirri sannfæringu,
að jarðamats-mári
sá, sem frumvarpið fyrir skipar, se hinn hagfeldasti,
sem fundinn verður, og aðalatriðið þar í er, að matið skuli ske af nákunuugum
mönnum.
þeir nefndarmenn,
sem hann vill að
allstaðar
skuli ferðast um með virðíngarmönnunum,
mundu
annaðhvort
verða til einkís gagns,
ellegar þá miklu fremur
spilla en bæta.
þeir mundu
gjöra jarðamatið
miklu
kostnaðarsamara,
og þar að auki tefja svo fyrir því, að það tæki
margfalt leingri tíma, en annars þyrfti.
Umferð þeirra í útlöndum mundi verða til einkis gngns, því þarmundll þeir ekki
geta lært að meta rétt jarðir á Íslandi; enda mundi hún verða
ærið kostnaðarsöm.
En þetta ætti nú máske að vinnast upp
með því, að virðingarmennirnir,
sem að jarðamatinu
starfa, ættu
að ~jöra það úkeypis ; en allir sjá, hvað þetta er ósanngjarnt
og ótillJlýðilcgt.
Eg vona, að þíugmelln
líti framar á það,
hvað ræða mótmælandans
val' grunduð,
heldur en hvað hún
var la ung. JarOamatið verður aldrei betra, þó því se slegið
á frest, því eg álit það nú til hlítar og svo vel undir búið,
sem verður.
Eg, fyrir mitt leyti, hefi mest traust til þess, að
það muni vel Jukkast,
af því það á að gjðrast af nákunnugum mönnum. Eg heíi opt talað við greinda
og skynsama
menn um jarðamatið,
og ætíð fundið hjá þeim glögga sjón og
næma tilfinníngu fyrir því, hvað hverja jörð eptir gæðum hennar ætti að meta að réttu lagi.
Prófastur
HANNES STEPHENSEN: Hinn heiðraði framsögumaður hefir svo-greinilega
svarað ástæðum þeim, er enn virðulegi þíngmaður Ísfirðínga
bar upp móti málefni þessu, frumvarpinu og áliti nefndarinnar,
að óþarfi mætti virðast fyrir mig
að fara um þetta nokkrum orðum, þó verð eg að leyfa mer að
taka fram einstöku atriði, sem framsögumaður
gekk fram hjá.
Hinn heiðraði þíngmaður Ísfirðinga ætlar, að það muni standa
jarða bótum þeim í vegi, sem nú er byrjað á, ef farið er að
meta jarðirnar,en
hvenær á Ilá að meta þær? jarðahæturnar,
vonum ver, halda áfram um allar ókomnar aldir, og hræddust
menn svo mjög hindrun þá, er jarðamatið
legði jarðabótunum
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í veginn, eins og nú er gjö~t ráð fyrir ál) þurfi~, mætti alldre}"
meta þær. Eg er samdóma þingmanninum i þvi, að óska, aðbin alfría verzlan mætti sem fYrst komast á, en hitt skil eg
ekki, að bún gjöri þá breytíngu. á verði jarðanna, sem bann
gjörir ráð fyrir; því ef alma verzlunin vinnur ætlunarverk sitt,
að auðga, og þannig hækka verð jarðanna, þá er henni ætlandi að auðga alla, og þá einnig hækka verð allrajarða. Hvað
áætlunarreikníngum
hans viðvíkur um kostn all þann, sem
leiða muni af jarðamatinu, vilda eg helzt leiða bann bjá mer,
því eg játa, að það er ekki mitt meðfæri að bera hann, saman
við þa1\, sem hann leiðir .út af frumvarpinu; en það se 'eg, að
þeir 5OOOrbd., sem hann játar, að jarðamats-aðferð Sú, .er hann
stingur upp á, kosti meira, en eptir því sem hann gjörir ráð
fyrir að jarðamatið kosti eptir frumvarpi stjórnarinnar,
eiga
að vinnast aptur í hæfilegleikum þeim, er hinir 2 jarðamatsnefndarmenn, sem hann bendir á, mundi afla ser með utanlandsferðum; ekki gat hann um, bvar þeir ættu að ferðast til
að læra að meta jarðir í íslandi, mer dettur í hug Norvegur
og Svíþjóð, en hvorutveggi eru lönd þessi þó of ólík Íslandi
til að læra þar þetta. þar sem bann gat þess, að jarðir þær,
sem fjærst liggja kauptúnum, mundi verða lægra matnar, en
aðrar jafngóðar nærri kauptúnunum, þá ætla eg með bonum,
að svo muni fara, en líka að svo eigi að fara, því eptir þvi
er jörðin meira verð, sem ágóði hennar verður af þessUJll eða
öðrum kringumstæðum bærri.
ÁSGEIR
EINARSSON:
þó það hafi stundum borið til á þessu
þíngi, að einhver uppástúnga bafi verið borin upp, sem mjög
illa befir þókt eiga við, hafa margir gjörzt til að.' bæla bana
niður, hver sem átt hefir i hlut. þannig vona eg, að fari um
það, sem ekki á vel við í ræðu ens beiðraða þingmanns.
Einginn mun ætla honum, að meiníngar hans se sprottnar af
neinum illviija; en þó hann skoði mál þetta á annan veg,
en reyndir og skynsamir embættismenn og bændur, sem alið
bafa mestan eða allan aldur sinn á landi ber, er ekki að
furða, þar reynslan hefir ekki getað innprentað honum eðli
þess á sama bátt og þeim.
þeir 2 heiðruðu þíngmenn, er næst mæltu, hafa minnzt á
flest atriði áminnztrar ræðu, þó verð eg að minnast á það, er
sá heiðraði þingmaður sag bi, að rentukammerið, hefði teingt
saman verzlunarmalið og skattamálið, og skildist mer að hann

519

héldi, að þetta mundi seinka fyrir verzlunar-frelsinu,
en það
er aðgætanda, að skattamálið verður töluvert misfara við jarðamatið, og held eg að mikil líkindi séu til, að búið yrði að leggja
einhvern úrskurð á verzhmarmálið, um það að skattamálið yrði
lagt fyrir alþingi en þó eg haldi, að tollur á frjálsa verzlun
yrði ekki lagður á mjög hár, þækti mer vel tilfallið að verzlunarmálið yrði á undan skattamálinu, og held eg, að jarðamatsmálið yrði þessu varla til fyrirstöðu. þar sem sá heiðraði þingmaður mintíst á kostnað þann, er leiða mundi af
jarðarnatinu, er eg hræddastur um að kynni að villa sjónir
fyrir alþýðu, í því að hafa stöðuglega hugann við aðferð þá
við jarðmatið, sem her ræðir um, og bygð er á skynsamra
og reyndra manna áliti; en uppástúnga hans léttir ekki heldur kostnaðinn, því yrði nefnd sú, er hann stingur upp á, látin
ferðast yfir landið, yrði kostnaðurinn vist tvöfaldur, þó sá
heiðraði þingmaður hafi talið hann þúsundum ríkisdala saman.
En álíka nefnd, og her ræðir um, er búið að reyna áður, og
mun fáa, sem á Íslandi búa, lánga eptir slíkri aðferð. Eg fer
ekki um þetta fleiri orðum, því eg vona að ræða ens áminnzta
heiðraða þingmanns villi eingan af réttum hugsunarvegi.
Assessor JOHNSF.N: það sem eg vilda leiða athuga að Í
máli þessu, ætla eg mer að láta hníga að frumvarpi því með
ástæðum, sem þingið á að segja álit sitt um, og að nefndarálítína, því eg gjöri varla ráð fyrir, að meira þurfi að mæla
mót atkvæði hins heiðraða þingmanns Ísfirðinga, en þegar er
gjört, til að sporna við, að því verði framgeingt.
Hið konímglega rentukammer hefir skorað á þingið, um að
gjöra þær athugasemdir,
sem þvi þykir þurfa við ráðstöfun
þá, sem frumvarpið ræðir um, og einkum um þau atriði, er það
ætlar að koma eigi til greina, önnur, eða fleiri, en stjórnarráðið sjálft hefir tekið fram, og vera ættu til leiðbeiningar virðÍngarmönnum; og skal eg þá, fyrir mitt leyti, leyfa mer að
skýra þinginu {rá þeim atriðum, sem mer þykja þess virði, að
þíngið drepi á í álitsskjali sinu, auk þeirra, sem til eru tekin
skýrt og glögglega í ástæðunum fyrir frumvarpinu, um leið og
eg verð að játa það með nefndinni, að sá máti til að setja
nýjan dýrleika á jarðirnar, sem nú er fundinn eptir frumvarpinu, er að minni ætlun hinn tiltækilegasti.
Eg skal láta athugasemdir mínar koma fram við hverja grein 6.taf fyrir sig,
er eg fer eptir þeim atriðum, sem við eiga, eptir skipun þeirra
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i ástæðunum.
þar sem 2. grein tekur fram, hverja velja skuli
til vírðínganna, ætlast ástæðurnar til þess, að það verði einkum þeir, sem eru eða hafa verið hreppstjórar, og þegar svo
er til orða tekið, þarf að vísu ekki að óttast fyrir, að sýslumenn taki þá fremur öðrum, ef aðrir eru fáanlegir i hreppnum,
sem hyggnari
þykja,
og kunnugri
um r tt verð og ásigkomulag
jarðanna,
eptir gæðum þeirra
og sveitarhögum;
en af þvi að þessi hyggindi og kunnugleiki ekki
með öllu er nauðsynlegnr til að geta verið góður hreppstjóri,
þækti mer eiga hetur "ið, að þannig væri til orða tekið um þá,
sem sýslumenn ættu að fela virðingu~a.
Að því leyti sem nefndin hefir mælt með, að orðinu
"sanngjarnlega" se hætt inn í 3. greinina, þá held eg, að þess
varla se þörf, þegar þau atriði, sem koma eiga og ekki eiga
að koma til greina við virðínguna, eru tekin fram i erindisbréfi virðingarmanna, og get eg ímyndað mer, að orðið kunni
að misskiljast á þá leið, að löggjöfin ætlist til, 'að menn einkum vari sig á að virða of hátt, en að það saki minna, þó
virðíngin verði of lág, þó hvorttveggja heri eins að varast.
þar á móti ætla eg, að það kynni að vekja meira athygli virðingarmanna á hverju þvi atriði, sem erindisbréfin segja fyrir
að taka skuli til greina, ef hætt væri við greinina þessum orðum: "aflamegni og öðrum kringumstæðum", og áskil eg mer
hreytíngaratkvælli þar að lútandi. þessum atriðum er nú í ástæðunum, ætla eg, vel skipað i 3 flokka: a, gæði eða ásigkomulag jarðarinnar yfir höfuð; b, ágóða og hlynnindi sérstakleg. og
e, kostnað eða erviðleika við að hagnýta jörð og hlynnindi;en
þá virðist mer líka ríð.i mjög svo á því, að öllum þeim atriðum, sem menn sjá, að eigi að hafa meiri og minni verkun á
virðinguna, ætti að gefast sá gaumur í eríndisbréfínu, að þau yrðu
tekin þar fram og skipað i þann flokkinn, sem þau eiga við,
því fremur, sem meira verður að eiga undir hyggindum og
glöggskygni virðíngarmannanna og á valdi þeirra, og sem það
verður að nægja, að athygli þeirra og umhugsun se vakin með
að taka nokkur atriði fram í erindishréfinu; en svo að vissa
se fyrir, að atriði þessi se tekin til greina, ætla eg það líka
nauðsynlegt, að skýrt se frá þeim við hverja jörð í gjörðahókinni stuttlega, en þó greinilega. Í þessu skyni kynni, í staflið
a, enn fremur þurfa að taka fram, að virðingarmenn skýri frá
hirðingu jarðarinnar yfir höfuð, töðufallí, útheyskap (af staré
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gresi, mýrgresi, vallendi, o. s. frv.), jafnvel að kaplatali, vetrar-beit fyrir sauðfé og hesta (að tölu), og sumarbeit einnig
fyrir kýr, allt að meðal-dugnaði og hirðingu.
Við staflið b
ætla eg muni eiga að bæta grasatekju, silúngsveíði,
útræði
(hægt eða örðugt), báta uppsátri, búðartollum;
undir staflið e
ætla eg líka komi til greina, hvort tún eða eingjar eru þýfð
eða slétt , eingjavegur lángur, örðugur, yfir vötn eða torfætur
að sækja, og hvort hlynníndin, hvert um sig, eru hæg eður
örðug að færa ser í nyt.
Varla held eg heldur, að virðingarmenn eigi að sleppa
sjónar af eptirgjaldi jarðanna, eða (sanngjarnri) landskuld og
kúgilda - tölu á leigujörðnnum, þó á hinn bóginn megi varast
að gefa þessu atriði út af fyrir sig ofmikinn gaum j en einna
heizt ætla eg þó megi vara við, að taka tillit til þess verðs,
Sem einstöku jarðir, þó nýskeð sé, eru virtar til við erfðaskipti, þvi sú virðing ætla eg að cptastnær se miklu of lág
(þeir, sem reyndir eru í því efni, vita bezt, hvers vegna). pað
mun ekki þurfa að taka fram, að virðíngin ætíð, og á jörð
hverri, standi á tugum; en nauðsynlegt er að svo se, þegar til
þess kemur að leggja dýrIeik ann á, og ftiöri eg ráð fyrir, að
ekki verði tekið minna en 10 rbd. virði til greina við dýrIeika-gjörðina.
Eg er óviss um, að það, sem fram er tekið í
ástæðunum um rannsókn virðinganna í sýslu hverri, þurfi að
koma inn í lagaboðið, sem grein út af fyrir sig, eins og nefndin mælir með, því eg held, að eins vel fari á því, ef ekki
betur, að rentukammerið eigi se bundið lögum í því efni; en
stjórnarráð þetta hefir í 4. greininni áskilið ser að skipa fyrir
um það, hvernig fara skuli með vírðingarnar, mótmæli gegn
þeim og rannsókn [reirra, og þetta held eg eigi bezt við. Mer
er líka til efs, að rannsókninni sc með öllu lokið, eða eigi
að vera lokið, þó að hún sé farin fram fyrir sýslu hverja,
eins og fyrir er hugað í ástæðunum;
rentukammerið sjálft
hefir einkum fundið það að þeim mátanum, sem vanalegastur
er, og nefnd SÚ, er í fyrra gaf álit sitt í þessu efni, gjörði ráð
fyrir, að öjöfnuður yrði að koma fram í matinu á milli einstöku héraða eða sýslna innbyrðis; en það gjih'ir nú líka ráð
fyrir, að virðíngargjörðir fyrir einstöku sýslur verði ekki nógu
vel af hendi leystar, og ætlar ser þá að sjá um, að bætt verði
úr brestum þeim, áður en nýr dýrleiki er settur. Með hverjum hætti nú stjómarráðið sjálft á að geta unnið að þvílíkri
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endurbót, er mer óljóst;. en hitt þykist eg sjá framm iveginn,
að. ekki verði heldur með öllu komizt hja þeim ójöfnuði, sem
gjört er ráð fyrir, og það með fullri ástæ~u,.við
hinn eldri
máta, þó farið se fram eptir peningaverði jarðanna, endaþó
eg eingan veginn neiti, að hinn innbyrðis ójöfnuður milli sýslnanna verði töluvert minni með þessum hætti. Að vísu eru
nokkur aðalatriði, sem gjöra, og að réttu lagi eiga að gjöra þa~
að verkum, að jarðir, öldúngis jafna}' að gæðum, virðist nokkru
minna í einni sýslunni en annari (þó það se mikillar varúðar vert), til að mynda fjarlægð frá veiðistöðum og verslunarstöðum, og þar af leiðandi misjafn örðugleiki og kostnaður við
allskonar aðdrætti frá þeim stöðum og arðsama verzlun jarðar-aflans og ágóðans; en aptur liggja aðrar kringumstæður
að því, að jarðirnar eru í minna verði í einu hygðarlaginn eða ~
sýslunni, en annari, jafnvel þó ekki sé því um lík veruleg
ástæða eða orsök til að gjöra mismuninn í jarðarverðinu : því
þar sem fátt er um jarðakaup eða sölur, er sjálfsagt að gjöra
ráð fyrir lægra verði á jörðunum, en þar sem jarðasölur tíðkast optar; en þar verður líka svo torvelt að fá jarðirnar virtar að jöfnuði við eins góðar jarðir annarstaðar, að fæstir hreppsbændur munu geta haft nokkra skýra hugmynd um hið sanna
verð jarðanna í hreppnum, nema hvað þeir kunna að vita um
virðingar þeirra til skipta að banda hóti, og er þá farið eptir
ímynduðu verði á jarðarhundraði hverju. Fyrir þessar sakir
sýnist mer öll þörf á ráðstöfun til að taka af ójöfnur þær,
sem eg þannig ætla að se við að búast milli sýslnanna innbyrðis, og hefir mel' komið til hugar, að máske færi bezt á
því, að menn þeir (fleiri af þeim eða færri), 'sem haft hafa
rannsókn virðinganna á hendi í sýslu hverri, eða þá sýslumenn
sjálfir, kæmu saman á einum stað í amtinu, til að bera virðingarnar saman á milli sýslnanna innbyrðis, og taka af ójöfnurnar, með því annaðhvort að hækka jarðarverðið í einni sýslunni, en lækka það Í hinni, eða einúngis að hækka það í þeirri
sýslunni, hval' oflágt er virt, og mundi einúngis þurfa að gjöra
ráð fyrir þessu, að rannsókninni aflokinni í sýslu hverri, en
þá er eptir að gefa hlutaðeigendum þessa hækkun verðs, að
vissri tiltölu við aðrar sýslur, til vitundar, og tækifæri 'til
mótmæla. Að því loknu, vil eg fyrst senda gjörðabækurnar
til amtmanna, sem eg eigi vil gefa neinn úrskurðarrétt í þessu
efni, heldur, eins og gjört er ráð fyrir i ástæðunum, færi
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á að láta rentukammerinu athugasemdir sínar í ljósi um virð":
íngargjörðirnar í amtínu.
þar sem í ástæðunum ræðir um hjáleigur, segir, að þær
eigi að virða ásamt með heimajörðunni , er þær eigi hafa
landamerki ser í lagi, og hjá þessu verður þá varla heldur
komizt; en þar af rísa aptur nokkur vandkvæði, þegar fara á
að krefja skattinn af torfunni , einkum ef ýmsir eru eigendur,
og getur svo borið við, að nokkrir eiga heimajörðina,
og aðrir
hjáleiguna, þó ekki se þær úr skiptar, nema að túninu til. Se
nú leigubóndi á heímajörðiuni,
verður ófært að láta hann leggja
út skattinn fyrir hjáleigumennina líka, og krefja hann á síðan
inn hjá honum, og eg held því, að löggjöfin ætti að gj öra
hlutaðeigandi heima og hjáleigu - bændur vara við þessum vandkvæðum, og í frumvarpinu til skattamálsins leggja þeim fyrir,
að koma ser saman um tiltölu dýrleikans á heimajörð og hjáleigu hverri, sem þeir, er skattinn eiga að krefja, gætu farið
eptir,' og ætti lögmál þetta að skora á hlutaðeigendur um, að
taka því um líkt fram, þegar hjáleigur eru hygðar , og einkum, ef þær yrðu seldar undan heimajörðunni.
Annars verð
eg að geta þess um leið, að hinn heiðraði þingmaður Ísfirðinga
hefir gleymt því, að rentukammerið, eins. og nú var getið, ætlast til, að hj áleigur , sem flestar munu vera landamerkjalausar, se metnar í einu lagi með aðaljörðunni,
er hann skírskotar til bókar þeirrar, sem eg gaf út í ár, um tölu jarðanna
á Iandínu
þvi í bók þessari hefi eg aptur á móti einmitt talið bjáleigurnar, sem stærri jarðir, er eg fór eptir bæja tölu,
sem hafa grasnyt. það þarf varla að minnast á það, að sýslumaður boði tíma og stað til jarðavirðinga í hreppi hverjum
nokkru áður, svo að hlutaðeigendur, sem þangað vildu koma,
eða gefa vildu virðingarmönnum
upplýsingu,
fái tækifæri til
þess, og verði við því búnir. Að öðru leyti er eg á því, að
virðingin geti farið eins fljótt fram í hreppi hverjum, og hinn
heiðraði framsögumaður ímyndar ser. það er eptir 6. greininni ákveðið, að kostnaðinum skuli jafna niður á landið, enda
mun svo vera til ætlað, að ítarlegri grein se gjörð fyrir því í
frumvarpi því, Sem að loksins löggildi hið nýja jarðamat ; en
samt ætla eg eigi með öllu vanþörf á nú þegar að láta í ljósi,
að menn gæti Ímyndað ser kostnaðinn lagðan á hverja sýslu
eða amt út af fyrir sig, eða og á alt landið saman, og er þar
við athugauda,
að virðingarmenn kynnu að flýta Ser vel
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mikið, en aptur vanda sig minna, ef hver sýsla á að borga
fYrir sig; en sjálfsagt mun kostnaðinum verða jafnað niður á
jarðirnar eptir þeim hinum nýja dýrleika, hvort heldur niðurjöfnunln geingur yfir meira svæði eða minna, á sama hátt.
þar sem nefndin mælir fram með því, að jarðamatsbókin
yfir allar jarðir á landinu se send alþíngi til yfirskoðunar, um
leið og frumvarp það, er á að lögleiða hana, verður lagt fyrir
þíngið til ráðaneytis, þá ætla eg, að þetta yrði að næsta litlu
liði, ef einúngis eitt eptirrit ætti að senda alþingi af henni, og
að það mundi leggja næsta litið til, er bætt gæti úr hrestum
þeim, sem á fyndust og yfir væri kvartað. þar á móti held
eg, að þörf væri á að fá jarðamatsbókina
prentaða, ásamt
með breytíngum þeim og athugasemdum, sem orðnar eru, eptir að virðíngin fór fram, áður en hún yrði löggilt, þannig,
að hreppstjóri hver,
sýslumaður og amtmaður, og alþing
handa alþingismanni hverjum, feingi 1 exemplar af henni,
og ætti það þá að vera svo rúmum tíma fyrir þíng, að
menn heima í héruðum geti haft færi á að bera sig saman um
efnið, áður en þingmenn fara á þíng, og yrði þá bókina að
senda ekki seinna en með póstskipi haustinu áður, og vild a
eg áskilja mer breytingar-atkvæði við uppástúngu nefndarinnar á þessa leið.
Kandídat JÓN SIGURÐSSON:
Eg hefi orðið var við, að
nokkrir þíngmenn hafa misskilið það, er eg sagði áðan, þó eg
segði með berum orðum, að eg bæri það upp einúngis til athugasemdár.
það er ekki rétt, að bera saman þenna framslátt. við frumvarpið, því hann er bygður á allri annari, og
og miklu nákvæmari aðferð; en ef ber á að bera nokkuð saman við frumvarpið, þá er það sú aðferð, sem eg drap á, að
sýslumenn leti fáeina virðíngarmenn í hrepp meta jarðirnar til
peninga. Eg hefi ekkert heyrt, sem hreki það, er eg færði til
og sýndi um kostnaðinn; -því ágizkanir manna eru eingar ástæður.
Stjórnin hefir beinlínis óskað að fá athugasemdir
þíngsins; en hún hefir eingar feingið enn, sem að gagni se;
hún hefir áskilið sjálfri ser að gjöra breytíngar í frumvarpinu,
og viðurkent þannig, að frumvarpið hafi ekki verið svo vel
úr garði búið sem skyldi. þegar þannig stendur á, held eg,
að bæði stjórnin og þíngið hefði gott af að hugsa mál þetta
betur og ræða það á ný.
FRAMSÖGIJMAÐUR:
Eg get ekki seð,að sá jarðamatsmáti,
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er hinn heiðraði þíngmaður Ísfirðinga hefir stúngið upp á, se I
neinu verulegu frábrugðinn þeim, .er frumvarpið ákveður, nema
að því leyti sem hann blundar þar inn í atriðum, sem hvergi
eiga við, og fremur munu spilla en bæta. Eg fæ ei heldur
séð, að neinar verulegar upplýsingar vanti, er geti staðið í
vegi fyrir því, að jarðamatið nú þegar fari fram. Rentukammerið hefir i ástæðunum til frumvarpsins tekið fram rétt og greinilega þær reglur, sem takast eiga til greina við jarðamatið af
vírðingarmönnum,
og eg se ekki, að það komi til nokkurs
verulegs gagns, að greiða þær smásmuglega í sundur, því virðingamennirnir eiga hvorki né mega vera rigbundnir við fastskurðaðar reglur, er {leir ekki mættu í neinu frá víkja eptir
kringumstæðum, .fJVí það mundi opt og tíðum einúngis gjöra
jarðamatið óáreiðnnlegra,
Annars óska eg, að þingmenn vildu
fylgja dæmi varaforseta, og áskilja sel' breytíngar-atkvæði um
það, er þeir vilja hafa breytt í frumvarpinu, en koma fram með
athugasemdir sínar, ef þeir nokkrar hafa, í tilliti til ástæðanna, svo þeirra mætti geta í álitsskjali þíngsins, ef menn
halda það gagni, að þær séu teknar fram í erindisbréfum virðingarmanna og rannsóknarmanna.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
Af því mer virtist hinn
heiðraði framsögumaður nú ekki fara nema hálfa leiðina, er
bann svaraði þ;í, er enn virðulegi þíngmaður' Ísfirðinga sagði
seinast, verð eg að taka það betur fram. það er bert af orðum 113ns, að hann vill ekki hirða um meiri jöfnuð í jarðamatinu, en að þær verði nokkurn veginn jafnmetnar í hverri sýslu
fyrir sig; en I,að er tilgangur frumvarpsins og nefndarinnar, að
jöfuuður fáist yfir land allt, og þess er ',örf, fyrst leggja á
skatt á jarðir allar að réttum jöfnuði, en ekki á hverja sýslu
út af fyrir sig.
Fáeinar athugasemdir verð eg að gjöra við þær mörgu athugasemdir ens beiðraða varaforseta við frumvarpið og nefndaralitið.
:það er efalaust meining stjórnarinnar, og meining
var það nefndarinnar, að hyggnustu mennirnir í hverjum hrepp
yrðu af sýslumanni kosnir til jarðamatsins, en fyrir því er
ráð gjört, að [ieír, sem þar búa, og annaðtveggja eru hreppstjórar eða hafa verið það, muni vera með hinum kunnugustu og hyggnustu mönnum, því þeir eru þó optast valdir
til hreppstjórnar , sem hyggnir eru, og með hreppstjórninni
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verða þeir kunnugir jörðunum, en ekki eru sýslumenn bundnir við val þeirra manna einna; ef aðrir þykja hæfilegri.
~að vildi varaforseti, að aukið væri við stafliðinn a, í á.stæðum frumvarpsins umásígkomulag
jarðarinnar, hve marga
töðukapla jörðin gæfi af ser, eða þá úiheyis, og hvers kyns
það væri, hvort störúngur, mýrgresí eða velli, og að þetta
yrði skrifað í jarðamatsbókina
hinum til eptirsjðnar,
sem
um virðinguna eiga að dæma, en það er athugavert,
að þá
þyrfti líka að segja nákvæmlega frá kostum töðunnar, því það
er alkunnugt, að eins eru 2 hestar töðu gúðir á einni jörð, og
3 á annari; þá þyrfti að tilgreina, hvort starúngurinn er mýrarstarungur eða flæðistör, hvort eltíng fellur á jörðu, sem er
léttast alls féðurs, eða fjallabrok, sem víða er bezt alls útheyis; og ótal fleira þyrfti þá til að tína, sem oflángt yrði og
óþarft, því þetta hafa jarðamatsmenn ser í huga, og gæta þess
við jarðamatið.
Sama er að segja um útigánginn á jörðunum:
hann er svo misjafn að gæðum, þó jarðir séu jafn-hagasamar,
á einni jörðunni léttur, en kostagóður á annari.
Undir stafliðnum e vill hann láta geta þess í jarðamatsbókunum, hvort lángt
á eingjar, hvort þær séu þýfðar eða
sléttar ; en þá er athuganrla, að vel er tilvinnandi að-sækja heldur hey skap á fjarlægar eiJlgjar,. ef uppgrip eru á þeim, og að
slá þær þýfðu, ef þær eru grasgefnar, heldur en þó nær lægju,
þó sléttar væru, ef þær eru mjög snöggvar; þyrfti þá ekki síður að skrifa í jarðamatsbékina,
hve marga hesta heys meðalsláttumaður slær á dag, hvort slétt er eða þý ft, en þetta væri
óvinnandi verk, og mundi meir villa en fræða yfirmatsmennina. 'það ætla eg óþarft, að. vara jarðamatsmenn við að virða
jarðir til stakra dala, eða að láta æfinlega standa á tug; þetta
mundi optast aðbera, en eingu spilt, þó út af bæri; hægt
mundi að koma þessum dölum i álnir. Að skrifa greinilega í
jarðamatsbókina afgjald jarða, landskuld og leigur, ætla eg
eins óþarft, og gjöra að eins tímatöf; matsmennirnir gefa því
þann gaum, sem hæfir. pess getur varaforseti, a~ þörfmundi,
að yfirmatsmenn kæmi saman á eptir frá heilu amti til að fá
jöfnuð í jarðamatinu ; mer virðist þá,. ef það væri, sú þörfin
ná til alls landsins, því allstaðar á jafndýrt að vera matið,
og skil eg valla, hvernig þessu yrði komið við. par sem hinn
heiðraði varaforseti segir, að óþarft og skaðlegt se að skjóta
inn í 3. grein orðinu "sanngjarnlega ", þá' hlýt eg að neita hon-
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um, því þessi er tilgángur allra þeirra reglna, sem jarða matsmönnum verða gefnar, og er þá einginn óþarfi, að þeir í lagaboðinu sjálfu verði á það mintir, og sjái þar fyrir ser skírlega, hvers þeim ber að gæta; þar að auki er það aðgætandi,
að orðin, eins og þau nú standa í frumvarpinu, bjóða sig svo
fram, eins og í þeim liggi það hæsta verð, sem fyrir þær megi
fá, og það er ekki meining frumvarpsins.
Að þíngið nú, eptir ætlun varaforseta, skyldi þegar segja álit sitt um, hvernig
kostnaði þeim skyldi niðurjafna, sem af jarðamatinu leiðir, ætla
eg óþarft og of Snemma tekið, því þar um verður alþíng seinna
kvadt til ráðaneytis; annars gjörir varaforseti ráð fyrir 3 tilfellunum, að honum verði jafnað öllum á land allt, eða skipt
á ðmtin, eða þá sýslurnar; en því þá ekki líka á hreppana ?
Annars ætla eg það ekki efunarmál,
að þegar þar að kemur,
muni honum skipt að réttri tiltölu niður á hvert jarðarhundrað
í landinu.
þar sem hann gjörir ráð fyrir, að annar kunni eigandi að vera hjáleigna en heimajarðarinnar, og þá muni bezt
fallið, að þeir komi ser saman um, hve mikið hver þeirra
gjaldi af skattinum, þá virðist mer þetta bæði öhaíandi og óþarft: þVÍ þesskonar hjáleigur hafa nú sitt tiltekna hundraðatal, geta þvi lagzt að nýju til hundraða og borið skatta-byrði
sína út af fyrir sig; þannig eru mörg smábýli serstök í landinu, og mun þeim verða útvegin þeirra byrði.
KONÚNGSJ.'ULJ,TRÚI:
þar eð hin virðulega nefnd hefir, yfir
höfuð að tala, fallizt á það álit, sem lagafrumvarp það el' bygt
á, sem nú er til umræðu komið, og eg, eptir því sem nokkrir
þíngmenn nú þegar hafa talað, þar að auk.i hygg, að eg þurfi
ekki frekara gaum að gefa breytíngar-atkvæði því, er þíngmaður Ísfirðinga áskildi ser, þá gjörist þess eingi þörf, að eg
fari Ieingra fram á smáatriði þessa máls.
Stjórninni getur
nefnil. einúngis verið umhugað um að fá vitneskju um, hvernig alþíng, sem nákvæmlega þekkir til alls landslags og hátta,
hyggur, að þetta áriðanda málefui verði sem hagkvæmlegast
ráðið til lykta; mun þVÍ stjórnin án alls efa vera fús á að gefa
því nákvæman gaum, sem þar um verður í ljósi látið. Samt
sem áður ætla eg að gjöra fáeinar athugasemdir.
Ástæðum þeim, sem alþingismaður Ísfirðinga færði sínu
máli til sönnunar, er öllum nógsamlega hrundið; einúngis
stöku atriði Í ræðu hans verð eg að minnast á. Hann hefir
fundið að þeim flýti, sem stjórnin hafi við haft í undirbúníngi
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þessa máls. Eg átti nú sizt 'von á þessari umkvörtun úr þeirri
átt, einkum þar eð eg man ekki- betur, en að þessi sami þingmaður fyrir nokkrum dögum síðan mælti fast fram með því, að ,
alþingiskostnaðurinn yrði ekki golt1inn, fyrr en hið nýja jarðamat væri um garð geingið; en nú ætlar hann, að sú .aðferðin,
sem réttust væri til að framkvæma jarðamatið, mundi þurfa 7
eður 8 ár. Að öðru leyti hafa' menn víst einga ástæðu til að
kvarta um, að mál þetta se ekki nægilega undirbúið. þ~ð
eru þegar allmörg ár síðan, eins og þíngmönnum mun vera
kunnugt, að maður einn, sem nú situr í háum völdum her á
landi, bar upp á fulltrúaþingi
Í Hróarskeldu
uppástúngu
um
fyrirkomulag á skattamálefni Íslands. því næst var málið rannsakað af embættismanna nefndinni í Reykjavík, og að lyktum
samdi nefnd sú, er sumarið 1845 var kvödd til starfa, mjög
nákvæma og ítarlega uppástúngu, og á henni er þetta lagafrumvarp bygt. Enn fremur hefir hinn sami þingmaður sagt, að
eins og 3 menn gætu í einum hrepp metið jarðirnar, eins mættu
3 menn nægja til hins sama starfs um alla sýsluna.
þessi
mótbára hverfur, þegar aðgætt er, að til hverrar seinni virðingar eru teknir 2 menn af þeim, sem tekið hafa þátt í einhverri af þeim undangeingnu virðingum, til þess, að svo miklu
leyti sem unt er, að aðferðin verði i öllum hreppum samsvarandi og sjálfri ser lík; en þessu verður, eins og ræður að
líkindum, ekki komið við í þeim hrepp, þar sem fyrst er byrjað að virða jarðirnar.
Hvað nefndaráIitið snertir, þá hefir nefndin stúngið upp á,
að inn í 3. grein frumvarpsins skyldi skjóta orðinu "sanngjarnlega. " Í raun og veru er ekkert rángt Í slíkum viðbæti. En
eins og hinn virðulegi varaforseti hefir drepið á þann annmarka, sem þar af gæti leidt, svo mundi og þess kyns viðbætir
ekki koma sem bezt heim við þá hugmynd, sem lagafrumvarpið er bygt á, þá nefnilega, að tilskipun sú, sem út kæmi
um þetta mál, skyldi
eingaungu ákveða g r undv a l Ia rr e'g Iu (\J)ríncíVct)fyrir jarðamatinu, en erindisbréf virðingarmanna skyldi nákvæmar segja fyrir um aðferð i na, er þeir
ættu við að hafa, óg um það, hvað þeir ættu að taka til greina,
meðan þeir gegndu störfum sínum. Afhinni sömu ástæðu mundi
viðbætir sá, sem hinn virðulegi varaforseti hefir stúngið upp, á
að auka skyldi við þessa sömu grein, nefnil. að virða skyldi jarðir eptir "aflamegni og öðrum kringumstæðum", að minni hyggju
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ekki eiga ser stað í tilskipaninni, heldur í erindishrefinu.
Að
öðru leyti hefir mer, af því sem alþíngismaðurinn úr Borgarfjarðarsýslu sa gM, ekki skilizt betur, en að uppástúnga nefndarinnar, um að bæta orðinu "sanngjarnlega" inn í greinina, se
bygð á því, að nefndin hefði hugsað, að orð lagafrumvarpsins
annars mundi leiða virðingarmenn á þá hina raun gu hugmynd,
að þeir skyldi meta jarðirnar til hins hæsta verðs.
'þetta er
þó, ef til viII, komið af mísskilningi , sem eg veit ekki hvort
komiðgetnr af orðum þeim, sem við eru höfð í hinum íslenzka
texta lagafrumvarpsins, þessum nefnilega: "eptir gæðum sínum"; að minnsta kosti el' ekki sú þýi'líng í þeim orðum, sem
standa í hinum danska texta "efter fín mejtaffen~ebll.
Nefndin hefir enn fremur stúngið upp á, að millum 3. og
4. greinar í frumvarpinu skyldi bæta við nýrri grein um útnefningu !og störf rannsóknarmanna.
Að bæta slíkri grein
inn í frumvarpið þykir mel' ekki viðþurfa til þess að auka
inn í hugsunarröð frumvarpsins, þar sem þækti vanta eitthvað;
því þar sem það í mörgu tilliti, og einkum hvað kostnaðinn
snertir, má virðast mjög merkilegt atriði í allri framkvæmd
jarðamatsins,
og sem ekki mætti vel án vera í frumvarpinu,
að ákveðin se tala virðingarmanna og það, hversu þá skuli
nefna til starfsins, þá sýnist hins vegar nægja, hvað rannsóknina snertir, að þess se að eins getið í 4. grein, að slík rannsókn skuli eiga ser stað, en því næst virðast mer allar sérstaklegar ákvarðanir um tölu, útnefníngu og störf þessara
rannsóknarmanna geti gjörzt á umboðslegau hátt (ab ben ab"
míní1tratÍ\~e 'Ed). En skyldi hitt þykja betur tilfallið, að þesskonar grein yrði bætt inn í tílskipanlna , þá ætti þó sú grein
ekki að tiltaka neitt um það, hversu yfirgríps - mikil skyldu
vera störf rannsóknarmanna.
'því ef svo væri, þá yrði nefnilega áður að hugleiða nákvæmlega, hvort veita ætti rannsóknarmönnum takmarkalausan rétt til að dæma um sjálft efnið
(íRealítet) í virðingum j~rðanna, svo þeir gætu gjört breytingar
á jarðaverði því, er virðingamenn hefðu sett, jafnvel þó einginn hefði um kvartað, og fyrir því virðist nefndin að hafa gjört
ráð, eða hvort ekki væri réttara, að þeir skyldu eiga vald á
að breyta virðingum einúngis þá, þegar um þær væri kvartað,
. svo störf þeirra að öðru leyti skyldu vera bundin við að leiðrétta gall ana á formi virðinganna.
Yrði nú fallizt á hið fyrra
atriðið, þá yrði einnig fyrst að hugleiða það, hvort ekki breyt-

530

~íngar þær, sem rannsóknarmenn. hefðu af sjálfs dáðum gjört,
og eptir' að virðíngaskrár hefðu I"gið til' sýnis, ættu að
gjörast kunnar hlutaðeigendum, til þess þeim gæfist kostur á að
bera sig upp undan breytíngunum við rentukammerið.
En það
á að ætlan minni betur við, að úr öllum þessum atriðum verði
greidt í erindisbréfum þeim, sem nefnd bafa verið; en það má
að vísu vera stjórninni mjög hugleikið að fá álit alþíngis um
það, hvernig endurskoðaninni ætti yfir höfuð ~ettilega að haga
til, , og þess vegna þykir mer það bera vel að, að hinn virðulegi varaforseti hefir komið þessu atriði til ítarlegri umræðu. .
Svo sem yfirsjón í uppástúngu nefndarinnar vil eg einúngis benda á, að upp á því er stúngið, að rannsóknarmenn "skuli
sverja sýslumanni sama eið, og áður er sagt um virðingarmennina"; en í lagafrumvarpinu er þess ekki getið, að eið skuli taka
af virðíngarmönnum.
Aðra athugasemd, sem meira er í varið, verð eg að gjöra.
Nefndin hefir álitið réttast, að höfuðatriðum þeim, sem virðingarmönnum yrði gjört að skyldu að taka til greina, eður að
varast, yrði skipað í höfuðflokka, og talin svo með hverjum
flokknum þau helztu smáatriði, sem þar eiga heima.
Að svo
miklu leyti sem nefndin hefir ætlað, að í þessu efni þyrfti að
verða nokkur talsverð breytíng á reglum þeim, sem ástæðurnar sýna, að rentukammerið hefir haft í hyggju að setja, mundi
það vera mjög æskilegt fyrir stjómina að fa frekari skýrslur
um það mál frá nefndinni og frá alþingi, einkum hvaða atriði
rétt væri að telja með höfuðatriðunum. Til þess að fella réttan úrskurð .á það þarf vel að þekkja, hversu til hagar í ýmsum hérððum landsins. Eg verð því að skjóta því til hins virðulega framsögumanns, hvort hann mundi ekki geta nákvæmar
skýrt frá áliti nefndarinnar í þessu atriði, svo þíngmönnum gæti
gefizt tilefni til að rannsaka málið ítarlegar.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Eg skal í fám orðum minnast á hin
helztu atriði í ræðu hins hæstvirta konúngsfulltrúa.
Nefndin hefir ekki skilið hill a íslenzku útleggíngu hinnar 3. greinar
frumvarpsins á aðra leið, en í þeim danska texta. Hún hefir
ekki haldið. að orðaskipunin þar mundi í sjálfri ser leiða menn
til að virða jarðirnar of hátt eða of lágt; en hún hélt, að það
væri hagfelt, að frumvarpið sjálft strax benti á það, sem ástæðurnar nákvæmar taka fram, 'að jarðirnar ætti að virða eptir þeirra meðalgæðum, en -ekki fara eptir því, hvað þær væru
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hættar eða góðaI', eða skerndar
við illa ábúð. Að öðru leyti
verð eg, fyrir mitt leyti, að játa, að eg ekki álít það svo níjög
áríðandi, að orðið "sanng:jarnlega"
komi inn í frumvarpið. það,
sem það á að benda til, ei', eins og eg nýlega á vék, greinilega tekið fram í ástæðunum,
og mun verða það nákvæmar
í
eriudisbréfum
virðingarmannauna
Eg er samdóma
konúngsfulltrúanum
í þvi, að breytíngaratkvæði
varaforseta
fremur
skaði,
en gagni.
Orðið "aflarnegll"
er einstakt
orð, hvers
þýðing öllum ekki mun vera ljós, og orðin "öðrum kringumstæðum" em svo óákvörðuð,
að IHIll einga leiðbeiningu
gefa.
Eg verð enn nú að halda, að sú nSja grein, sem nefudiu hefir
upp á stúngið, að taka skyldi inn í frumvarpið,
ekki einasta
eigi vel við, heldur
einnig se þar na uðsynleg
eptir rettum
hugsunarreglum,
og vil eg í því tilliti skírskota
til þeirra ástæða, sem fram eru teknar í nefndarálltiuu,
Konúngsfulltrúinn hefir rétt í þeirri athugasemd,
sem bann hefir gjört um
eið rannsóknarmanna,
og má, ef vill, taka þau orð, er þar að
lúta, út ÚT gl·eininJli.
Eg fYl'il' mitt leyti álít Ilað nauðsynlegt,
að rannsók narmennirnir
ekki eiuúngis skoði jarðamatið og leggi
úrskurð á það, þegal' ytir því er klagað, heldur og ehlIiig leiðrétti villur þær, el' þeir sjálfir verða varir við í jarðamatinu ;
og má þá sýslumaður geta tilkallað þá menn, er hlut eiga að
máli, til að mæta á raunsóknarfundinum.
Að öðru leyti skal
eg um þetta atriði nákvæmar bera mig saman við mína meðnefndar-menn,
áður en málið verður rædt að lyktum.
Hvað
ástæðumar
áhrærir, þá hefi eg ekki getað annað fundið, en
að öll þau höfuðatriði, sem virðingarrneuuirnir
eiga að taka til
greina, séu þar svo nákvæmlega
tiltekin,
að eg held eingu
verulegu verði við þau bætt; enda held eg ekki það se til
neins, að rígskorða
virðingarmenuina
við margar reglur eða
smásmuglegar.
Matið verðm þó ætíð að lokunum mest komið undir gltiggskygni
þeirra og réttsýni,
Að greiða smáatriði
þau) er undir hveru höfuðflokk
heyra, nákvæmlega
og smásmuglega
sundur, held eg lítið gaglli; þau verða þó aldrei,
hvort sem er, svo fullkomlega
upp talin, að ekki kunni að
verða eitthvert eptir, og aldrei verður í þessu tilliti tekið út
fyrir allar æsar.
En vilji þíngmenn greina nokkur þess háttar
atriði til, er það í sjálfra þeirra valdi, að koma fram með þar
að lútandi athugasemdir.
Annars held eg" að þau smáatriði,
sem ekki eru talin, muni virðingarmennirnir
bezt sjá sjálfir,
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þegar til matsins kemur, og þá vita þeir eptir þeim höfuðreglum, sem þeim eru gefnar, hvaða verkun hvert atriði á að
hafa. Í tilliti til þess, sem varaforseti sagði um rannsóknir
jarðavirðinganna, skal eg enn nú geta þess, að ef rannsóknir
jarðamatsins yrðu að gjörast fyrir margar sýslur, eða í heilu
amti, þá yrðu þær einnig að gjörast í _ einu fyrir allt landið,
því það er eins nauðsynlegt, að eining komist á allt jarða matið í öllu landinu, eins og Í hverju amti fyrir sig; því ef allar
jarðir í einu amti væru að tiltölu yfir höfuð lægra metnar en
i öðru, væri það órétt, og þar af mundi leiða mikinn ójöfnuð
í niðurjöfnun skattanna.
En slíkri rannsókn ætla eg mjög torvelt eða ómögulegt að koma á, og hún mundi leiða til lítils gagns.
Eg held þar að auki, að hún se ekki nauðsynleg, því jarðamatið
til peninga mun af sjálfu ser koma þeirri réttu einingu á, því
þar sem hundraðatalið á jörðunum er lægra, verða jarðirnar að
því skapi dýrari, en ódýrari þar sem það er hærra, og þannig
jafnar sig allt.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
Eg er hinum heiðraða
framsðgumanni í því með öllu samdóma, að inn þurfi að skjóta
í frumvarpið þeirri 4. grein, sem nefndarálitið fer fram á, því
eins eru yfirmatsmennirnir verulegir starfsmenn að jarðamatinu og virðingamennirnir, og þarf því að geta þeirra í frumvarpinu og skyldu þeirra, eins og hinua; en þar sem eiður
rannsóknarmanna
el' nefndur í þessari nýju grein, en ekki eiður virðíllgamanna í hinni 2. greininni, þá er það að vísu vangá nefudarinnar, komin af því, að hún hefir haft ser Í huga
það, sem talað er í ástæðunum um eið hvorutveggju, en það
er svo lángt frá, að mer virðist þessu sleppanda úr viðaukagreininni, þar eiðurinn er her svo heilagur haldinn að eingum
þykir það lítilsvert að vinna hann, að eg kýs mer það viðaukatkvæði við 2. grein, að eptir orðin "fyrir hvern hrepp"
bætist inn Í: og vinni þeir eið að því fyrir sýslumanni, áður
þeir gángi til starfa.
STEPHÁN
JÓNSSON:
það er af öllum viðurkent, að-jarðamatið el' bæði eitthvert hið nauðsynlegasta og þar hjá hið
vandamesta verk, og nefndin sjálf hefir einnig viðurkent það;
en se það nú eitthvert hið nauðsynlegasta verk, þá á auðsjáanlega ílla við að fresta því máske um lángan tíma. Tölur
þíngmanna um þetta efni lúta að þrefaldri aðferð; nefndartáliið sýnist benda á tvöfalda, eptir því sem ræður hafa fallið.
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það sem þingmaður ísfirðinga fór fram á, að tveir menn, sem
hefði ferðast bæði her og um önnur lönd, skyldu, ásamt sýslumanni hverrar sýslu og 2 mönnum úr hverjum hrepp, starfa
að jarðamatinu, þannig að sýslumaðar hver vinni i sinni sýslu
og hverjir tveir hreppsmenn i sínum hrepp, en þeir 2 ferðamenn yfir land allt, get eg ekki skilið, að eigi vel við, eigi
heldur það, að þeir 2 menn, sem ekki fara út fyrir hrepp sinn,
skuli vinna kauplaust fremur með þessari aðferð, en nefndarinnar, því eg get ekki ætlað, að menn hefði þá uppbyggíngu
eður skemtun af samvinnunni með þeim fremur en sveitúngum sínum, að þeir vildu vera kauplausir. Auk þessa geta allir séð, að jarðamatið hlýtur að gánga miklu seinna með slíkri
aðferð. Að því leyti sami þingmaður vildi finna það til foráttu mót jarðamatiuu, að jarðabætur stæði því í vegi, þá meina
eg það hið sama, sem að segja, að eigi mætti meta jarðir, fyrri
en jarðabætur væri með öllu undir Iok liðnar, eða menn hættir við þær. 'það mætti nú kannske segja, að afgjald jarða væri
gild og góð undirstaða fyrir skattgjaldi, og er það að vísu
satt, en á meðan tíund skal gjalda til allra fjögra stétta, er
jarðamatið öldúngis nauðsynleg undirstaða fyrir því gjaldi, og
er þar lljá viðurkent, að skattalögin ekki geti komizt í reglu
nokkra, fyrri en jarðamati se lokið. Hvað mat jarða til peningaverðs snertir, þá er svo lángt frá að sú' hugsun se fyrst
vöknuð hjá stjórninni, að þeirri meiningu var hreift í Eyjafjarðarsýslu meðal bænda þegar fyrir þíng 1845, og gæti eg
sýnt mönnum gild rök til þess utan þings; að þessari aðferð
má reyndar nokkuð finna, en svo mun eigi síður fara um hverja
aðferð, sem tekin væri. Enn fremur er það ósk og vilji þjóðarinnar, að jarðir landsins verði metnar, og eru bænarskrár
þær, sem til þingsins hafa komið, bæði á því hinu fyrra þíngi
og þessu, órækur vottur þess, og bað ein af þeim um, að
skattalögin yrði ekki samin fyrr en jarðamatillu væri lokið.
Að því leyti mig minnir, að einhver þíngmanna minntist á
húsabyggíngar jarðanna, sem nokkuð það, er ætti að hafa tillit til við jarða matið, þá er það gagnstætt minni meiningu, því
séu þau léleg eða slæm, er það ábyrgðarhluti ábúanda, þegar
hann fer frá jörðu. þeim, sem við jörðu tekur, er á sjálfs valdi
að byggja fleiri hús á jörðunni, ef hann þarf þeirra við, og
kýs margur heldur að eiga sj álfur húsin, en að taka annara í
ábyrgð; en séu fleiri hús á jörðu, en sá, sem við henni tekur,
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og

þarf á -að halda, þá eru þau honum einmitt til byrði,
er
það enn vottur þess" að hentast muni að byggja jörð þeim
manni, sem hefir efni við jarðarinnar hæfi. Athugasemdir varaforseta virðist mer beri að taka til greina, þegar jarðir eru
metnar; en þó get eg eigi fundið það hentugt, að skrifa allar
slíkar athugasemdir i jarðamats- bækurnar, og mundi leiða til
þess, að vírðíngarmenn
yrðu að tala við hvern ábúanda fyrir
sig; mundi það olla of mikilli tímatöf og verða fleirum annmörkum bundið. Að þvi leyti sami þingmaður talaði um virðingar i dánarbúum,
þá vil eg ekki tala um það, því mer
virðist það ekki eiga við, en eg vil draga þar af dæmi.
Gjörum,a(') allar jarðir í einum hreppi tilheyri sama dánarbúi,
og eigi að virðast af tilkvöddum vírðingarmönnunr,
og meta
fljótlega ana þeirra kosti og ókosti, og fá þann jöfnuð, sem
auðið er, svo þeim stæði á sama, hverjar af þeim yrðu útlagðar þeim í arf, þó þeir væri erfingjar í búinu. þannig ætti
jarðamatið að vera, og fyrir þessari nákvæmni gjöri eg ráð
hjá virðingarmönnum.
Landskuldar-gjaldið
er ekki áreiðanlegur grundvöllur fyrir jarðamatinu ; þvi gamlir leiguliðar sæta
Iettari byggíngar-kostum en þeir, sem seinna hafa tekið jarðir á leigu.
þegar ný- metin jörð einhver verður fyrir tjóni,
og er það ekki af vanrækt ábúanda, heldur af voða tilfellum,
skrið um, snjóflóðum eða vatnagángi, virðíst mer ábúanda ætti
að gefast kostur á að meta hana að nýju. það sem frumvarpið tiltekur, að hið konúnglega rentukammer skuli loksins uppkveða dýrleikann á jörðunum, virðist mer óhentugt; segi eg
ekki þetta af vantrausti til stjórnarinnar, heldur af þvi eg veit,
að sumt hvað af því, er hún hefir ætlað oss í góðum tilgangi,
hefir opt orðið að ógagni sökum ókunnugleika hennar; er eg;
því þeirrar meiningar, að þetta verk ætti að fela alþíngi á hendur, og áskil mer breytingar-atkvæði á þá leið.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Hinn háttvirti konúngsfulltrúi gat þess, að honum þókti vanta bæði hín stærri og
smærri atriði, er getið væri í nefndarálitinu að ættu að vera tiltekin i erindisbreti virðingarmanna, (á þessa leið skildist mer
orð hans), og að æskilegt væri, ef þíngmenn vildu vekja máls
á þessum atriðum og ræða um þau, svo þessi umræða gæti
orðið stjórnarráðinu til nokkurrar bendingar, þegar það færi að
semja erindlsbréfíð.
þetta kom nú líka til tals í nefndinni,
og svo, að 2 nefndarmenn voru kosnir, aðrir en framsögu-
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maður,
til þess að semja reglur nokkrar,
er mættu lúta að
þessu nýja jarðamatí, og verða til leiðbeiningar
bæði stjórnarráðinu við samníngu erindisbrefsins
, og svo jarðamatsmönnum sjálfum;
við gjðrðum níl uppkast
til þessara
reglna,
og feingum framsögumanni,
til þess að yfirvega þær; en honum mun hafa þókt þær bæði nokkuð lángal' og kannske óskipulegar til að taka þær að nokkru eður öllu leyti inn í nefndarálitið, og við aðrir nefndarmenn
vorum þá heldur ekki neitt
.harðir á því. En úr því hinn háttvirti
konungsfulltrúi
hefir
óskað eptir, að slíkt kæmi nú til umræðu, þá held eg ekki
fjærri, að hafa her upp ágrip af reglum þessum,
og hvaða ástæður að fyri oss vöktu, þegar ver sömdum þær, og get eg
þetta með fáum orðum,
með því eg var annar, sem reglurnar samdi.
Við fórum yfir og tókum fram hvert það atriði ser, sem
embættismannanefndin
í Reykjavik
1846 tók til og taldi nauðsynlegt að hafa fyrir augum, við 1Iýtt jarðamat
á Íslandi.
En
það var auðvitað, að úr því ]JÚ var að ræða um, að virða
jarðir
til p e n n g a , þá gátum við ekki álitið þau atriðin
mest verð, sem embættismannanefndiuni
þókti helzt f>örf á að
taka fram, af því hún gj ðrði ráð fyrir, að v i I' t Yr ð i t i I II und rraða;
okkur þókti einmitt þörf á að vara við sumu af því,
svo að virðingamenn
ekki annaðhvort
leiddust ósjálfrátt
til
gömlu virðingnriunar
til hundraða,
eður til að grauta saman
hundraða-matinu
og peuinga-matinu,
því við þessu gæti orðið
bætt, þar sem gamla aðferðin,
að meta til hundrað a, mundi
vaka fyrir flestum og þykja viðlægilegust.
Fyrir því gátum
við ekki metið hina gömlu lnmdraðntölu
neina árciðaulega
né
sérdeilislega
undirstöðu fyri virðingarmenn
nú, og það því síður,
sem það er víst, að hún er næsta misjöfn og fer eingau veghin
eptir SÖI1llUmog eðlilegumjarðargæðum.
Ekki gátum við heldur mælt fram með, að farið yrði eptir feuaðar-haldinu,
sem þó
svo mjðg hefir verið farið eptir til þessa,
þegar metið hefir
verið til hundraða,
því bæði er það undir því komið, hvað vel
eður illa hefir í ári látið, þegar jarðamatið
fór fram, eða og
eptir dugnaði] eður ódugnaði ábúanda,
miklu fremur en því,
hvað jörðin er í sjálfl'i ser.
Aptur hugðum við, að virðingarmenn ættu að hafa sérdeilíslegt
tillit til jarðarinnar
SÖI1IlU og
eðlilegu gæða eður ókosta, og af því sá kafli er ekki lángur
í athugasemdum
okkar, verð eg að leyfa mer að lesa hann upp
í
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orðrétt,
"Gæði jarðarinnar
sj lf'r ar og ókostir;
til
þeirra viljum ver ekki heimfæra svo þau gæðin, sem leiða af
stökum dugnaði ábúanda, né 'þá ókosti, sem leiða af ódugnaði þeirra,heldur
hin, sem jörðinni
sjálfri
eru eðlileg,
t. a. m, hagarými, landkostir til málnytu og góðs skurðarfjár,
góð og áreiðanleg vetrarbeit, bæði fyri!' fé og hross, hæg fjárhirðíng; slett tún og viðlend , og vel fallin til ræktunar,
sléttar útslægjur, hægð á vatnsveitingum yfir slægjur, útræði, hægur og góðUl' útheyskapur á eillgjum, lausum við
hagbeit; með gæðum jarðarinnar viljum ver einnig telja það,
ef hún hefir svo skóg, að nægi, mótak, góðan torfvöll, á tiltölu góðs afréttar, haganlega skipuð og vel sett bæjar og útihús með rambygðum og vel hlöðnum tóptum, hefir nægð af góðu
hleðslugrjóti .til jarðar og útihúsa og girðinga, góða veltu og
hæga til aðflutnings ; þVÍallt þetta metum Vel' meiri eða minni ókosti, ef vantar, og ef slíkt þarf út að kaupa, eður sækja lángt
að; teljum Vel' einnig með ókostum jarðarinnar, ef slægjur
utan túns eru reytlngssamar, erviðar og innan um bitfjárhaga,
ef meira eða minna grjóthrl1n er á sl æg:jur , ef þær að miklu
leyti eða nokkru verða ekki notaðar fyrir vatni Í rosaárum,
ef jHrðin hefir ei annað til eldsneytis en töð frá áburði o. s.
frv. þegar þannig er litið á gæði jarðarinnar eða ókosti hennar, þá má al'! þvi verða hinn mesti stuðningur til jarðamatsins eptir peningaverði, og kemur það heim við meiningu rentukammersins (frumv. bls. 12. a).
FORSETI:
Eg vildi óska, að .þíngmaðurinn úr Skaptafellssýslu vildi gjöra það, er hann nú er að lesa upp~ að sínum
eigin orðum, samkvæmt 72. grein alþíngistilskipunarinnar.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg skal ekki lesa meira,
heldur einúngis segja fram ágripi~ til enda. þó ver þannig
ætluðum, að fyrst o@: fremst ætti að meta og virða jörðina
eptir eðlilegum gæðum hennar eður ókostum, þá væri samt
nauðsynlegt, að virðíngarmenn hefðu eitthvert fljótseð. og auðséð undirstöðu-atriði
fyrir virðíngu hverrar jarðar, . sem þeir
gætufrekað
á, eður Iinað. á, eptir því sem gæði jarðarinnar
eður ókostir, hlunnindi eður áföll, gæfu tilefni til, þegar allt
væri grandskoðað og metið; en þetta undirstöðu-atriði ,ætluðum ver að væri sanngjarnt
jarðargjald,
annaðhvort eptir því, sem nú væri á jörðunni, ef það þækti, og hefði leingi
þókt nærri vegi, eða eptir því, sem virðingarmennirnir af náá
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kunnugleik
sínum og hyggindum
mettu að sanngjarnt
væri
eptir ásigkomulagi
jarðarinnar,
ef jarða-gjaldið,
sem nú er ákveðið, væri fjærri öllum sanni, annaðhvort
ofhátt eður oflágt i
ver ætluðum, að jarðargjaldið
um allt land, en þótt það se nokkuð ójafnt, se þó miklu jafnara,
og fari miklu fremur eptir gæðum og ásigkomulagi
jarðanna,
heldur en hundraðatalan;
og
ver hugðum, að virðingamenn
ættu, yfir höfuð að tala, hægt
með að ákveða með sjálfum ser, hvaða jarðagjald
væri sanngjarnt eður mátulegt á hverri jörðu,
þó það ekki væri svo í
raun og veru; en sanngjarnt jarðargjald
vildum við álíta sanngjarnan ávöxt eður rentu af hinu sanna verði jarðarinnar,
og
virða hana eptir því, en að frekað væri á þessu virðíngarverði,
eður linað , eptir því sem jarðarinnar
sönnu og eðlilegu gæði
eður ókostir gæfu tilefni til, þegar virðingarmenn
færu að grandskoða þá og meta.
Eptir þessum
ástæðum sömdum ver fáorðar
reglur
í 6 greinum fyrir því, sem virð íngarm
enn
ættu helzt
að hafa
tillit
til,
nefuilega:
1. Að virðingamenn skyldu einkanlega
meta jarðarinnar
eðlilegu gæði og ókosti;
landkosti, hægð og nægð heyskapar.
hagarými o. s. frv.; hins vegar alla annmarka og erviðleika,
hvað vanti af því, er hvert bú þarf, og því þurfi að kaupa:
fjárupprekstur
, slægjur, mó tak, torfvölI,
skóg til kola og
tróðs, o. s. frv.
2. Afgjaldið, þegar það hefir leingi haldizt jafnmikið og verið álitið sanngjarnt;
en se afgjaldið á jörðunni fjærri sanngirni,
eður se upphæð þess óák.veðin, af því eigandi býr á jörðu,
skulu jarðamatsmenn
ákv~ða með ~jáIfum ser, hvaða gjald
'se sanngjarnt
á jörðunni.
3. Afgjaldið, þannig lagað, er fyrsta undirstaða virðingarverðsins, og skulu álitnir 4 af 100.
4. Nú freka menn á virðíngar-verðlnu eður draga af þvi, eptir því sem gæði jarðarinnar
svara meiru en þessu afgjaldi
eður minna.
5. Hafi eigandi áskilið ser hlynnindi
að undan.örnu,
og séu
því ekki innifalin eður metin i gjaldinu, þá sk.al þau hlynnindi meta ser og arð þeirra, að frá reiknuðum kostnaði og
fyrirhöfu, og bæta við virðingarverðið.
6. Veruleg áföll, sem árlega skemma jörðina og rýra, skal og
meta ser, og draga frá virðingar-verðinu,
er áður var ákveðið eptir p;jaldi og gæðum án tillits til gallanna.
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Ver tókum einnig fram eptir sömu ástæðum það, sem
vi r ð ing a men n ættu h e Iz tað var ast.
1. Að hafa nokkurt stöðugt eður eindregið tillit tíl dýrleikans
eður fénaðar-fjöldans.
2. Að þeir meti jörðina ekki min n a eður 0 f lí ti ð eptir gæðum; a. fyrir fátækt þá, búskaparólag og atorkuleysi, sem fremur kynni að tíðkast á einstöku jörð, eður í sveitinni yfir
höfuð, heldur en almennast við geingst, og kann að valda
því, að gæði jarðanna eru ekki notuð, svo sem algeingt er
i öðrum sveitum. b, Ekki mega þeir heldur draga af réttri
og sanngjarnri virðíngu fyri peningaskort og efnaleysi, sem
er í sveitinni, og kann að valda því, að jarðirnar eru ekki
keyptar, eins og þær eru verðar, e. Ekki heldur fyrir það,
þó einhver ábúandi hafi hlotið ábýlisjörð sína vill gjafverði.
3. Að þeir metiekkijörðina
of mikið eður of hátt í verði
eptir gæðum. a. fyrir það, að framúrskarandi dugnaður og
atorka og bezta búskaparlag og jarðrækt kann að tíðkast í
sveitinni, eður á einstöku jörð, fremur en alment er; b,
fyrir stakar og kostnaðarsamar jarðabætur og húsahyggingar einstakra manna, sízt ef nýbúið, eður ný-farii'l er að hafa
þenna kostnað fyrir jörðinni; c. fyl'it· þai), að nægð peninga er í sveitinni yfir höfuð, eður hjá einstöku mönnum, er
hafa yfirkeypt og geta yfirkeypt jarðir til þess að hafa
heldur nokkurn, en eingan arð peninga sinna; d. fyrir
það, þó einstaka ábúandi hafi yfirkeypt ábýli sitt.
þó umræður séu þegar orðnar nokkuð lángar bæði um
mál þetta yfir höfuð, og einkum um ræðu þá" er hinn heiðraði þingmaður Ísfirðinga flutti i dag, þá verð. eg þó að bæta vi1'í
nokkrum athugasemdum þar að lútandi. Eg held, að mörgum
þíngmanna hafi orðið að misskilja hann, að kippa ástæðum
haus í sundur og skoða þær frá nokkuð óvinveittu sjónarmiði.
Eg er nú að vísu ekki á sama máli og hann að aðalstefnunni
til, en mer getur samt ekki annað en þókt vænt um slíkar
skipulegar, ljósar og skorinorðar ræður, sem þá, er hann flutti;
þær eru þó æfinlegatil
þess, annaðhvort að fella ~örsamlega og með rökum, málið sem um er rædt, eður til þess að
skýra það svo, og kosti þess, að menn verða úr öllum vafa um,
að það eigi að hafa framgáng. Hann sagði, að jarðamat þetta,
ef það færi fram eptir frumvarpinu, mundi verða ónákvæmt, og
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aldrei eiga ser leingri aldur,
en svo sem 20-30 ár. Eg er
öldúngis á sama máli; mel' hefir allt af verið það i augum uppi,
að jarðamat 1 sem nú væri bYljað IH~I', hvaða aðferð sem við
það væri höfð, mundi aldrei eiga ser lángan aldur,
munrli
aldrei komast bærra, þó það tækist sem bezt, heldur
en svo,
að það yrði sennileg undirstaða
og hentug leiðbeining til annars betra jarðamats
síðar . Menn skulu ekki gjöra ser falskar
vonir; það getur ekki orðið öðruvísi þetta fyrsta jarðamat,
ekki heldur þó nefndarmenn
ferðist um landið, ekki heldur
þó sú aðferð se við höfð, sem þessi heiðraði þingmaður henti
á; en fyrst að búast má svo að segja við sömu og jafnmörgum annmörkum
af hverri aðferðinni,
sem við er höfð, þá el'
vafalaust,
að hafa skal þá aðferðina, sem kostnaðarminnst
er,
og þó svo v'arið, að jarðamatinu
verður fyrr framgetugt
og
leiðist fyrt' til lykta með henni, heldur en hve ni anuari, sem
til verður bent. það var og eitt, sem mel' þókti
vænt um í
ræðu ens hefðraða þíugmanns : þ-að var kostnaðurinn,
sem hann
henti til að leiða mundi bæði af þessari aðferð við jarðamatið,
og þeirri líka, er hann vísaði á; það val' nauðsyulegt
að Ieiða
þetta í umræður
manna, nauðsynlegt
fyrir þjöðina
og f)Tir
stjórnina,
sem ekkert hefir minnzt á það í ástæðum frumvarpsins, það varð ljóst af ræðu hans og samanburði
hvorutveggju
aðferðarinnar,
að sú, sem frumvarpið leggur til, verður miklu
k ostuaðarminui,
auk þess sem hún leiðir fyrr til lykta jarðamats-verkið;
þarna eru þá auðs eilir kostirnir
við þessa aðferðina.
Eg er öldungis á sama máli sem hmm og hinu heiðraði þíllgmai'l\ll' úr Eyjafjari'larsýslu,
að aldrei komi jarðamatsmeun og sýslumaður
fleiri j örðum af á dag, en 4 eða 5, ef
þeir eiga að meta og leggja niður kosti og annmarka hverrar
jarðar, svo að nokkru liði se, ef um það eiga að verða nokkrar umræður meðal virðingarmanna,
til þess þeir gjöri ser innbyrðis ljósar ástæður sínar, og ef þeir eiga að geta glögg vað
sig að nokkru ráði á ásigkomulagi
hverrar jarðar, bæði með
skoðun sjálfra sín og af umræðum við ábúanda.
En eigi yfirreiðin yfir hreppinn
ekki að verða öðruvísi,
en svona snöggvast að koma við á bænum (á annan hátt, og vart svo, getur
Mm orðið, ef stórir hreppar
eiga að komast
af á 2 dögum),
þá] tel eg þá yfirferð til ans eink is, nema einhers kostnaðar,
og el' þá eins gott, og betra,
að jarða matið fari fram heima
hjá sýslumanni í stofu hans.
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FRAMSÖGUMAÐUR
: Eg held, að hvorugan þann máta eigi
að við hafa í jarðamatinu,
sem hinn heiðraði þingmaður, er síðast talaði, minntist á. Jarðamatið
á hvorki að framfara í stofu
sýslumanns,
og ekki á heldur að gjöra áreið á serhverja jörð
fyrir sig. Eg held, og svo munu og flestir meina, að jarðamatið eigi þannig
að framfara,
að sýslumaður og virðíngarmenn komi saman á hentuguni
stað í hverjum hrepp, og þar
mun mat flestra jarða geta svo nákvæmlega
farið fram, sem
auðið er; því virðingarmennirnir
munu, yfir höfuð að tala, verða
jörðunum og öllu þeirra ástandi svo nákunnugir,
að þeir þar,
án áreiðar, geti metið þær rétt og áreiðanlega.
Einstöku sinnum kynni samt
áreið að þurfa,
og þá er hægt að koma
henni við. Annars óska eg, að skjal það, sem þíngmaður þessi
hefir verið að ræða um, verði lagt í lestrarstofuna,
svo allir fái
að lesa það.
Eg gat ekki fundið,
að í því væri neitt, sem
ekki er betur og greillilegar
tekið fram í ástæðunum,
þó það
se þar gjört með færri orðum, utan það eina, sem órétt er í
skjalinu, að hafa skyldi tillit til afgjaldsins
af jörðunum,
sem
aðalreglu,
er gilda skyldi fremur öllum atriðum við jarðamatið. En þetta er ekki einúngis
órett, heldur einnig skaðlegt;
því afgjald jarðanna
fer nú víða hvar svo lítið eptir gæðum
þeirra, að það er næstum því eins óáreiðanlegt,
eins og hundraðatal jarðanna, sem nú er. það, sem þíngmaður
Eyfirðinga
sagði um húsabyggíngar
á jörðunum,
el' að Sönnu í alla staði
rétt, en það er líka tekið fram í ástæðunum.
EYJÓLFUR EINARSSON: Í umræðum máls þessa virðist mer
ei nógsamlega
rædt af þíngmönnum
um skyldur jarðamatsmanna.
Eg er ei óhræddur um, að erindisbréf það, er stjórnin
gæfi jarðamatsmönnum,
yrði máske ei að öllu hentugt; gæti þá
farið svo, að einhver sá hæfasti af virðíugarmönnum
feingist ei
í starfa þann, sem eg tel ei alllítinu skaða: því ei mun að ætlast til, að erindishref
þetta leggist fram fyrir næsta þíng, þVÍ
að líkindum byrjar jarðamatið
máske (ýrri.
Virðist mer því
nauðsyn á, að þingmenn komi ser saman um reglur þessar,
sem þeir sendi stj órninni með nefndaralitlnu , sem mer virðist
ei megi vera mjög m argorð ar, en greinilega
samdar,
og
mun stjórnin taka þessar reglur til greilla, þegar erindisbréfið
verður samið.
Að öðru leyti er eg á sama máli og sá heiðraði
varaforseti,
að afskriptir
af öllu jarðamati
se svo snemma
auglýstar í hverri sveit, að það geti orðið nægilega yfirvegað,
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áður en það er sent frá stjórninni
til staðfestingar
og samþykkis þingsins,
og a.ð hver þingmaður kynni ser meiningar
manna um matið, áður til þings fer.
FRAMSÖOlTMAÐlTR:Eg skildi ekki fullkomlega,
til hvers
ræða hins heiðraða þingmanns
laut, sem nú settist niður.
Erindisbréf virðíngarmannanna
verða hvorki gagnsminni
eður ókærari virðingarmönnum
fyrir það, þó þau komi frá stjórninni,
heldur en þó þingið semdi þau; enda held eg það væri ekki
alls kostar vel til þess fallið.
Vildu þíngmenn gagna málinu,
ættu þeir nú að koma fram með athugasemdir
þær, er þeir
halda að koma eigi inn í erindisbréfin,
og þá mundu þær eingu
síður verða teknar til greina, ef þær eru þess verðar.
EYJÓLFUR EINARSSON: Meiníng; mín val', að reglur fyrir
virðíngarmenn
hefðu enn þá ekki verið nákvæmlega
teknar
fram í umræðum þingmanna i þessu máli.
Assessor JOHNSEN: Hinn heiðraði þingmaður fer nú fram
á það, sem frumvarpið
einmitt ætlaðist
til.
Hinn heiðraði
þingmaður Borgfirðinga
ætlast til, að atriði þau, sem tekin eru
fram í frumvarpinu,
se til leiðbeiningar,
ekki einúugis virðíngarmönnum,
heldur líka rannsóknarmönnum,
en þó held eg
líka, að rannsóknarmenn
þurfi að hafa það fyrir ser, sem virðíúgarmenn hafa farið eptir í gjörðabókum
þeirra, ef rannsóknarmenn, sem ekki er við að búast,
eru svo nákunnugir
ásigkomulagi jarðanna, sem virðingarmenn.
Annars vil eg eingau
veginn leggja þá þýðíngu í afgjald jarðanna út affyrir sig, sem
hinn heiðraði þíngmaður Skaptfellínga
ætlast til. Jeg veit vel,
að það er sjálfsagt,
að kostnaðinn
verður að leggja á allar
jarðir í landinu,
sem virtar em; en það er spursmálið
um,
hvernig honum á að jafna á þær, og hefi eg í því tilliti tekið
fram þrennslags
máta.
Að hjáleigurnar
sé býli Sel', vita menn
að vísu, en fæstar eru þær með dýrleika í jarðabókunum.
Að
vísu hafa þeir, sem gjöld eiga að heimta eptir hundraðatali
jarðanna,
sumstaðar komið ser saman við hlutaðeigendur
um
að skipta dýrleika torfunnar niður á öll býlin; en þetta á ser
eigi stað, nema á þeim torfum, sem eru tíundaðar,
og verður
að öðru leyti að litlu liði í því efni, sem her ræðir um. Að
eins þyrfti að bera virðinguna saman fyrir allt land, einsog í
amti hverju á milli sýslnanna,
held eg þó öldúngis
ónauðsynlegt, þar eð sýslur þær, sem eru á takmörkum
amtanna, hafa
ásigkomulag
og sveitar-hagi
svo náskylda,
að nóg virðist, að
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hyggnir menn úr þeim sýslum beri sig saman við aðra úr öðrum sýslum amtsins, til að koma nokkurn veginn fullkomnum
jöfnuði allstaðar á. Eg játa, að orðin, "öðrum kringumstæðum", eigi halda vissri hugmynd virðingarmanna svo fastri, sem,
óskanda er, og eg fellst því á, að fella þau úr, en aptur. virðist mer orðið, "aflamegni", hafa þenna kost og koma vel við,
ásamt orðinu, "gæðum", sem táknar gæði jarðarinnar út affyrir
sig, en "aflamegn" aptur ávaxtar-krapta hennar Í samanburði
við aðrar jarðir. l\ler getur ekki skilist, að virðíngin; Í tilliti
til staðar þess, hvar hún á fram að fara í hreppi hverjum, eigi
eða þurfi að fara öðruvísi fram, en framsögumaður let í ljósi.
Mer þykir annars vanta Í ástæðurnar, að ekki er gjört ráð
fyrir, að virt se jörð nokkur upp aptur, þegar kvartað er yfir,
að virðingin se of há, og er þá sjálfsagt, að nefna til þess
starfa aðra, að minnsta kosti eins marga menn, og ætla eg,
að sá sem þess óskar, ætti að bera kostnað þann, sem af því
leiðir, ef hann ekki hefir sigur, eða fær enni fyrri virðingu
breytt, en ella skyldi kostnaði þeim jafna á sama hátt, og
öðrum kostnaði við virðingarnar.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg verð enn þá að vera á því, að það
se til lítils gagns að bæta orðinu "aflamegn" við 3. grein. það
mun ei öllum auðskilið, hvað í því liggur; það svarar næst til
þess, er Danir kalla ,,~robuctioIl0e\)lIell,
en þá held eg betra að
halda ser til þess algeinga, sem allir skilja og í frumvarpinu
stendur: ,Jarðarinnar gæði".
Um athugasemd varaforseta, áhrærandi höfuðbýli og hjáleigur, skal eg bera mig saman við
meðnefndarmenn mína.
Mín ineiníng er, að hverja jörð eigi..
að meta fyrir sig, eins og ástæður frumvarpsins ætlast til,
en að höfuð býlis - bóndi og hjáleigumenn komi ser saman
um, hver partur skattsins falla skuli á hverja hjáleigu, og hver
á höfuðhólið ; og komist einginn samningur á um það, verður
að skera úr þvi á reglulegan hátt, við skoðunargjörð og' mat.
Eg get ekki verið varaforseta samdóma í því, að rannsóknarkostnaður skuli lenda á beiðanda, heldur eigi að fara eptir
frumvarpjnu, sem ætlast til, að rannsóknarmenn fái borgun at
opinberum sjóði, eins og virðingarmenn.
_
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Eg vil ekki með öllu
neita hinum heiðraða varaforseta, er hann segir, að hjáleigurnar séu ekki lagðar í hundrað í jarðabókunum ; þó veit eg
með vissu, að það er sumstaðar; hitt veit eg líka, að þar
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sem höfuðbýlið
er með hundraðatali , þar em hjáleigurnar
það allstaðar.
Að það se nú til orðið eptir samkomulagi
manna, má vel vera,
og se eg ekkert,
sem gjörir
þá
hundraða upphæð óáreiðaulegri,
en jarðabóknnna
; þVÍ eg vil
spyrja, hvort minna se að reiða sig á þann dýrleika, sem þannig er í fyrndinni korninn á hjúIeigurnar
eptir samningi kunnUgustll manna,
en hinn, sem jarðagóz
landsins
annað hefir
feiugið eptir áætlun miður kunnugra jarðamatsmanna.
Að láta
heimabónda
og hjáleigumann
semja um, hvað hver þeirra skuli
greiða af skattinum,
er óhafanda,
og fyrir yfirvaldið er ógeðfeit að þurfa að skera úr mörgum þesskonar
þrætum,
einkum
þar þær eru óþarfar.
það ætla eg, að viðauki varaforseta
við
3. grein se óþarfur, því livort sem "aflamagn",
eða "<Iflamegu"
er hrúkað,
þá gefur það til kynna annaðtveggja
hæfilegleika
jarðarilInar
til að gefa af ser ágóða, og er jHí innifalið í gæðum jarðarinnar,
sem nefnd eru í greillinni,
ellegar það táknar
ágóðanll sjálfan, og er hann svo mjög undir brúkun jarðarinnar kominn, að honum má lítinn gaum gefa við mat jarðarinnar.
Assessor
.JOHNSEN:
það er lítil bót Í máli, þó allar hjáleigur væri búnar að fá dýrleika
ser við samkomulag,
eptir
sem nú stendur á; þVÍ skatturinn á þeim, eptir hinu nýja jarðamati verður sömu vandkvæðum
bundinn eigi að síður, ef þær
nú ekki verða metnar til dýrleika, eins og ráð er fyrir gjört.
Með tilliti til orðsins "aflamegII", þá legg eg í. það þýðíngu um
ágóða i samanburði
við aðrar jarðir.
Prófastur
IIANi'óES
STEPHENSEN:
Af þeim nú veran da dýl'leika hjáleigunnar
ser maður, hve stór partur jarðarinnar
hún
er. þegar nú jörðin öll er matin til peninga, þá sest, hve mikið af penínga-upphæðinni
hjáleigunni
ber, og þeirri peningaupphæð verður auðvelt að koma í hundruð og álnir, og þá er
dýrleiki hjáleigunnar
fundinn, sem leggja má skatt á sérstakan.
Umboðsmaður
.JÓN GUÐ:llUNDSSON:
það geingur yfir mig,
hversu 2 hinna heiðruðu þingmanna,
varaforseti
og framsögumaður, hafa misskilið mig á þá leið, að eg ætlaðist til, að vil'ðÍJlgarmenn hefðu h e I z t tillit til jarðargjaldsins
, e i n s 0 g Þ að
er nú, og hvað ósanngjarnt sem það væri. Eg hélt, að eg hefði
tekið það skýrt fram, að virðingarmenn
ættu að eins að hafa
tillit til gjaldsins,
sem nú væri,
ef það væri álitið sanngjarnt
og hefði leingi verið metið svo; en væri gjaldið þar Í móti ósanngjarnt,
þá ættu þeir með sjálfum ser að ákveða það eptir
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sanngirm, og hafa það fyrir fyrstu undirstöðu vírðíngarverðsins á jörðinni. Eg heit, og held enn, að virðingarmönnum
veiti þetta auðvelt, fyri það hvað þeir eru hyggnir og þekkja
vel til jarðanna; eg held þeim se það fullt eins innrætt eður
huggróið, hvert gjald megi telja sanngjarnt á jörðu hverri í
hreppnum, sem þeir eru í, eins og hvað mátulegt eður .hæfilegt að væri hundraðatal einhverrar jarðar, sem þó embættismanna nefndin í Reykjavík 1846 taldi víst.
FRAMSÖGUMAÐUR
: Eg' hefi máske áðan ekki skilið r'ett
ræðu hins virðulega alþíngismanns; en eins og hann nú þýðir
orð sín, er eg ekki nær að heldur, Eg álít það ei einúngis óþarfan, heldur og iIIfæran krók á þeirri leið, sem annars má
vera bein, að fara fyrst að meta, hvað rétt afgjald se afhverri
jörð, og síðan, hvers virði hún á að vera.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: Eitthvað verða virðingarmenn að hafa fyrir augum ser að ganga eptir, þegar þeir virða
jarðir; og að gánga að jarðamati án fastrar reglu, mun ekki
gott, en eg skil ekki, hvar réttari mælikvarði fæst til að virða
jörð eptir, en sanngjarnt eptirgjald hennar, það er leiga sú,
sem höfuðstóIlinn gefur af ser, og höfuðstólsins sanna verð
ákveður ávöxtur sá, sem hann sanngjarnlega gefur.
STEPH-'.N.JÓNSSON:
Hvað því viðvikurvað leggja athugasemdir þær á lestrarsaIinn, sem þingmaður Skaptfellínga las upp áðan, þá má það nú virðast of seint, þar sem eigi verður framar
komið fram með hreytíngaratkvæði um þær, þó þær kynnu að
gefa orsök til þess; enda má þess vænta, að stjórnin muni
taka til greina allar bendingar bæði af ræðum og bænarskrám
þíngsins her að lútandi, og koma því á rétta staði í erindisbrefi virðíngannanna. Ekki ætla eg, að virðingarmenn þurfi að
gjöra ser ferð á hverja jörð, enda mundi og slíkt bæði vera
óhagkvæmt fyrir sýslumann, þar sem bann allvíða ekki mundi
geta feingið hentug húsakynni, meðan á verkinu stæði, og óþarft, þar sem virðingarmenn mega þekkja vel til jarðanna í
hreppi sínum, þó ekki kunni þeir allt, hvað þær snertir, utan
bókar, svo sem t. 11.. m. hvað margir hestar af hverri heytegund öfluðust á jörðinni, og fleira þesskonar , sem lítið sýnist
á ríða.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Hafi eg ei misskilið þann heiðraða þíngmann, verð eg að spyrja, hvernig þá eigi að fara að jarðamatinu. Annars er eg því samþykkur, er hann sagði, um að stjórn
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in mundi geta tekið athugasemdir og umræður þíngmanna til
greina i þessu efni. þó skjal þal'), er áðan var um rædt, geti
ei, og þnrfi ei að gefa tilefni til breytíngaratkvæða,
vil eg þó,
að það se lagt á lestrarstofuna, svo þingmenn fái kynt ser
það; og séð, hvort í því em nokkrar nýtilegar athugasemdir.
STEPH.(N
JÓNSSON:
Eg hefi líklega talað ógreillilega, fyrst
að hinn heiðraði framsögumaður svo mjög misskildi mig. Mín
meining var einmitt, að sýslumenn og virðingarmenn skyldu vera
að starfa sínum á einhverjum vissum stað i hreppnum, en ef nákvæmni varaforseta ætti við að hafa, mundi bágt að koma því
heim.
Prófastur HALDÓR J(íNSSON:
Eg skal nú ekki leingja
mikið umræður þessa máls. Eins og bænarskrár um nýtt
jarðamat hafa verið sendar til þingsins frá flestum, ef ekki
öllum sýslum landsins, eins hefir líka í sveitum verið margtalað um- aðferð þá, er við skyldi hafa á þessu vandasama verki. En {JÓ upp á mörgu hafi verið stúngið, veit eg
ekki betur, en menn hafi þókzt finna annmarka, og þá ekki
all-litla, við það allt; og það llygg eg víst, að sú aðferðin, sem
bið konúngl. frumvarp leggur fyrir, megi álítast, og se yfir
höfuð álitin að vera minnstum annmörkum bundin, og þegar á
aUt er litið, bezt tiIfallin. En þó er þess að gæta, að þessi
reglan, að meta jarðlmar til peningaverðs, er svo yfirgripsmikil, áð virðingarmenn hafa eptir henni mjög óbundnar hendur.
þess vegna er, til þess ekki þurfi að óttast, að matið verði of
mjög af handahófi, allt undir þvi kornið, að virðingarmenn fáist, sem gagnknnnugir séu, skynsamir menn og vandaðir. Af
frumvarpinu er mer nú ekki fullkomlega ljóst, hvort þeir þrír
menn, sem sýslumaður á að tilnefna fyrir hvern hrepp, eigi
einmitt að veljast i hreppnum; en á ai'lgjörðum nefndarinnar,
sem sett var 1845 til að íhuga skattgjaldslögin,
sest, að hún
hefir ætlazt til þeir yrðu valdir í hr e p p n IIm. Nú má vel vera,
að þeir hreppar séu til, þar sem ekki se góð völ á þeim mönnum, sem til hafi að bera áður talda eiginlegleika, en sýslumaður eigi kost á einum eða fleiri þvílíkum mönnum annarstaðar; t. d, getur verið, að nýlega hafi flutt sig úr hreppnum
einhver þar til vel hæfur maður, og sýnist mer þá, að sýslumaður ætti að mega tilnefna hann sem virðingarmann í þeim
hreppnum, sem hann hafði áður í verið; en yfir höfuð er sjálfsagt æskilegast, að allir mennirnir feingist í hreppnum.
Til
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þess einginn vafi verði á orðum frumvarpsins i þessu tilliti, áskil eg mer 'Það viðauka-atkvæði, að i 2. grein verði fyrir aptan orðin, "3 menn fyrir- hvern hrepp", bætt við: helzt af
hrepps
bændum
sjálfum.
þá er enn eitt atriði, sem eg álít þörf að minnast á, og sem
einginn hefir áhrært, en það eru þær' alþektu landaþrætur ; víða
eiga landaþrætur ser stað, og sumstaðar er um töluvert að
g) ora. Væri þetta atriði látið óáhrært, yrði virðíngarmönnum
stofnað í ofmikinn vanda og ráðaleysi. Hvernin bezt yrði ráðið úr þessu vandkvæði, þori eg sjálfsagt ekki að fullyrða neitt
um; en helzt ímynda eg mer, að þrætupartinn yrði að telja
með þeirri jörð, sem líklegra þækti að hann heyrði til, þó svoleiðis, að hann líka væri metinn ser í lagi, svo einkis vrett!
væri haggað, og eingin vandræði flyti af því, þó parturinn
geingi undan til annarar jarðar. Eg hygg, að ekki se þörf að
bera upp um þetta breytingaratkvæðí, heldur se nóg, ef i erindisbrefi virðingarmanna væri tekið fram, .hvernlg i þessum
tilfellum skyldi aðfara.
STEPHÁNJÓNSSON: .Dæmið, sem hinn velæruverðugi konúngkjörni þíngmaður nú tók, virðist mer heyra undir þess háttar tjón, er eg áðan gat um, og þækti mer eiga vel við, að
þess háttar tilfella yrði getið i erindisbréfum virðingarmanna.
Prófastur HALDÓRJÓNSSON: það er þó allt annað, en eg
meinti, ef jörðina verður að meta að nýju fyrir það, að þrætuparturinn geingur undan henni; þetta orsakar kostnað, og þess
vegna áleit eg, að þó þrætuparturinn væri metinn með þeirri
jörðunni, sem líklegra þækti að hann ætti að fylgja, bæri þó
líka að meta hann ser í lagi.
.
STEPHÁNJÓNSSON: Se þrætuparturinn lagður til annarar
jarðarinnar, þá vex verð hennar að sama hlutfalli, sem hinnar minkar.
FUMSÖGVMAÐUR:Eg get þó ekki seð, að her se annar
vegur, sem farinn verði, en sá heiðraði konúngkjömi þingmaður andlegu stéttarinnar benti til, að landaþrætustykkið
verði
að meta ser i lagi, ef það nemur nokkru, og leggja það síðan til þeirrar jarðarinnar, sem að lokum fær það.
Kandíd. JÓN SIGURÐSSON: Ætli jarðamatsmennirnir þurfi
nú ekki að skoða þessa þrætuparta 1 það ímynda eg mer að
minnsta kosti, ef álit þeirra á að verða að nokkru liði. En að
þessu mun verða talsverð tímatöf
það er líka margt athuga-
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vert við þessar landaþrætur ; þær eiga sel' stað svo að segja
um allt land, og þá getur auðveldlega aðborið , all jarðamatsmenn séu ei svo kunnugir, að þeir geti skorið rétt úr málunum, Að minnsta kosti er af þessu auðsætt, að það el' á gildum rökum bygt, er eg fyrr sagði, að margar jarðir mundu ei
verða metnar á einum degi.
STEPH".\NJÓNSSON: Ef skipt er þrætulandi mil1i þeirra
jarða, sem þræta, þá kynni máske seinna verða álitið, að þrætan væri útkljáð, og öðrum partinum þannig lokaður vegurinn
til að ná fullrétti sínu; því held eg bezt, að meta þrætulandið með þeirri jörðinni, sem brúkar það, og getur þá hin jörðin
rekið réttar síns, þegar vm; skyldi nú þessi jörðin ná þrætulandinu, verður hún að setjast upp, en hin aptur niður.
I'RAMSÖGUMAÐuR:það getur borið við einstöku sinnum,
að önnur jörðin einúngis brúki þrætustykkið, þar sem um slægjuland er að gjöra; en opt stendur svo á, að þrætustykkið er
heitarland, og þá er það cptast brúkuð frá báðum jörðunum.
En þetta atriði er ekki mjög merkilegt, og þarf ei að gjöra
jarðamatsverkið mikið torveldara ; því landaþrætur eru þó yfir
höfuð sjaldgæfar; opt em líka þrætustykkin kunnug jarðamatsmönnum, svo einga áreið þarf. Stundum geta þau líka verið
þeim ókunnug, og þá má ríða á þau.
STEPHJ.NJ ÓNSSON: þegar báðir brúka, á að meta þrætulandið báðum; þessi meiníng virðist mer hljóta að liggja í orðum mínum, þar sem eg sagði, að meta skyldi þrætulandið þeirri
jörð, sem það brúkaði.
Umboðsmaður JIÍN G:UÐMUNDSSON:það yrði þó ókljúfandi, að skera úr öl1um Iandaþrætum, sem ábúendur mundu
klifa um og bera sig upp undan, enda eru þær stundum
um sárlitið, og mundu lítinn sem almgall mun gjöra í virðingar-verði jarðanna, þar sem þrætuplázin
optar eru brúkuð á
mis af þeim, sem um þau þrátta.
Eg þekki að vísu ekki
glögt til nema í einni sýslu, en eg þori að fullyrða, að þar er
vart ein jörð aflO, sem þykir hafa óræk landamerki, eður svo,
að ekki se einhver deila um eður þráttan. Og hygg eg, að
jarðamatsmenn megi eingan veginn gefa gaum að slíku, yfir
höfuð að tala, né tefja sig fyrir áreiðir út af því. En svo að
eg ekki sleppi með öllu umræðum um yfirreiðar sýslumanns
og virðíngarmanna, þá er eg nú að vísu samþykkur enum
heíðraða framsögumanni í því, að frumvarpiðeður ástæður þess
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munu ekki ætlast til, að þeir ríði heim á hvern' bæ til þess að
skoða jarðirnar; en mer er spurn: því er þá nauðsyn á að virðíngin fari fram í hverjum hrepp? því þá ekki eins vel á sýslumannssetrinu, eður öðrum haganlegum stað í miðri sýslu, til
þess að spara kostnaðarsamar yfirreiðar og ferðalög sýslumanna? :Meðþví móti held eg að kostnaðurinn yrði miklu minni.
STEPHÁNJÓNSSON: Eg ætla, að slíkt mundi olla tímatöf
og auka á kostnaðinn.
Sýslumaður yrði þá nefnilega að dagsetja virðínguna fyri fram fYrir hvern hrepp; en nú mætti vel svo
til bera, að matinu í einum hrepp, einhverra tálmana vegna,
ekki yrði lokið svo fljótt, sem til var ætlazt, og leiddi þar af,
að virðingarmenn annara hreppa þyrptust að sýslumanni, áður
en hann gæti tekið til starfa með þeim, og yrðu þeir þá að
bíða hentugleika hans verklausir um skemri eður leingri tíma.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Eg l1eld þó, að það
þurfi ekki að verða sú þyrpíng afvirðíngarmönnum,
ne kostnaður að því, sem þeir heiðruðu menn, er síðast mæltu, gjörðu
ráð fyrir, þó að samkomustaður sýslumanns og þeirra væri ákveðinn á einum og sama stað fyrir alla hreppana, sem næst
miðbik i sýslunnar. Eg verð að Ímynda mer, að sýslumanni
veiti hægt að ákveða og sjá fyrir, hvað margra daga þarf til
jarðamatsins fyrir hvern hrepp, fyrst menn geta séð það Í hendi
ser nú þegar her á þínginu; en þá þyrfti ekki að boða virðingarmennina á staðinn úr öðrum hreppnum, fyrr en auðráðið
væri, að henni væri lokið í hinum fyrri, o. s, frv.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eingi maður getur með vissu sagt, hvað
leingi muni verða verið að jarðamatinu í hverjum hrepp; það
kann að gánga fljótt í einni sveit, en seint Í annari. Sýslumaður getur því með eingu móti fyrir fram ákveðið, nær því
í hverjum hrepp fyrir sig verði aflokið; hann getur því ekki
heldur stefnt til sín jarðamatsmönnunum úr hverjum hrepp á
vissum tíma, og úr sumum hreppum kynnu þeir þVÍ að verða
að bíða hjá honum aðgjörðalausir í nokkra daga, áður tekið
yrði þar til jarðamatsins.
það er einnig miklu erviðara fyrir
ana jarðamatsmennina,
að ferðast úr öllum sveitum sýslunnar
til -sýslumannsins, heldur en fyrir hann að ferðast um sýsluna,
því það verður hann að gjöra, hvort sem er, þegar hann fer
að manntalsþingum.
Færu jarðamatsmennirnir til sýslumannsins, ættu þeir úr lángt frá liggjandi sveiturn miklu leingra til
þeirra jarða, sem áreið þarf að gjöra á, heldur en ef jarða-
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matið færi fram í hreppnum -sjálfum; og með öllu þessu mundi
aukast mikill og óþarfur kostnaður.
Prófastur HALDÓRJÓNSSO~: Eg álit þó með öllu nauðsynlegt, að jarðamatið framfari 4 hreppnum sjálfum, því bæði
yrði ferð virðingannanna til sýslumannsins kostnaðarmeiri, en
hans til hreppsins; líka er það sj álfsagt, að þó sumar jarðir
kynnu að verða metnar án skoðunar, eptir nákvæmri þekkíngu
virðingarmanuauna, þá mun þó víða verða nauðsynlegt að skoða
ásigkomulag, kosti og ókosti jarðanna, og þá mundu menn
stundum vera lángt undan landi, ef matið ætti .að framfara á
heimili sýslumannsins.
Annars held eg það æskilegt og einkar áríðandi, að virðingarmennirnir séu tilnefndir svo laungu
á undan því, að jarðamatið á að framfara, sem mögulega verður, því þá kunna þeir að geta búið mikið í haginn fyrir sig,
svo matið gángi greiðar en ella, þegar til framkvæmdanna
kemur.
ÁSGEIREINARSSON: þar eð sá heiðraði framsögumaður
óskaði, að sem flestir Iétu meiningar sinar í ljósi um þetta
mál, svo þær yrðu teknar til yfirvegunar, þá verð eg að geta
þess, að eg mau ekki til, að neinstaðar hafi verið minnzt á
álptafj aðra-tekj u, því eg skil það ekki undir fuglaveiði; óska
eg því, að inn í greinina í ástæðunum undir stafliðnum II verði
bætt eptir orðin, "og öðru varpi", "og álptafjaðratekju".
það
sem talað hefir verið um landamerki, held eg bezt eigi heima
við landamerkja - málið, sem mig minnir að áður hafi verið
minnzt á het' á þíngi, þegar bænarskrá um það var borin upp.
Stúdent GUTTORMUR VIGFÚSSON: það er að vísu ekki
margt, sem mer dettur nú í hug að bæta við það, sem hinir
heiðruðu þingmenn hafa sagt um þetta mál í dag. þeir hafa
að mestu leyti tekið af mer órnakið, sem eg ætlaði mer, þá eg
áskildi mer rétt, áður en eg skrifaði undir nefndarálltíð
(því
eg var maðurinn, sem framsögumaður benti á í því tilliti), til
að mega gjöra athugasemdir við það, þá það yrði rædt her á_
þíngi.
Eg áleit það mestu nauðsyn, að taka höfuðatriði þau vel
fram í nefndarálitinu, er vera skyldu undirstaða jarða matsins,
og einkum virtist mer sérleg ástæða til þessa við peningamatið, er fallizt er
að nú skuli vera aðalgrundvallarreglan.
:það var viðurkent af nefndinni á aðalfundi hennar, að reglur,
eptir hverjum gánga skyldi við jarðamatíö, væru nauðsynlegar,
á
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og þá undir' eins, að reglum ar, sem frumvarpinu fylgja og
framteknar eru í ástæðunum fyrir því, væru ekki eins fullkomuar, og þær þyrftu að vera; stakk því nefndin upp á að velja 2
menn úr sjálfri ser, er semja skyldi nákvæmari reglur í þessu
efni; leystu þessir nefndarmenn verk það vel af hendi að mínu
áliti, en formaður nefndarinnar fann þær reglur ekki hæfilegar að takast til greina við samning nefndarálitsins.
Að vísu
ætlaðist nefndin eingan veginn til, að reglur þess,ar skyldu koma
eins fjölorðar inn í nefndarálitið, sem þær nú eru, heldur að
þær máske væru látnar fylgja því, svo þær yrðu teknar til
greina í erindisbrefi því, er rentukammerið gæfi virðíngarmönnum; og það var að ætlan minni ekki einasta æskilegt, heldur
og einnig í alla staði nauðsynlegt, að svo væri.
pað varðar ekki svo litlu, að allt se gjört, sem itrast að
mögulegt er, til að greiða götuna fyrir, að sem réttvisastur og
áreíðanlegastur grundvöllur feingist undir jarðamatið ; það varðar aungu minna, að minni hyggju, en landsbúa tíman legu velferð. pað hefir vakað fyrir augum mer, hvílíkt vandaverk þetta
væri, og því er eg enn sem fyrri fastur á því, að ekkert inegi
vanta, er, leiðbeint geti matningsmönnum á þess ári villugjörnu
leið, og því skora eg á þingmenn, að þeir nú þegar hugleiði
þetta mál vandlega.
Eg veit það fyrir víst, að. það er um
seinan að fá reglurnar, er þeir tveir nefndarmennsömdu,
inn
í nefndar álitið, en eg viI leyfa mer að stinga upp á því, að
þær verði þó prentaðar í þíngtíðindunum, svo þær bæði geti
verið þjóðinni kunnar, og stjórnarráðunum til hliðsjónar við
samníngu erindisbréfs matníngsmanna.
Reglur þessar eru bæði
a ð a Ir e g Iur, nokkurn veginn í sömu röð framteknar, eins og í
ástæðum frumvarpsins, og auka r eg Iur, sem nauðsynlegar eru
og eiga vel við, svipaðar því, er hinn háttvirti konúngsfulltrúi benti til að þyrftu við, og mega því eingan veginn missast, sem hliðsjónarreglur; þó svo væri, að þær _máske þæktu
ekki eiga við á einum stað, eiga þær því betur við á öðrum; en' með því að matníngsmönnum væri ekki gjört að
skyldu að fylgja þeim beinlínis, nema þar sem þeim yrði vel,
víðkomið, ætla eg þær geti hvergi skaðað, miklu fremur gagnað, því þær vekja athygli, og minna menn á það, sem þörf er
að tekið se til greina; þess vegna álít eg nauðsynlegt, og
óska, að þær mættu prentast í tíðindunum, þar eð þær geta
héðan af ekki komizt öðruvísi að. Hvað því viðvíkur, hvar
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jarðamatið
á að fara fram, þá verð eg að segja fyrir mig, að mer
hefir aldrei dottið í hug, að það ætti annarstaðar
vera, en í
þeim hreppnum,
sem í það eða það skipti á að meta, enda
ætla eg það leingst fjærri, að öðruvísi megi vera, því síður sem
að mínu álíti er ómissandi,
jafnvel að fara heim á flesta, ef
ekki alla bæi í hreppnum,
bæði til að vekja athygli matníngsmanna á ýmsu á leiðinni, og líka, ef ske mætti, til að afla
ser upplýsinga
hjá ábúendum; því vart mun til þess að ætlast, að allir St!U svo grandkunnugir,
að ekki þurfi einn eður
annar af matníngsmönnurn
að skýra fyrir ser hugmynd sína eða
álit, sem hann hefir lagt eið út áað
sem réttast
skyldi
vera.
En það sem hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður andlegu stéttarinnar
sagði, vidvíkjandi
landaþrætum,
er milli jarða
væru, þá jarðamatið
framfer, þá er eg á því, sem hann, að
þau landstykki
séu metin ser í lagi fyrst um sinn.
FRAMSÖGUMAÐlJR:Eptir þeim orðatiltækjum,
sem her hafa
verið höfð, verð eg fyrir mitt leyti að óska, að skjal það, sem
um hefir verið rædt, yrði prentað, svo það sjáist í alþíngistíðindunum,
Prófastur R\NNES STEPHENSEN: Eg er þess fullviss,
að
þíngið og hinn hæstvirti
forseti muni annast
um, að jarðamatsreglur
þær, sem her er um rædt, verði prentaðar í þingtíðindunum ; því skjal það, sem í hitt hið fyrra var her frá þínginu óviðkomandi
mönnum sent þínginu,
og upplesið
undir
síðustu umræðu þess máls, hvar það átti að eiga við, var prentað í þingtiðindunum,
og munu reglur þessar,
sem þingmenn
hafa samið, ekki njóta minni réttar.
Assessor JOHNSEN: það yrði þá líka nauðsynlegt,
að gefa
þingmönnum kost á, að ræða þau atriðin vi1'l ályktunar-umræðuna, sem menn enn ekki hafa heyrt úr skjali þessu, og ekki
hafa komið til umræðu í dag, þó það muni mega álítast
gegn réttri reglu.
Stúdent GUTTORMURVIGFÚSSON: það
voru enn 2 atriði,
sem komu mer nokkuð til að hika við að skrifa undir nefndarálitið,
og sem nefndin hafði fallizt á innbyrðis með ser, en
sem eg þóktist sakna úr nefnðarálitinu ; það fyrra var, að alþíngi í stað amtmanna skyldi felast rannsókn virðínganna, eptir að þeim væri lokið; og hið annað, að skiptirinn
(divz'sor)
mætti ákveðast af alþingi í stað rentukammersins,
því lands-
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menn mundu, sem kunnugri, geta ákveðið hann hæfilegri, en
hið háa stjórnarráð, og því áskil eg mer breytíngaratkvæði við
4. grein frumvarpsins á þessa leið.
STEPHÁNJÓNSSON: Eg hafði áður áskilið mer breytingaratkvæði sama efnis, sem þingmaðurinn, er síðast mælti,
gjörði áðan, og erum við þá báðir um það.
_ FORSETI: þó mer virtíst svo, eptir því sem eg tók eptir, að fáu væri því hreift af þingmanni Skaptafellssýslu
úr
skjali því, sem um hefir verið talað, og hann hafði meðferðis, annað en það, sem á er drepið af rentukammerinu
(sjá ástæður frv., blaðs. 12.), vil eg þó ekkert hafa á móti,
að það se lagt á Iestrarsalinn þeim til_ athuga, sem ekki
hafa lesið það; eins og eg ekki heldur hefi neitt á móti því,
að helztu atriði þess komi inn í þíngtiðindin , ef stjórnarráðið
kynni að geta tekið af þvi einhverja hugvekju við tilbúning
erindisbréfanna fyrir jarðametendurna:
þvi viss er eg um, að
það tekur með þökkum hverjum bendingum, sem lúta að þvi,
að skipa þessu málefni, sem bezt má verða, að Iandsþörfum.
Nokkur af þeim breytingaratkvæðum, sem þingmenn hafa borið upp, eru ekki þess eðlis, að þau geti komið til atkvæða á
síðan, þar eð þau hvorki eru gjörð víð frumvarpið. né nefndarálitið, þó þau að öðl'1l leyti kannske gætu flotið inn í ástæður bæuarskraarinnar, sem bendingar til betri skipunar á
erindisbréfunum.
Einginn ræddi nú framar þetta mál, og kvað þá forseti
frum ræðu þess lokið.
þá var lesið upp allraþegnsamlegast
álitsskjal þingsins
um lögleiðslu tiIskipananna af 8. Jan. 1845 og 21. Maí 1845,
svolátandi:
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kon ún gl"
Yðar konúnglegu Hátign hefir allramildilegast þóknazt að
láta fulltrúa Yðar á alþingi leggja fyrir það lagaboð þau, sem
útgeingin eru fyrir Danmörku árin 1845 og 1846, til þess að
þingið skyldi segja álit sitt um, hver af þessum lagaboðum
væru þess eðlis, að hagfelt mundi, að þeim yrði veitt lagagildi á Íslandi.
Eptir að málefni þetta hefir verið rannsakað af 5 manna
nefnd, og rædt á tveimur aðalfundum, leyfir þingið ser nú allraþegnsamlegast að láta í \jósi álit sitt um það á þessa Ieið.]
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þínginu virðist það vera i augum uppi, að af þeim áður
tilgreindu lagaboðum geti það einúngis verið tilskipun frá 8.
Jan. 1845, sem afmáir embættis-tekjuskattinu
eptir tilskipun
frá 12. Jún. 1770, og tilskipun frá 21. Maí 1845 um hreytíngar á erfðalöggjöfiuni,
sem eiga við á Íslandi, og ættu að fá
þar lagagildi.
Hvað nú fyrst snertir tilskipun frá 8. Jan. 1845, þá er það
að vísu svo, að tekjuskattur sá, sem hún talar um, er nú ekki
greiddur nema af fáeinum embættismönnum her á landi, nefnilega 5 prestum og 2 sýslumönnum; en þinginu virðist það
samt einsætt, að nefnda tilskipun eigi her að lögleiða, því
annars nytu þeir embættismenn, sem enn þá eiga að lúka her
tekjuskattinumekki sömu réttinda eða léttis, eins og Yðar
Hátign allramildilegast hefir veitt öðrum embættismönnum Yðar í ríkinu. þinginu virðist einnig, að við þetta standi í nákvæmu sambandi afdráttur sá, sem her á sel' stað, og hvílir á
launum amtmanna og landsyfirrettarins
meðlima; því afdráttur
þessi ætti að falla niður, um leið og tilskip. 8. Jan. 1845 er
heimfærð til þessa lands, þar eð allar hinar sömu ástæður, sem
mæla fram með aftekníngu embættis- tekjuskattsins bæði í
Danmörku og á Íslandi, eiga her við, og aftekning afdráttar
þessa styrkist líka við opið bréf frá 30. Dec. 18~15, sem aftekur afdrátt þann af tekjum nokkurra embættismanna, sem
ákveðinn er með konúngsbréf frá 10. Apríl 1745.
Hvað áhrærh- tilskipunina frá 21. Maí 1845, þykir þínginu
það eingum vafa undirorpið, að hún eigi að fá her lagagildi,
þar eð hún bætir úr mörgum þeim misféllum og ójöfnuði, er
koma fram eptir hinni hingað til gildandi Hlggjöf um erfðir
og önnur atriði, sem þar með standa í sambandi. þíngið hyggur, að löggjöf þessi muni koma í góðar þarfir á Íslandi, hvar
erfðir, síðan 17. Febr, 1769, hafa farið eptir fyrirmælum NL.
5-2 kap.
En þegar þessi tilskipun er lögleidd á Íslandi, er það jafnframt ljóst, að þær ákvarðanir hennar, sem einúngis eiga við í
Danmörku, en ekki á Íslandi, hljóta að fellast úr, eins og þíugið líka mun leyfa ser að stinga upp á einstöku breytíngum í
nokkrum þeim ákvörðunum tilskipunarinnar, sem að öðru leyti
geta átt her heima, og skal nú þíngið allraþegnsamlegast með
fám orðum leyfa ser að minnast á hvorutveggju þessi atriði.
Í annari grein tilskipunarinnar er það ákveðið, að laganna
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5 - 2 - 29, eptir hverri karlmaður tekur helmingi stærri lóð
en kvennmaður, skuli vera óbreytt.
En foreldrum er þar á
móti leyft að gjöra dóttur jafna syni, eða á annan hátt 'auka
þann arfahlut, sem henni ber, þó svo, að hann verði ei stærri
en arfahluti bróðurs,
En þínginu þykir það betur fallið, og ætlar, að það muni vera meira að skapi þjóð~rinnar, að það se i
þessari grein skýlaust boðið, að dætur taki jafnan arf við syni,
og þá yrði líka þessi grein samkvæmari ákvörðunum 4. og 5.
greinar her á eptir, heldur en í hinni dönsku tilskipun.
Verði annari grein tilskipunarinnar
breytt á þann veg, er
þingið ræður til, er það sjálfsagt, að í 4. grein verða að fellast
úr orðin frá "og án þess" til "er arf lætur eptir sig".
Úr 9. grein verða að fellast orðin, "eða ef hann er úr
sjómannaliði, með því að útvega friunarbref", því þau eiga her
ekki við, og sömuleiðs orðin frá "þetta gildir þó einúngis"
til ",',,~rlegar arftökureglur eru gefnar".
Í staðinn fyrir tilvísunina til dönsku laga í niðurlagi ll.
greinar hyggur þíngið réttara væri, annaðhvort að bæta í stuttu
máli við greinina innihaldi þeirra lagaboða, sem hún tilvitnar.
þar eð þau með öllu eru ókunnug alþýðu á Íslandi, og hafa
her aldrei birt verið, ellegar setja í enda greinarinnar orðin,
"skulu slíkar gjafir ógildar vera", en fella tilvísunina úr greininni.
þar eð þíngið hyggur, að sú ákvörðun, sem byrjun 18.
greinar inniheldur um, að bóndi, sem missir konu sína, sé
ekki skyldur að skipta. með börnum þeirra, hvort sem þau
eru myudug eða ómyudug, ekki eigi alls kostar vel við á Íslandi, og geti leidt til misbrúkunar, óánægju og ýmsra vankvæða, virðist því bezt fallið, að bóndinn, eptir lögunum, einúngis hafi rett til að sitja í óskiptu búi, meðan börnin eru ómyndug, en þegar eitt þeirra eða fleiri verða myndug og óska
skipta, ætti faðirinn að vera skyldur. til þess, nema hann, að
feingnum
upplýsingum
frá hlutaðeigendum, öðlist leyfisbref
frá amtmanni til að sitja í óskiptu búi, og samkvæmt þessu
ætti því upphaf greinarinnar að breytast, eins og líka orðin,
"bæarráðið í Kaupmannahöfn og annars", seinna í greininni, ættu
úr að fellast.
Í stað þeirra lagaboða, sem vitnað er til í niðurlagi 19.
greinar, verður nú her að skírskota til tilskipunar frá 18.
Febr. þ. á. um stjórn á eignum ómyndugra manna á Íslandi.
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20. greinin í tilskipuninni verður einnig eptir þingsins áliti að breytast; því þar eð tilskipun frá 21. Júní 1799 aldrei
hefir verið lögleidd ber á landi, þarf hennar her ekki að
.geta; þar á móti mætti geta þess her, að konúngsúrskurður 21. Júl. 1808, er friar fátæka handiðna-menn í Reykjavík
frá að borga leyfi til að sitja í óskiptu búi, skuli framvegis
vera ógildur.
Í staðinn fyrir orðin, "kanselJíið", og, "kansellíisins", í 22.
grein, virðist þínginu her eiga að setja amtmaður
og amtmannsins;
því það þykir of örðugt, að leita þesskonar leyfis, sem greinin talar um, suður til Danmerkur, og það er líka
samkvæmt eldri ráðstöfunum, að veita amtmönnum her, vegna
fjarlægðar landsins, leyfi til að J'áða nokkrum þesskonar lofum, sem amtmenn ekki mega ráða í Danmörku.
Verði 2. grein þessarar tilskipunar breytt á þann veg, sem
þíngið hefir uppástúngið, hljóta orðin frá "auk réttar þess" til
"arfahlut dætranna, að fellast úr 23. grein:
Í stað þess, sem boðið er í niðurlagi 24. greinar um birtingu stefnu þeirrar, er þar ræðir um, verður ber að ákveða,
að hana skuli birta í blaði því eða tímarifi , sem her kemur
út Í landinu.
Vegna þess að stimplaður pappír ekki er lögboðinn her í
landi, hljóta orðin, "og má hafa til þess í bráð óstimplaðan
pappír", að fella st úr 25. grein, og einnig endirinn, sem ei á
ser stað á Íslandi.
Af því 26., 27., 28. og 29. grein áhræra þann erfðarétt, sem
er serstakur fyrir Danmörku, og ekki á ser stað á Íslandi, og
þess vegna eiga her ekki við, verða þær að fellast úr tilskipuninni, og sömuleiðis 31. grein, er inniheldur ákvarðanir um
stimplaðan pappír, sem ekki eiga við ber á landi.
Í stað þess að 32. grein vísar til' aukatekjureglugjörðarinnar fyrir Danmörku frá 22. l\larz 1814 § 96, verður her að
vísa til aukatekjureglugjörðarinnar
fyrir Ísland frá 10. Sept.
1830 § 38; en orðin frá "og sömuleiðis" til "teðri reglugjörð"
fellast úr, og sömuleiðis niðurlag greinarinnar, sem ekki á her
við af þeim ástæðum, sem áður eru taldar við 20. grein.
Líkt og ákveðið er í 33. grein fyrir Danmörku',
heldur
þingið, að tilskipuninni ber fyrst ætti að veita lagagildi um
þann arf, er fellur eptir 1. Okt. þess árs , þá tilskipunin er
löglega birt á manntalsþingum um vorið eða sumarið áður.
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Samkvæmt því, sem her að framan er tilgreint, leyfir alþíngið ser allraþegnsamlegast
að biðja Yðar konúnglegu Hátign um, að her á Íslandi verði veitt lagagildi
.
1. Með 12 atkvæðum gegn ll, tilskipun frá 8. Jan.I845, sem'
afmáir tekjuskattinn eptir tilskipun 12. Jún. 1770, og að um
leið· verði .afteklnn afdráttur sá af launum nokkurra embættismanna her á landi, sem boðinn er með tilskipun 31.
Jan. 1691 og 23. Febr. 1692.
2. Í einu hljóði, tilskipun frá 21. l\1aí 1845 um nokkrar breytíngar í erfðalöggjöfinni, hvar af sú þínginu fyrirlagða íslenzka útleggíug meðfylgir, strax án frekara frumvarps
framleggíngar, þannig:
a. að í 2. grein tilskipunarinnar verði skýlaust boðið, að
dætur taki jafnan arf við syni.
b, að úr 4. grein verði feld orðin, "og án þess"-"er
arf
lætur eptir sig."
e, að úr 9. grein verði feld orðin, "eða efhann er úr sjómannaliði, með því að útvega fríunarhréf", og orðin, "þetta
gildir einúngis"-"serlegar
arftökureglur eru gefnar."
d. að í staðinn fyrir tilvísullina til dönsku laga í niðurlagi
11. greinar; væri við greinina annaðhvort stuttlega hætt
innihaldi þeirra tilvitnuðu lagaboða, eður einúngis orðunum, sk ulu slík ar gjafir vera ógildar.
e. að 18. grein breytist þannig: að bóndi, sem missir konu
sína, hafi eptir lögum eiuúngis rétt til að sitja í óskiptu
búi, meðan börnin eru ómyndug; en þegar eitt þeirra
eða fleiri verða myndug, og óska skipta, ætti hann
að vera skyldur til þess, nema hann öðlist leyfisbréf
hjá amtmanni til að sitja í óskiptu búi.
f. að í stað þeirra lagaboða, sem til er vitnað í niðurlagi
19. greinar, verði skírskotað til; tilskipunar frá 18. Febr.
þ. á. um fjárforráð ómyndugra á Íslandi.
g. að 20. greinin í tilskipuninni verði úrfeld, en i stað hennar getið þess, að allrahæstur úrskurður 21. Júlí 1808,
er fríar fátæka handiðnamenn í Reykjavík frá að borga
leyfi til að sitja í óskiptu búi, skuli framvegis vera
ógildur
h. að úr 22. grein verði feld orðin, "kanseIliið", og "kansellíisins", og í stað þeirra sett orðin, amtmaður
og amtmannsins.

557

i. að úr 23. grein felli st' orðin, "auk réttar þess" - "arfahluti dætranna",
k, að í stað þess, sem boðið er í niðurlagi 24. greinar,
verði her ákveðið, að stefnuna skuli birta í blaði því
eða tímariti, sem her kemur út í landinu,
I. að úr 25. grein fellist orðin, "og má hafa til þess í bráð
óstimplaðan
pappír", og allur seinasti liður þessarar
greinar.
m. að úr tilskipuninni fellist 26., 27., 28., 29. og 31. grein.
n. að í 32. grein verði vísað til aukatekjureglugjðrðarinnar fyrir Ísland frá 10. Sept. 18:30-§ 38. í stað hinnar
dönsku aukatekjureglugjörðar;
og að orðin frá "og
sömuleiðis" og til enda greinarinnar, fellist úr.
o. að tilskipunin fái lagagildi á Íslalldi um þann arf, er
fellur eptir 1. Október þess árs, þá hún er birt á löglegan hátt á manntalsþingum um vorið eða sumarið
næst áður.
Allar þessar breytingar hefir þíngið samþykt í einu
hljóði.
þ.

Sveinbj

ö

r ns s on.

P. Melsteð.

því næst var fundi slitið.

31. Júlí -

tuttugasti og fimti fundur.

Allir á fundi. þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykt.
FORSETI:
Eg tek nú fram til undirbúníngs-umræðu málefnið um spítala stofnsetningu í Reykjavík, lækna kenslu og
skipun á Íslandi, m. fl.; en áður en eg afhendi það framsögumanni, kandídat Jóni Sigurðssyni, til flutníngs, finn eg ástæðu
fyrir mig til að geta þess, að hversu umfángsmikið og margbrotið sem málefni þetta er, hefi eg þó ekki getað feingið af
mer að óska, að nefndarálitið í því væri prentað; því af því
það ásamt með ágreinings -atkvæðínu kom ekki til mín fyrr
en 27. þ. m., hefði prentun þess lí 10 örkum skrifuðum ekki
orðið aflokið fyrr en seint í næstu viku, og hefði þá málið
vart orðið rædt á þessu þíngi til undirbúnings,
auk heldur til
lykta, auk þess að prentun álitsskjalanna hefði of mjög riðið í
bága við prentun alþingistiðiudanna,
sem verið er að keppast
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við, ábnr þingmenn fara héðan,
pó nú álitsskjal nefndarinnar
legið hafi nálægt 4 dögum til lesturs á lestrarstofunni, má þó
nærri geta, að allir alþingismenn hafi á þeim nefnda tíma, við
einstakan yfirlestur, ekki getað feingið fullgreinilega hugmynd
um málefnisins allar síður, og þvi verbur það nauðsyn fyrir
þingmenn, að framsögumaður lesi upp álitsskjal nefndarinnar,
eins og líka ágreinings - atkvæðið, hvað einnig er lögskipað í alþíngistilskipunarinnar
69. grein. pað getur vel verið, að lestnr þessi taki mikinn tíma frá umræðum þingsins um málefnið,
en eg ætlast til, að umræðunni verði áfram haldið til þess
klukkan er 3 eptir hádegi í {lag, og verði henni þá ei lokið,
óska eg þingið að 2 tímum liðnum taki þar til nndirbúníngsumræðunnar aptur, hvar það áður hætti.
Að svo mæltu afhenti forseti framsögumannl, kandídat
J óni Sig urð s s y ni, málið 'til flutnings, og las hann upp
álitsskjöl nefndarinnar, er hljóða þannig.
ÁLITSSK.lAL
meira hluta nefndar í málinu um læknaskipun

á Íslandi.

petta hið virðulega þing hefir kosið oss í nefnd 3. dag
þessa mán., til að segja álit vort nm uppástúngu nokkra frá
mer, Jóni Sigurðssyni, snertandibót
á læknaskipun ..á landi
her, og um bænarskrár frá l\lúlasýslum, Norðurþingeyarsýslu,
Strandasýslu og Skaptafellssýslu,
lútandi að sama efni, með
429 undirskriptum alls.
Uppástúngan er óbreytt. hin sama og her var borin upp á
fyrra þingi af uppástúne;umanni: 1, ad spítali verði settur her
í Reykjavik með tveim læknum, auk landlæknis, og holdsveikum þeim, sem álitist læknandí, ætlað þar herbergi ser í
lagi; 2, að læknum verði smámsaman fjölgað, þángað tillæknir yrði að minnsta kosti i hverri sýslu; 3, að komið yrði npp
aðstoðarlæknum í hverri sveit á landinu, til að hjálp-a í einföldustu sjúkdómstilfellum.
Bænarskrárnar miða allar að sömu stefnu, en fara sumar
að orðunum til nær nefndaráliti þvi, sem samið var á hinu
fyrra þingi og prentað er með þingtíðindunum,
- þær óska allar umbóta á læknaskipuninni her á landi, ein (frá Skaptafellssýslu) i almennu orðatiltæki, en hinar allar á þann hatt, 1,
að spítali verði settur í Reykjavík, í því skyni að þar verði
kent lækna efnum ; 2, að eigum spítalanna verði varið til þessa,
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og þær látnar~safnast
fyrir, þángað til þVI verðitilleiðar
komið; 3, að læknum verði fjölgað, jafnótt
sem þeir hafa lokið
lærdómsprófi
við læknaskólann,
þángað til fein ginn verður einn
læknir í sýslu;
4, að læknum verði leyft að kenna blóðtökur
o. fl., og koma upp með því móti aðstoðarlæknum;
er stúngið upp á því í bænarskránni
úr Múlasýslum,
að þetta handbragð verði kent prestaefnum
ser í lagi, auk annara fleiri.
í
bænarskrám
úr Múlasýslum
er enn fremur beðið um: 5, að
þíngið hugleiði nákvæmlega,
hvernig
hagkvæmast
yrði kent
yfirsetukonum,
svo 1 eða 2 yfirheyrbar
yrði settar bráðum í
hverri sýslu, og gæti síðan smámsamall
fjölgað.
Nefndinni þykir eigi ()örf, að rekja nákvæmlega sögu læknaskipunarinnar
h~ á landi, þar eð hin helztu atriði þar að Iútandi eru alkunnug
mönnum.
Nefndin
getur
þess einúfl~is,
að nú sem stendur er svo ástatt, að ber á landi eru alls 8
læknar í embættum,
sem hafa lært á háskólanum
í Kaupmannahöfn;
þar að auki er einn útlærður maður frá háskólanum embættíslaus, og 3 aðrir, sem hafa lært her í landi og
feíngiö leyfi til að fást við lækningar,
en tveir af þessum
mönnum
búa nálægt héraðslækni.
Eigi að síður eru· mörg
héruð, nú sem stendur, svo að kalla án læknahjálpar , og má
telja til þess:
Múlasýslu
norðan Smjörvatnsheiðar,
nokkurn
hluta af Suðunnúlasýslu,
Skaptafellssýslur
háðar, Árnessýslu,
Gullbringusýslu
að nokkrum hluta, Borgarfjarðarsýslu,
Mýrasýslu, Dalasýslu, Barðastrandarsýslu
að miklum
hluta. nokkurn hluta Ísafjarðarsýslu, Strandasýslu, Skagafjarðarsýslu
og
Norðurþíngeyjarsýslu.
Í sumum öðrum hCrllðu~ verður læknahjálp víða lítil og örðug til eptirséknar,
vegna fjarlægðar,
eða
þegar lækni er á einhvern hátt óhægt um ferðir.
pegar sóttir
gánga, verður læknis hjálp enn stopulli,
og sóttir verða þess
vegna margfalt mannskæðari
en ella, sem forn og ný dæmi
sýna. En auk þess sem læknahjálp
hlýtur að vanta að fullu
og öllu í bráðustu nauðsynjum,
þá er sá einn hinn mesti annmarki, sem af læknaleysinu
leiðir, að margsháttar
ill, venja,
bæði í lifnaðarháttum,
aðbúnaði,
hýhýla
skipun, barna uppfóstri og mörgu öðru, liggur her í landi og helzt við, einkum
fyrir það, að tilsjón lækna, ráð og bendingar vantar því nær
hvervetna.
pegar sóttir gánga, verða þær hér mannskæðari
en víðast annarstaðar,
jafnvel
þær, sem álitnar eru ómannskæðar
i öðrum löndum;
einstök
sjúkdóms
tilfelli eru ótal

560

fleiri, en dæmi verða talin, þar sem annaðhvort hefir verið Qkljúfanda að leita læknis, sökum kostnaðar, eða þar sem það
hefir verið reynt, og farið margar dagleiðir, en þegar tillæknisins er. komið, er hann annaðhvort á ferð til annara sjúklinga,
eða hann er hindraður á einhvern hátt; því það yfirstígur allan mannlegan krapt, að fullnægja þörf manna i svo víðlendum
lækna umdæmum, sem her eru. Regluleg sjúkrahús eru hvergi
til á landinu, svo -annaðhvort verður að flytja sjúklínginn á
heimili læknisins , honum til mikilJar éhægðar og kostnaðar,
eða hinn sjúki verður að fara á mis við þá aðstoð, sem optlega gæti borgið honum, ef öðruvísi væri ástadt,
Einginn sá
staður er til, sem geðveikir menu eða sturlaðir geti feingið
hæli eða læknishjálp.
þurfi á stórkostlegum eða vandamiklum skurðlækningum að halda, verður þeim ekki komið við,
því ekki er nema einn læknir á hverjum stað, og það hefir opt
við borið, að slíkir sjúklingar hafa neyðzt til að leita ser
bjargar á spítölum í Kaupmannahöfn, .ef þeir hafa haft krapta
eða efni til þess.
Sóttvarnar-stiptan er eingin heldur á landinu, og nýtt hryggil()gt dæmi sýnir, að opið bréf 20. Júní 1838
hefir of snemma tekið úr lögum varúðarreglur þær, sem boðnar eru í opnu br. 18. l\[ai 1787 til að fyrirgirða sóttnæmi míslíngasóttar og bólusóttar.
Afleiðingarnar af þessum vandkvæðum lýsa ser berlegast
i manndauðanum her á landi. Eptir skýrslum þeim, sem prentaðar eru eptir ýmsa hðfunda, þar á meðal í hinu danska töflusafni (Statistisk Tabelværk VI. og X. bindi), er það ljóst, að
manndauði her á landi er miklu meiri að ·tiltölu, en víðast
annarstaðar í Norðurálfunní,
og einkum meiri en í Danmörku.
A Íslandi;var manndauðinn 1 af 30,2, eða hérumhil 3l af 100
á árunum 1835-1839, J Danmörku um sama leyti 1 af 43, og
í sjálfri Kaupmannahöfn 1844 hérumbil 1 af 341, og 1845 herumhil 1 af 36. Í Lundúnaborg, sem talin hefir verið einn hin,.
óhollasti staður, er manndauði nú talinn 1 af 40 eða 21 af
100. það er sýnt bæði í' Danmörku,
á Englandi og víðar,
hversu mönnum hefir tekizt að bæta þetta frá því sem áður
var,með þvi að sjá betur um öll þau efni, sem snerta læknaskipunina, og koma lagfæring á það, sem mest befir verið ábótavant í lifnaðarháttum manna. þar af hefir leidt, sem menn
hafa sýnt með augljósu," rökum, að fólkið hefir víða fjölgað
miklu framar af þvi, sem manndauði hefir minkað að tiltölu,
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heldur en af hinu, sem fleiri hafa fæðzt. Ver færum að eins
til dæmi úr Danmörku, að með þeim fólksfjölda, sem þar er
nú meiri en áður var, mætti gjöra ráð fyrir, að 1500 manns
dæi tmr nú fleiri en áður, ef manndauði væri jafn, en í stað
þess þá deyja þar árlega 1084 manns færri, en þeirri tiltölu
svarar. Menn hafa sagt að kuldi loptsins, og hættur í atvinnu
manna væri mikil orsök til, að manndauði væri her á landi
svo afarmikill að tiltölu, en hver, semjafnar þessu landi samau við önnur Hind, hlýtur að finna, að loptslag er her eins
holt op; hvar annarstaðar í löndum, og að atvinna manna er
ekki bundin fleiri hættum her en annarstaðar.
pað játa að
minnsta kosti margir Iækuar, að kalt loptslag, ogjafnvel í kaldara lagi, 8C einmitt heilnæmt til 11:"1 leingja líf manna, einkum
.þegar menn búa í nánd við sjó, svo að raki hafsins sameini
sig svala loptsins,
Samkvæmt þessu sýnir reynslan, að eptir
eðlilegum hætti er manndauði mestur í hinum heitu löndum,
og þegar ver sjáum, að manndauði her á landi er jafnvel meiri
að tiltölu en í Havanna, sem er 23° frá miðj arðarlinu, og meiri
en i stórstöðum norðurálfunnar, þá ræður að líkindum, ar, her
se einhverjir þeir gallar á, sem ekki fylgja landinu sjálfu
eptir eðli þess. Ver leiðum vandkvæði þessi mest frá læknaskorti og frá Iifunðarháttum og hýbylaháttum landsmanna.
Stjórnin hefir fyrir laungu síðan haft augastað á, með hverjum hætti bæta mætti þessi vandkvæði, en til þess eru ýmsar
orsakir, að það hefir ekki enn tekizt, og er það eitt með öðru,
að hún hefir ekki híngað til séð kost á, að koma því á fót
af efnum þeim, sem í landinu sjálfu voru fyrir hendi, en
hefir ekki þókt viðurkvæmilegt, að leggja til þess af hinum almenna ríkissjóði.
pað er fyrst nú á seinni árum, sem dregizt hefir saman í landinu sjóður sá, sem mörgum hefir þókt
vel fallinn i alla staði til þess, að honum væri varið til að bæta
úr þessari mikilvægu þörf landsins.
Laungu áður en læknar voru settir her af stjórnarinnar
hálfu, voru stofnsettir ber spitalar handa holdsveikum mönnum. Ósk um spítala handa sjúkum mönnum var fyrst hreift
i Bessastaða-samþykt
1555, en með konúngsbréfum
10. Maí
1651 og 12. Mai 1652 voru spítalar handa "fátækum, holdsveikum og vanfærumf -settir á stofn, og eru síðan allmörg
lagaboð og nokkrar alþingis - samþyktir um tekjur spítalanna
og stjórn á þeim, sem ver ætlum ekki þurfa nákvæmlegar að
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tilgreina. Ver ætlum það og fullkunnugt, að spítaJarþessir
hafa verið einúngis sem herbergi handa fátækum sjúklingum,
optastnær holdsveikum, sem hafa dregið fram líf sitt i spítðlunum í eymd og volæði, án þess að nokkurt dæmi sð til að
þeim hati batnað. Við spítala þessa hefir heldur aldrei læknir verið, því fyrst stóðu þeir allt að 100 árum állur en nokkur
læknir var settur her á landi, og þó erindisbref landlækna, 19.
Maí 1760 og 21. Sept. 1787, leggi spítalana undir umsjéu þeirra,
og ætlist til, að héraðalæknar yrði spítalaverðlr, þá hefir þessu
aldrei framgeingt orði1'l, og í seinustu erlndisbrðfum Iandlæknis og héraðslækna, 25. Febr. 1824, er þeim hvergi skipuð umsjón um spítalana.
Spítalarnir hafa verið undir yfirumsjón
hiskups og hlutaðeiganda amtmanns (kansell, br. 12. Maí 1821),
og hafa þeir fylgt í stjf,m sinni þeim reglum, sem mælt el'
fyrir í hinum eldri lögum, og ser í lagi í tilskipun 27. Mai
1746. Aðalatriðin í þessari stjórnar meðferð hafa verið þau,
að spitalinn sjálfur hefir verill eitt af bæjarhúsum , og með
cingu betri aðbúnaði en útihús.
Í þessu herbergi, ofnlausu,
hafa spítalalimir verið, að minnsta kosti þegar þeir hafa verii'> fleiri en einn, þángnð til dauðinn hefir gjört enda lÍ eymd
þeirra. Jörð sú, sem spitalahúsíð er bygt á, er leigð bónda
með þeim kjörum, að bann hefir heimajlirl'tina a(u;jaldslausa,
(Ig jafnvel fyrir víðhald og ábyrgð kúgildanua að auki, og þar
á ofan, eptir laga ákvörðunum, 5 hundraða mel'lruöf árlega með
karlmanni og 4 hundruð með konu, en það er tvöf'iild mel'\gjiif
þýngsta ómaga, eptir því sem í sveitum tíðkast. j?egar ómagar eru teknir á spitalann, á hreppur sá, sem hann er frá, að
gjalda eins árs meðgjöf (e1\8 Iu'. eígínlega 31 og 2! hundral'l)
með honum til spítalans, en þaðan af ekkert. j?essar rál'lstaf.
anir hafa á seínnl timum sýnt æ berlegar annmarka þá, sem
af þeim leiðir, og sannfært alla um, . að spítalarnir eru eíngan
veginn hentugir til 01'1 koma fram tilgángi þeirra, sem í fyrstu
var ætlaður, að vera hæli holdsveíkra, því það hæli er cingQ
betra en góður samastaður i sveit, hvar SÐm stendur, en kostar þar að auki miklu. meira; enn siður uppfylla sUkir ~pítalar
kröfur þær, sen, nú verður að ldöra, að spít.U S6 ekki. einúngis herhergí banda holdsveikum, heldur lækJ1inga~ú$ hand.
þeim, og svari á þann hátt .kostnað. Iandsíns; t þriðja lagi eJ1l
spítalarnir svo útdrag$samir Iandínu yfir Mfub, að ~tipteDltmal\ur vor einn hefir sagt, ár 1840, að tekjur HðrgsJands og Kald-
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aðarness, sem þá voru 693 rbd. 5 sk. árlega, gjörðu viðlíka gagn
og 204 rbd., eða með öðrum orðum, menn hafa til einkis gagns
eydt um lángan tíma tveim þriðjúngum af þeim tekjum,
sem
til spítalanna eru lagðar, til alls eingra nota. Að síðustu eru
þeir einnig útdragssamir hreppum þeim, sem æskja að koma ómaga þángal't; því hin mikla mel'lgjöf, sem hreppurinn verður
lJl'tborga alla í einu, er svo til6nnanleg fátækum hreppi, að
hann rís varla undir, og fríast þar að auki sízt við þýngstu
ómagana, þar eð hann má búast við', að þeir kunni ai') deyja
á fyrsta ári, og kostnaðurinn með því móti verða meiri en ella.
Ver orðleíngjum ekki þal'l, ai'l margar sveitir og sýslur hafa ávallt farið á mis við al'l fá ómaga sína á spítala, I'ó þess væri
æskt og árleg tillög goldin, og að margur ómagi hefir audazt,
meðan verið var að skrifast á um, að koma honum fyrir á
spítalanum.
:þessir annmarkar hafa ollað því. (lð spítalarnir eru alment
her á landi álitnir öldúngis gagnslausir, gjöld til þeirra goldin 'með nauðúng, veiting á spítala margcpt ekki þegin, og þess
alment óskað, að þeim yrði breytt á þann hátt, að landið hefði
veruleg not af því, sem til þeirra hefir verið lagt.
Sá eini
kostur, sem menn hafa fundið á fyrirkomulag! spítalanna, er sá,
að stjórnendur þeirra hafa á seinni tímum dregið æ meira og
meira af tekjunum saman í sjó"', sem vex álitlega á hverju
ári, og nú sem stendur er einginn ómagi á spitölum í suðuramtinu, tveir eru á HaJlbjarnareyri og tveir munu' vera á
Möðrufelli.
þegar til umræðu kemur að bæta það, sem ábótavant hefir
þókt í stjórn spítalanna, og að verja fé því, sem þeim hefir
verið lagt, betur til þarfa landinu en hingað til, þá virðist
nefndinni, al'l hún hafi fulla ástæðu til að byggja á því, að
stjórnin eigi rétt á að haga eignum spítalanna á þann hátt,
sem henni virðist landinu haganlegast, samkvæmt ráðum alþíngis, en nefndin álítur vel fallið, að hafa þær þrjár grundvallarreglur jafnframt fyrir angum: 1., að það eigi bezt við, að
eignum spítalanna se varið til að bæta Iæknaskipunina; 2., að
það sé sanngjarnlegt
og landinu gagnlegt, að haft se hvað
helzt tillit til að útrýma holdsveikinni. ef mögulegt væri, þegar ný tilhögun verður gjörð; og 3., að það sð haft stöðuglega
fyrir augum, að sjóður sá, sem safnaður ~r, eyðist ekki né
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sundrist, heldur haldist við og verði sem fastur stofn undir
þeim endurbótum, sem þurfaog verða að fá framgáng.
Að stjórll!ue!gi reti á
haga eignum spítalanna á þann
hátt, sem álitinn væti landlnuhaganlegastur,
er ljóst af mörgum ástæðum.
Í fyrstu 't:rþ3:ðauðsætt'
af orðunum í Bessastaða-samþykt, að landsmenn Mr hafa hugsað um spítala handa
sjúkum, ekki einúngis holdsveikum. heldur og öðrum; þegar
spítalarnir voru settir, vareinnig -talað um "vanfæra" menn, auk
hinna holdsveiku.
En þó spítalarnir hefði verið settir í upphafi
einúngis sem herbergi handa ólæknandi holdsveikum ómögum, þá er það augljóst, að þetta gæti því að eins orðið nokkrum efa undirorpið, ef spítalarnir hefði verið stofnsettir með
reglulegu gjafabréfi einstakra manna. En her er nú svo ástadt,
að spítalarnir eru settir á stofn mest megnis af efnum þeim,
sem talin eru meðal tekja landsins. Spítala-jarðirnar eru teknar af þeim jörðum, sem ávallt eru látnar standa fyrir útgjöldum landsins. Tekjur spítalanna eru gjöld á alþýðu, sem li.\gð
eru á með alþíngis-samþy ktum, og síðan margsinnis, staðfest
og aukin af konúngi á ýmsan hátt; gjafir einstakra manna
hafa ekki dregii'l spitalana um skildíngsvirði, að því nefildinni
er kunnugt, síðan á fyrstu árunum, að þeir voru settir, en þær
gjafir, sem þá heimtust, voru svo litlar, að þær unnust ekki
til meðgjafar ómögum, og þvi var einmitt gripið til aðkoma
á spítala-hlutum.
En þó enn væri nokkur efi í þessu atrið!
út af [rvi, aD stjórnin tæki frá hinum umkomulausu holdsveiku
úmögum hjálp þá, sem þeim hefir verið ætluð híngað til, þá
verður nefndin að biðja, a~ þess SCl gætt, að spítalarnir svara
ekki, og hafa leingi ekki svarað tilgángi sínum; því þeir hafa
einúngis veitt sömu aðhjúkrun eða eingu betri, en annars yrði
veitt hinum holdsveiku, og IJ3ð með tvöföldum eða þreföldum
kostnaði fyrir landið, en til eink is gagns neinum, nema spítalahöldurunum ; enn síður hafa spítalarnir fullnægt þeirri kröfu, sem
nú yrði að gjöra til þeirra, og það ei', að þar væri lækningahús,
þar sem reynt væri að lækna holdsveiki ogþar með að útrýma
henni úr landinu, efkostur væri. Að stjórnin ætti ráð á að haga
eignum spítalanna á þann hátt, sem þarfir la~dsins helzt krefja
og nytsamlegast sýnist vera, hefir einnig verið víðurkent af
flestum embættismönnum her á landi, bæðl landlæknum og
öðrum, og svo einnig af stjórnarráðunum.
En jafnframt hefir hitt einnig verið viðurkent af öllum,
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að væri spítalasjóðunum varið til annars en uppheldís holdsveikum- mönnum, lægi það næst, að verja þeim til að bæta
læknaskipunina á landi her. þvi auk þess sem það er ein
hin belzta þörf landsins, nú sem stendur, þá má vænta, a/\
endurbót. læknaskipunarinnar
leiði með ser, að beztar tilraunir verði gjörðar til að lækna holdsveikina, og verði henni
helzt útrýmt á þann hátt, ef kostur væri. þessi tilllögun væri
því einmitt hinn allra beinasti vegur til að ná hinu rétta og
skynsamlega augnamiði spítalanna, sem menn hljóta að hafa
fyrir augum á þessum tímum, og áður er á drepið.
Til að koma þessu fram, er þó bezt fallið, að sameina allar eignir spítalanna i einn sjóð.
Með því móti verður hægast og einlægast að sjá svo um, að augnamiðið náist, og þar
að auki verðm framkvæmdin miklu auðveldari.
Væri tekinn
einúngis einn eða tveir spitalar til reynslu, t. a. m. Kaldaðarnes
og Hörgsland, þá yrði [iar að vísu nægileg efni til að fá einn sýslulækni, annaðhvort í Árnessýslu eða Skaptafellssýslu,
en það
virðist mjög efasamt, hvort það væri sanngjarnt, að láta ein
úngis eina sýslu njóta ávaxtar þess, sem allt suðurland og
austurland hefir lagt til, einkum [iegar aðgætt er, að helmingur af tekjum spítala þessara er kominn, og kemur árlega, frá
Gullbringusýslu einni, en þá yrði cingin líkindi til, að hún
)Je aðrar sýslur gæti haft nein not Iæknabótarinnar,
nema annara ráða yrði leitað; þar ai'! auki má óttast, að þessi aðferð
yrði til miklu minni hagsmuna landinu, þar eð tilraun þessi
yrði bæði lítilfjörleg i sjálfu ser, kostnaðarmeiri að tiltölu, og
miklu notaminnl, en ef öllum efnunum væri safnað í eitt, og
varið eptir föstu ákveðnu ráðlagi. Enn fremur er það aðgætanda, a.ð Kaldaðarnes einúngis hefi.' svo mikil efni eitt ser,
að þetta að vísu væri reynanda þar, en hillir spítalarnir eru
til þess allt of efnalitlir hvor um sig; Hallbjarnareyri og
Möðrufell eru einnig svo í sveit komin, að þau eru mjög óhentug til læknaseturs.
Að verja efnum spítalanna til að gcfa með holdsveikum á
ýmsum góðum samastöðum uppi í sveitum, virðist oss isjárvert: það mundi eyða efnum þeim, sem fyrir hendi eru, án
þess nokkur líkindi væri til, að tilganginum yl'ði náð. þeir
hinir holdsveiku hefðu þá svipaða aðbóð og nú gefst í sveitum, lækna tilsjón einga að staðaldri, og svo gæti farið, að
það yrði miklu framar til að útbreiða holdsveikína, en' til að
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eyl)a henni; 'yfir höfuð al) tala væri það einúngis "til afi sjá
holdsveikum mönnum fyrir uppheldi, en ekki fyrir lækningu
sem menn nú æskja eptir.
.
l\liklu framar mætti það virðast tíltækilegt, að sameinuð
yrði efni allra spítalanna, til að koma á fót einum spítala fyrir allt land, undir umsjóu
stjórn duglegs læknis, þar sem
ætlað væri pláz, eigi einúngis handa holdsveikum, þeim er
væri úngir og haldnir læknandi, heldur og handa öðrum sjúklíngum. Slíkur spítali yrði hvergi settur á betri stal) en i
Reykjavík, bæði vegna þess að her er þegar orðin mikil þörf
á sjúkrahúsi, og I)að hefir leingi verið álitið æskilegt, einkanlega af embættismönnum her, sem þekkja hvernig ástadt er,
að slíkt hús kæmist á, og þar að auki er i Reykjavík mestrar aðsóknar sjúklinga að vænta frá ýmsum héruðum landsins,
þar eð kunnugt er, að híngað koma opt ýmsir menn til að
leita ser læknínga.En
einkum má gjöra ráð fyrir, að þörf
til sjúkrahúss her í bænum muni fara æ vaxandi, eptir þvi
sem bærinn vex, og meiri aðsókn verður hingað, bæði af innlendum og útlendum.
Til að útrýma holdsveikínní, ef kostur
væri á, yrði þessi spítali einna bezt fallinn, þvi i Gullbringusýslu er allt að helmingi af öllum holdsveikum, sem í landinu eru, og það er einmitt samkvæmt skynsamlegu ráölogi,
að taka þá eina á spítala, sem Iæknandi mætti virðast. Samt
sem áður verður þetta ekki öllu landinu til þeirrar nytsemdar, sem með sanngirni mætti vænta, þegar á n~ verja ~jóði
þeim, sem safnað er með tillögum úr {illum héruðum, og sem.
stjórnin sjálf hefir reyndar Gefið líllum bðruðumjnfnan al'lgáng
að; því þó ftiöra mætti ráð fyrir, að ýmsir menn úr fjarlægum
héruðum, einkum þeir sem þjást af -lángvínnum sjúkdómum,
kynni að ná aðgángi á spítala þessum, þá verður bann {lÓ óneitanlega að mesta gagni Reykjavík og þeim hðruðum, sem
henni liggja næst. Til þess að fullt gagn yrði að spítala þessum banda öllu landinu, yrði að sameina lækningunum kenslu
í læknisfræði handa innlendum læknaefnum, sem síðan gæti
feingið hin lægri lækna embætti í landinu, að afleystu re&;lulegu lærdðmspréfi, að sínu leyti eins og presta-efnin vió hinn
nýstofnaða prestaskóla.
Einúngis með [iessu móti gæti spítalinn náð fullkomlega tilg.ingí sinum, og fullnægt sanngjömum kröfum landsmanna, og cinúngis með þvi móti getur þessi
tilhögun áunnið meðmæli þeirra,' eins og sýna bænarskrár þær,
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sem til þíngsins eru komnar.
Með þessu móti yrði auðveldast, hentugast og kostnaðarminnst fyrir landið að fjölga læknum eptir þörfum, og þessi aðferð virðist nefndinni, yfir höfuð
að tala, minnstum annmörkum bundin.
þegar um endurbætur læknaskipunar her á landi er að
ræða, liggja fyrir tvær aðalstefnur,
sem kjósa má um, hvora
heldur skuli taka: önnur er sú, að byrja á að fjölga læknum,
og síðan stofna spítala, og þá máske læknakenslu; en hin er
að byrja á að stofna hel' spítala, og sameina þar læknakenslu,
síðan að fjölga læknum smámsaman um landið, þar sem mest
liggur á, en meðan þetta er að komast á, þá að styrkja til að
fleiri aðstoðarlæknar kæmist upp, með kenslu þeirra lækna,
sem nú eru. Nefndin mun nú stuttlega gjöra grein fyrir ástæðum sínum til að fallast á hið síðar nefnda.
Ef nóg efni væri fyrir hendi, til að koma á allt í einu svo
góðri Iæknaskipun, sem her er þörf á, þá mundi nefndin hafa
hiklaust stúngið upp á, að fjölga læknum og setja spítala með
Iæknakenslu, hvorttveggja í einu; en þar eð efnin vantar að
svo komnu, til að koma hvorutveggja fram, þá er þessi nefild
samdóma hinni fyrri, sem gaf álit sitt um þetta mál á fyrra
lííngi, að menn geti "mel'> eingu öðru móti vænt að fá lækni
í hverja sýslu um allt lami", nema því að eins, að kensluskóli handa læknaefnum verði settur her á landi. Nefnd þessi
hefir fært ljós dæmi til, hversu reynslan hefir sýnt, að fáir
Íslendingar stunda læknafræði við háskólann
í Kaupmanna. höfn; danskir læknar eru þess vegna settir, setn hafa geingið
undir lærdómspróf.
þessir læknar veljast, eins og ætla má,
sj aIIIan af hinum betri, og eru einnig margra orsaka vegna
miður hentugir her á Iandi: þeir eiga mjög ervitt að komast
niður í málinu, enda reyna sumir lítt til þess, því þeir eiga
von á að losast bráðum aptur, og hefir ekki orðið á þessu
nein bót enn, síðan konúugsúrsk.
8. April 1844 kom út, sem
býður, ar. allir þeir, sem sækja um embætti her á landi, skuli
sanna, að {leir se færir í máli voru, heldur hafa þeir læknar,
sem híngað hafa komið síðan, verið hartnær ans ókunnugir
málinu. þeir eru ókunuugir eðlisfari og lifnaðarháttum landsmanna, og þar að auki eru margir þeirra lítt eður ekki færir
til ferða her á landi.
Af þessari tilhögun rís einnig töluverður kostnaður, þar
eð læknum þessum eru veitt biðlaun, eptir að þeir hafa verið
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í embætti um nokkur ár, og nema þau biðlaun nokkru töluverðu nú þegar. Yri'Jinú byrjað á að fjölga læknum, þá mundi
þessir annmarkar koma enn berlegar í ljós. Íslendingar mundu
ekki framar eptir en áður stunda læknisfræði, meðan öllu hagar svo sem nú er, og einkum meðan laun lækna eru ekki
hærri, og innlendir læknar ser í lagi ekki hafa neina von um
hækkun í launum, eða embættaframa, hversu Íeingi og vel
sem þeir standa í embætti sínu. En skyldi fjölga læknum á
landinu eptir þörfum, og hækka laun þeirra svo, að það mætti
þykja vert að stunda læknisfræði "ið háskólann, þá mundi sá
kostnaður verða miklu meiri, en ef kensIa væri sett her í
landi, og gagnið af því þó eingan veginn því vissara, enda
þótt menn gæti rui)rt ráð fyrir, að svo margir Íslendingnr yrði
til' að stunda þessa lærdómsgrein , að menn hefði ætíð nóg
innlend læknaefui, sem ver teljum mjðg óvíst að verða mundi.
pað mundi því verða niðurstaðan, að danskir læknar hlyti flest
embættin, yrði her um nokkurra ára bil, máske nokkuð leingur, þegar launin yrði hærri, en þó svo, að þeir ætti kost
á að fá lausn og biðlaun að nokkrum árum liðnum, síðan færi
þeir aptur, og þá legðist biðlaun þeirra til alls hins annars
kostnaðar. Nefndinni þykir ekki þörf að fara um þetta atriði
fleirum orðum, þar eð hún þykist sannfærð um, að þetta muni
vera öllum fullkomlega ljóst, sem kunnugir eru þessum efnum her á landi.
pegar tekin er hín önnur aðalstefna, þá er þar einnig
tvent um að velja, eins og nefndin sú í hitt eð fyrra drap á:
annaðhvort þa1'l, að læknakensia yrði sett á stofn, og reglulegt sj úkrahús bygt í Reykjavík í því skyni, eða hitt, að landlæknir og máske aðrir læknar yrði hvattir tíl að kenna læknaefnum, og veitt laun fyrir hvern, sem þeir kendi. Nefndin
hefir skýrt frá og leidt rök að því, að ekki mundi verða kostur á að koma ber upp hagkvæmri læknaskipun, ef ætla skyldi
læknaembættin cinúngis útlærðum mönnum frá háskólanum.
það er og sýnt áður, að væri spítali eða alment sjúkrahús
sett í Reykjavík með efnum allra spítalanna, á n Þ es s þar
væri læknakensIa, þá yrði það ekki öllu landinu til þeirra
nota, sem samsvarar þörfum og sanngjörnum kröfum þeirra
héraða, sem hafa goldið fe til þessa sjóðs um mörg ár; þessi
tilhögun mundi því, að ver hyggjum, vera öldúngis móthverf
óskum þingsins, og allflestra meðal þjóða!iDllar. þar á móti
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ætlum ver að það mundi verða öllum hugþekt, ef læknaskóli
yrði settur við spítalann, og til þess mundi allir gjalda með
ánægju, því þá yrði það öllum ljóst, að serhverju heraði á
landinu gæti orðið borgið með lækna-hjálp eptir þörfum, að
ekki mjög la ungum tíma liðnum, og á þann hátt uppsker hvert
hðraö sjálft ávöxtu þess, sem það hefir lagt til, og leggur til
árlega.
það er auðsætt, að þessi kensla yrði miklu fullkomu ari, en sú, sem fæst lljá hverjum einstökum lækni, þar
eð gjöra má ráð fyrir að minnsta kosti tveim kennurum; þar
yrði fært að setja lærdúmspróf,
sem nægði til að fá Ili!1 lægri
læknaembætti; {Iar má gjöra ráð fyrir sjúklíngum, jafnvel fleirum en menn kunna að g:jiira ser í hugarlund nú, þegar slík
gæði, sem gott og haganlegt sjúkrahús veitir, eru öl.lúngis
óþekt her á landi; þar má gjöra ráð fyrir, að helztu innlendir
sjúkdómar komi fram, og þá ser í lagi, að holdsveikin verði
læknaefnunum kunnug til hlítar. Með þessu móti yrði sjúkrahúsið að fullum notum landinu, og gæti orðið til fyrirmyndar,
ef seinna meir yrði efni til að koma þeim upp á fleiri stöðum.
þá yrði nokkur vegur til að létta hinum mestu meinum, sem á
liggja, þegar á vandamiklum skurðlækníngum þarf afl halda.
þá hefði menn efni í sóttvarnar-stiptun
á þeim stað, sem helzt
ríður á, og þá væri bærinn í Reykjavík byrgur að læknum,
sem hann er nú með eingu móti.
þVÍ verður að vísu ekki neitað, að kensIa sú, sem feingist við slíkan skóla, yrði ekki á við háskólakenslu,
og gæti
þess vegna ekki fullnægt þeim vísindalegum kröfum, sem nú
á tímum verður að gj:ira til slíks læknaskóln, sem veita ætti
fullkomna mentun í þessari grein. En her er að mörgu öðru
að gæta, heldur en að krefjast hinnar fullkomnustu mentunar
sem orðið gæti nú á tímum og seinna meir; slík mentun verður ekki sagt að fáist við serhvern háskóla, og enn síður. að hver
einn einstakur læknir haíi feingii'l hana, sem ge ingur í gegnum háskólanna lærdómspróf
Her er að ræða um, á hvern hátt
fengizt getur nægileg og viðununleg læknabjálp
á víðlendu
og sh:jálbygðu landi, sem þar að auki er ekki ríkara en svo,
að það þarf að hafa hinn mesta hagnað á efnum sinum, það
er því auðsætt, all þar sem svo stendur á, má ekki &jöra hinar stráungustu
kröfur ; verði þær gjr.l'ðar, þá cru einúngis cfni
fyrir hendi til að halda við fáeinum læknum fleirum, en nú eru,
og þó eingin líkindi til, að til þeirra embætta feingist þei!'
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menn, sem alþýðu yrði að fullum notum, eða fullnægðu þörfum landsins; ætti þar á móti að fjölga slíkum læknum eptir
þörfum, yrM kostnaðurinn ærið mikill, og miklu meiri en efni
eru til. Reynslan sýnir einnig, all þó her hafi verið hin straungustu bönn mót skottulæknum, sem eínga kenslu hafa hlotið,
þá hafa þau fyrir ekkert komið, því þau hafa verið í óþokka
allrar alþýðu, og dómendur hafa ekki fylgt þeim; í slíkum tilfellum leitar hver maður þar líknar, sem kostur er, og þar
sannast Í Ítrasta máta hið fornkveðna, að betra er að veifa
rauugu tré, en aungu,
Að fela læknum einúngis kensluna,
hverjum' fyrir sig,
hefir aptur á móti aðra annmarka; ef við það eitt ætti að lenda,
Væri kensia þessi undir lækni sjálfum komin, mætti óttast,
að ekki væri allir fúsir á eða lagnir til að kenna, og sizt hinir útlendu, þegar þeir kunna ekki mál vort ; suma kynni einnig að skorta tíma' til þess. Væri hverj um lækni sk i IIa ð að
kenna, þá mætti óttast, al'l ekki færi betur, heldur að allir þeir,
sem ófúsir væri á það, drægi sig undan því með (illu móti,
Kensia þessi yrði einnig of ófullkomin til þess, að menn gæti
veitt þeim læknaembættí, sem hefði þegið hana, án nokkurs
prófs annars en vitnishurðar kennarans sjálfs.' Að Iamllæknir kenrli prestaefnum nokkuð í lækníngum, lízt oss á sama
hátt; yrði það ulldir hverjum sjálfum komið, hvort hann vildi
læra slíkt eða ekki, þá yrði til þess þeir einir, sem mundu
stunda læknisfræði til nokkurrar hlítar, ef færi gæfist; yrði það
sk i pa ð, þá mundu þeir, sem ekki eru lagnir til slíks, leggja
það fyrir óðal, sem þeir hefði numið, jafnskjótt og þeir væru
komnir undan kenslunní,
Eigi að haga þessu svo, að landinu sé haganlegt, verður
að fara her meðalveg i leitast við að fá nokkra menn, sem
skari fram úr öðrum, og gjöra þess vegna nokkur embættin svo
aðgeingileg, að það geti svarað kostnaði og fyrirhöfn efnilegra
úngra manna, að leita ser haskólamentunar
til ab öðlast þau;
þó þurfa þessi embætti ekki að vera fleiri cn svo, að menn
gæti átt VOn á, að innlendir mentl yrði jafnan fyrir hendi til
að fá þau, eða ef {,að væri ekki, að menn gæti krafist hins
sama af útlendum,
sem embætti þessi feingí, sem af innlendum. Annar flokkur lækna mætti verða af þeim, sem felngi
mentun á læknaskóla ber á landi, við spítalann, og leysti l)(~r
af bendi lærdómspróf
líkt á sinn hátt, eins og prestaefni við
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prestaskólann ; væri það og æskilegt, ef þeim veittist kostur
á að gánga á spítala erlendis, og læra yfirsetufræði, án þess
að taka framar Iærdómspróf,
eins og nefndin í hitt eð fyrra
stakk upp á. þessum flokki lækna mætti nægja minni laun,
og væri þá kostur á að fá einn þeirra í hverja sýslu, þar sem
einginn af hinum háskólalærðu væri, og yrði embætti þessi fullkomlega eins aðgcingileg og meðalprestaköll her á landi. Ver
efumst ekki um, að svo margir yrði til að stunda læknisfræði
við læknaskólann
her, einkum þegar veittur yrði styrkur til
þess, að lækna efni yrði ávallt nóg fyrir hendi,
Ver erum
einnig fullvissir um, að þeir verða eins nytsamir sýslulæknar
her á landi, eins og þeir, sem áður hafa lært hjá landlækni
og feingið síðall héraðslækna embætti, eða meiri hluti hinna
dönsku lækna, sem her hafa verið. En auk þessara tveggja
flokka þyrfti að vera hinn þri l'Iji flokkur aðstoðarlækna , þeir
er kynni einfiaIdasta handbragð Iækuisfræðinnar, að taka hlóð,
kippa í lið, binda um sár og beiuhrot, reyna við drukknaða
og kafnaða og helfrosna, og hefði skynhragð á hinum helztu
reglum heilbrigðisfræðinnar í mataræði og aðbúnaði; það mundi
einnig geta orðið að miklum notum , að þessar almennu reglur væri innprentaðar í skólanum, eða í prestaskólauum.
þessi
flokkur aðstoðarlækna
þyrfti ekki að vera montaðir menn,
heiður gáfa~lÍr og lagnir únglingar, sem hefði lyst til al'l nema
slíkt hjá fjórðúngslæknum og sýslulæknum,
og Ilyrfti þeim
eingin laun að ætla, en þeir væru að eins ulldir umsjón yfirlæknanna.
Til þess að Ieiða sönnur á, hversu miklu kostnaðarmeiri
yrði sú tilhögun, að hafa her n6gu marga lækna háskélnlærða,
en að haga þessu svo, sem IIÚ var sagt, tökum ver her jafnaðarreikning yfir hvorutveggju :
Ef ber skyldi einga læknakeuslu hafa, heldur veita ðll
sýslulækna-embætti
útlærðum mönnum f.·á haskólanum , og
veita þeim aðgcingileg laun, mætti gjnra ráð fyri.', að sá kostnaður yrði, þegar 20 læknar skyldu vera um allt land, auk
landlæknis:
1, 10 læknar með 600 rbd. hver
6000 rbd.
2, 6
-_ 500 3000 1600 3, 4
- 400 4, landlæknir sama og nú
1050 flyt 11,650-
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5,

fluttir 11,650 rbd.
biðlaun banda dönskum læknum, sem yrði her
um nokkur ár, yrði ekki talin minni en.
. . 2000-

,
alls 13,650 rbd,
Auk þessa væri allur kostnaður til spítalans í Reykjavík, ef
hann yrði settur, og f\iörum ver þetta, eins og síðar segir,
2920rbd.
En væri svo niðursklpað, sem ver höfum stúngið upp á,
yrði kostnaðurinn á þessa leið:
1, landlæknir sem áður . . . .
1050rbd.
2, 3 fjórðítngslæknar hver 600 rbd.
1800 3, 12 sýslulæknar
300 3600 4, 5 sýslulæknar
2001000 alls 7,450 rbd.
og spitalinn að auki, sem áður segir.
Her er því auðsætt -, að kostnaðurinn verður allt að helmingi minni. þegar að jöfnu er talið. Nú er það að vísu 'satt,
að væri hinu fyrra framfylgt, feingi menn í hverja sýslu útlærðan lækni frá háskólanum; en ver byggjum, að þessir yfirburðir se ekki eins mikils metandi, eins og þeir annmarkar,
sem á tilhögun þessari eru, og b)'ggjum ver á reynslunni í
því efni. Ef þessi tilhögun yrði höfð, neyddist menn annaðhvort til að hafa læknana færri, (Ig ljá bæri að sama brunni og
nú, að læknahjálp brysti of víða, eða menn yrði að draga enn
meira af laununum, og þá feingist einginn héðan af landi, eða
mjög fáir, til að stunda læknisfræði. við háskólann, því hver
einn ser, að 300 dala laun, sem læknirinn á von á, og verður að sitja við alla æfi, ef hann er Íslendíngur,
er ekkert á móti sýslum eða beztu brauðum, sem aðrir háskólageingnir menn geta vænzt að fá. Y rði aptur á móti settur her læknaskóli, þá eru 200-300 rhdala laun, auk þess sem læknirinn
getur áunnið ser, á við hvert meðalhrauð, sem þeir geta vænt
að fá, er gánga í prestaskólann,
sem nú eestofnaður,
Hver
einn úngur maður geingur þess vegna eins .fúslega til læknaskólans, eins og hins, og það því heldur, sem lækna umdæmin verða miklu éerviðarí en áður.
þó þessi lækna efni megi
að vísu að líkindum standa, á .baki þeirra, sem eru háskóla.geingnír, ætlum ver samt, ef góð kenslá væri við skólann,
að lærdómur þeirra mundi verða ekki öllu ónotadrjúgari,
en
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hinna, þar sem þeir mundu helzt læra það, sem mest riði á
her á landi, og lærði einmitt að þekkja innlenda sjúkdóma.
Ver víkjum nú til að skýra frá, hversu ver hugsum oss
kostnaÐinn til spítala í Reykjavík, og leggjum ver hann þannig niður:
1, Til spítalahúss ætlum ver, eins og nefndin í hitt
eð fyrra, 12000 rbd.] það svarar leigu . . . e 480 rbd,
2, áhöld til spítalans, langaráhöld,
o. fl., ætlumst
40 ver á að verði 1000 rhrl.
. . . . . .
3, Kennarar ætlum ver verði tveir: annar yfirkennari og yfirlæknir, sem hefði leigufrían bústað á
spítalanum, og stæði fyrir allri umsjón hans. Til
þessa vilðum ver kjósa valinn mann, sem hefði
feingið góða háskðlamentun,
og I1vímætti honum
ekki ætla minni laun, en . . . . . . .
900 4, U nrlirkeuuarí ætlum st ver til að einnig væri háskólagehiginn,
og mundi veru allhentugt,
að bann
væri einkum vel að ser í þeim vísindagreinum,
sem næst liggja hinni eiginlegu náttúrufræði
(kraptafræhi, frumefnafræði. dýrafræði); gæti hann
þá kent með fram í latínuskólanum, og haft þaðan nokkuð af launum sínum, en ver teljum samt
600 her laun hans öll
....
5, spítalahúss viðhald teljum ver árlega
. • . . 100 6, Ver ætlum yfirkennara alla umsjón spítalans, og
ætlumst til hann ráði þjónustufólk eptir þörfum,
en ver ætlum handa umsjónarkonu,
fyrir vöktun
sjúkra, o. s. frv..
. • . .
100 7, Til eldiviðar handa spítalanum sjálfum ætlum
ver

.

•

.

.

.

.

.

.

100 -

8, Handa þeim, sem gánga

á skólann til kenslu
ætlum ver styrk nokkurn, sem stjórn spítalans
ætti að veita; ætlumst ver til, að veita skyldi
hverjum 50 rbd. eða 100 rhd, árlega eptir ásigkomulagi
. . . . . . ...
9, Ver ætlum 4 frí pláz á spítalanum handa úngum
holdsveikum, sem sjúkdómurinn er í byrjun á,
og yfirlæknir álítur læknandi, en þegar þeir eingtlyt
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200 -

2520rbd·

fluttir 2520 rbd.
ir eru, þá handa öðrum sjúklingum, og teljum
ver hvert 100 rbd. árlega.
. . . .
400 Kostnaður svarar alls á ári 2920rbd.
Ver getum þess enn fremur, að kenslutíminn mundi varla
geta orðið styttri en 3 ár; að öðru leyti ætlum ver ekki nauðsyn á fyrir oss, að skýra nákvæmar
frá öðrum atriðum, við
víkjandi hinni innri stjórn læknaskólans og spítalans, þar eð
her er einúngis um aðalfyrirkomulagið að tala.
þegar ver nú þar næst lítum til efna þeirra, sem fyrir
hendi eru, þá getum ver þess fyrir fram, að ver ætlumst svo
til, að efni verði fyrir hendi til að fjölga sýslulæknum, fyrst
þar sem mest þörf er á, og síðan svo sem henta þykir, jafnskjótt og þeir hafa aflokið lærdómi sínum í læknaskólanum,
án þess aðalsjóðurinn skerðist; ætlumst ver svo á, að þeir
byrji með 200 rbd, launum, en stígi swan til 300, eptir aldri
og verðugleikum. 'það sem til þessa vantar nÓ, þegar til efnanna er litið, ætlumst ver á, að muni safnast fyrir, meðan tilhögun þessi er að komast á, bæði afþví, sem nú er fyrir hendi,
og svo af því, sem ver ætlum muni mega leggja til þessa
sjóðs. En efni þau, sem nú eru fyrir hendi, eru hérumhil
þessi:
1, spítala sjóðirnir voru um nýjár 1847: .
Kaldaðarness
7,805rbd. 63 sk.
Hörgslan ds
1,219
68 "
Hallbjarnareyrar
1,950 ""
Möðrufells
• 4,158 - 28 "
alls 15,128 rbd, 63 sk.
en ver teijum það 15000 rbd, og leigu 4 af hundr, (þó sumt
gefi einúngis 3l) til hægðarauka.
. • . • • 600 rbd.
2, Spítalajarðirnar allar eru í brefi hins konúnglega rentukammers 23. Júlí 1842 metnar til afgjalds á 520 rbd, og svarar það innstæðu, sem væri
13000 rbd, en eptir skýrslum þeim, sem ver höfum i höndum, er það að eins ugglaust, að jarðir
þessar gæti gefið miklu meiri tekjur, en nú koma
afþeim.·
Kaldaðarnes gefur nú í afgjald rúma 90 rbd, en
1844 er jörðin metin 4000 rbd. viröi, og afgjald
--::;;:'t1y-t-"'!:600~r":"b-:'d.
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fluttir 600 rbd,
hennar 150 rbd.; ver teljum þess vegna jörð þessa
til
. ..
4000 rbd.
Hörgsland gefur nú einúngis 20rbd.
92 sk. árlega, en með hæfilegum leigumála mætti hún gefa af ser 100 rbd.
árlega, teljum ver hana því.
2500Hallbjarnareyri;
þar geingur nú afgjald aUt af jörðinni með öðrum ómaganum, og fær spítalavörður þokkabót
að auki fyrir "viðhald og ábyrgð kúgilda", sem sjaldgæft mun vera ella;
af~ald jarðarinnar er annars í minnsta
lagi 5 hundruð eða 100 rbd., metum ver
því einnig jörð þessa.
•.
2500 Möðrufell með Reykhúsum og Gilsbakka mun ~efa viðlíka afgjald, og
metum ver þessa eign að minnsta
kosti
.
'"
2500 Spítalajarðirnar yrði því allar
ll, 5UOrbdala
virði að minnsta kosti, og er það leiga .
• 4603, Spítalahlutir eru í áður nefndu reutukammersbréfi taldir, eptir meðalreíkníngí um árin 18261837:
. 3-12rbd, árI.
Kaldaðamess spítala
Hörgslands
30
"
Möðrufells
316
"
Hallhjarnareyrar ~312
" 1000 til samans
l>ó þetta verði of hátt eptir skýrslum þeim, sem
ver höfum nú í höndum viðvíkjandi hlutum
Möðrufells og HaJlbjarnareyrar spítala, þá eru
aptur Kaldaðarness og Hörgslands hlutir töluvert
meiri, eu her er gjört ráð fyrir, og höldum ver
því áætlun þessa sízt fjærri hinu rétta,
4, Möðrufells spítali hefir áður átt Hól í Höfðahverfi, er seldur var með Hólastólsjörðum 1805
fyrir 141 rbd, D. kúr.;
til þessa jarðarverðs
mundi sjóður spítalanna eiga tiltölu, með leigu
--=--"'---=-=--==--;--=flyt
2060 rbd.
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fluttir 2060 rbd.
síðan !805 (smh.. Kansellíbr. 8. Des. 1832 og
rentukammershréf 26. Nov. 1836), og væri það
her um bil 400 rbd. . . . . . . . . . :.
16 Má því telja beinlínis fyrir hendi
2076 rbd.
en það,sem til vantar, væri tæplega 900 rhd, árlega, auk þess
sem síðar felli á, til að launa sýslulæknum, eptir því sem þeir
kæmi frá læknaskólanum.
j?essi viðbót má að vísu ekki mikil heita til að ná svo
mikilvægum tilgángi, og væntum ver því, að eingin fyrirstaða
yrði á hjá Hans Hátign konúngínum,
að leggja til sjóðs þessa
það, sem einu sinni áður er veitt í líkum tilgángi, og teljum
ver þar til:
1, það sem veitt er til sýslulæknis í Árnessýslu með allrahæstum úrskurði 4. Sept. 1'839
. . . . 100 rbd.
2, það sem veitt er landlækni til að kenna jyrir,
með kon. úrsk. 28. Febr. 1806, þannig, að það
yrði
...•....
1003. j?að sem veitt er landlækni til að reyna lækningar á nokkrum holdsveikum, þegar sá tími er liðinn, sem til er tekinn í kon. úrsk. 30. Apríl 1845. 200-·
4, það sem nú geingur til hinna svo kölluðu fátækrameðala, þar eð ver höldum, að 'af'þeim standi ekkert verulegt gagn, heldur se mest af þeim peníngum eydt að óþörfu, og að eingum jafnaði; því
ver ætlum sveitirnar sjálfar geta borgað meðöl
handa hinum sannfátæku, en aðrir hljóta sjálfir
að borga; þetta er árI.
• . _. . . . . 400-5, að húsleiga sú, sem veitt er lyfsala. í Reykjavík,
falli niður, þegar því verður að réttu við komið,
þar eð lyfsölurétturinn her í bænum má álítast
svo mikilsverð ur . í sjálfum ser, að nógir verði til
að girnast hann sjálfs hans vegna; þetta er
árlega..
. . . . . . 150· .
, Allt þetta til samans yrði 950 rbd.
og má ekki heita, að þar með yxi útlát jarðabókarsjóðsins
verulega, nema um 200 rhd., sem þó hafa verið ætlaðir til
læknaskipunarinnar.
Auk þessa höldum ver, að vel mætti auka sjóð þenna
með sjóði þeim, sem ætlaður hefir verið konúngslandsetum í
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Gullbringusýslu, og í suðuramtinu, i stað hins forna spítala á
Gufunesi, sem af var tekinn með konúnglegum Órskurði 18.
Sept. 1793 (sbr. kon. úrsk. 14. Marts 1832 og 7. Júni 1833).
Upphæð gjalds þessa var ákveðið til 96 rbd, árlega, og "st yrktarsjóður handa konúngs landsetum í suðuramtinu" var 1840
þar að auki 1086 rbd, 22 sk. r. S., sem standa á leigu í ríkisskuldasjóðnum.
Eptir því sem meira er selt af gózum þessum, virðist þessi sjóður vera æ óþarfari, og mætti verða miklu
meira alþjóðlegt gagn að því, ef þessum peningum, sem nú
mundu vera allt að 150 rhd, árlega, væri varið til læknaskipunarinnar.
Enn fremur virðist oss, að auka mætti tekjur til þessa
auguamiðs á ýmsan annan hátt:
1, með þvi að haga heimtu hinna svo nefndu spítalahluta
nokkru öðruvisi, en hingað til; þvi það er alment talið vist,
að þeir heimtist miklu laklegar, en skyldi.
Er það einkum
þvi að kenna, að hlutunum úr heilum sýslum, eða jafnvel
meira, hefir verið slegið saman, og selðir á einum stað, en
við það hefir heimting hlutanna orðið óvissari og örðugri, og
sala þeirra arðminni, en skyldi. Ver höldum, að meira mundi
heimtast, ef sú aðferð væri höfð, að bjóða upp hlutina á manntalsþíngi hverju, ári áður en þeir falla, og það í hverjum
þeim hrepp, eður hverri veiðistöðu, sem von er á hlutum árið
eptir. Af þvi laga-ákvarðanirnar um þessa grein eru mjög á
víð og dreif, og sumar lítt kunnar, væri óskanda, að ný reglugjörð, bæði um heimting hlutanna og um aukning þeirra á þann
hátt, sem ver munum nú stinga upp á, yrði samin og lögð
undir álit alþingis.
2, með því að leggja til sjóðs þessa spítalahluti úr Vestmannaeyjum, sem lagðir eru til eyjanna sjálfra með konúngsbreti 20. Febr. 1750. Ver ætlum, að eyjarnar muni nú ekki
leingur þurfa þessarar vilnunar framar en aðrar velðistöður,
óg þar eð þær hafa læknieinar
ser, eins og nauðsyn er til,
þá virðist sanngjarnt, að gjald þetta þaðan leggist til almennra
læknaþarfa ..
3, ver ætlum það mundi vera væg álaga, og þó til mikilla
nota þessum tilgángi til framkvæmdar, að spítalahlutirnir væri
auknir á þá leið, að hlutur væri tekinn einn dag á hverri vertíð, í stað þess hann er nú tekinn einu sinni á ári. það er að
vísu' 'satt, að álaga þessi Iendir einúngis á sjáfarútvegínum,
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og hefir lent svo hingað til, svo að sá 6jöflluður sýnist aukinn; en þar i móti má með sanni svara, að álögur aðrar lenda
miklu framar á landútvegnum, sem að vísu er ósvipulli, þegar á allt er litið, en þó margsinnis arðminni. Hið sama er að
segja um þilskip, sem nú eru öldúngis álögulaus, og svo um
hlynnindi af æðarvarpi og selveiði. Á þetta allt virðist oss
tilhlýðilegt að leggja lágt gjald til læknasjóðsins, en ver höfum ekki svo nákvæmar skýrslur i höndum um þetta efni, að
ver treystum oss til að stinga upp á neinni vissri _upphæð
þessa gj alds.
4, þegar læknaefni væri fyrir hendi, svo að fjö1ga mætti læknum, þar sem nauðsyn bæri til, þá þykir oss líkindi til, að
ýmsir hreppar, þeir er eiga hinar svo nefndu kristfjárjarðir, mundu vilja standa af þeim, ef með þyrfti, einkum ef
þeim veittist með þeim hætti kostur á að fá lækni til að
setjast að i sveit sinni; mætti þetta verða á sumum stöðum
læknabótinni til miki1lar styrktar.
Nefndin viðurkennir, að hin mesta nauðsyn ber til að
bæta laun læknanna her á landi, að minnsta kosti eptir nokkurra ára þjónustu, og nokkrir af læknum þeim, sem nú eru,
ætti þegar að fá launa viðbót; ver vonum einnig, að til þessa
mundu verða nægileg efni, ef' tilhögun yrði höfð í þá stefnu,
sem ver höfum stúngið upp á. Meðan sú ti1höguner að kom.ast á, er einnig ánðanda, að komið yrði upp aðstoðarlæknum,
eins og áður er vikið á, og ætlum ver, að þessu hvorutveggju
mætti koma við, með þvi að veita héraðalæknum sæmilega
þóknun fyrir að kenna 'slíkum aðstoðarlæknum, og væri sú
þóknun ákveðin á þann hátt, að hún gæti einnig verið nokkur bót í launum þeirra; þyki!' oss viðurkvæmilegt, að þóknan
þessi yrði fyrst um sinn goldin af j afnaðarsj óðum amtanna, og
ákveðið, að til þess mætti velja allt að 200 rbd. árlega í hverju
amti,
Um hið mikilvæga atriði, sem í nokkrum af bænarskránum stendur, viðvíkjandi yfirsetukonum , þykir oss ekki eiga
við að láta að þessu sinni neina meiníngu í ljósi, þar eð mér,
jústizráði Thorstensen, er kunnugt, að þetta mál er undir meðferð stjórnarráðanna ; því frumvarp eitt frá mer, um betri skipun yfirsetukvenna her á landi, var sent hingað 1845 frá hinu
danska kansellli, og yfirvöldin beðin' álits um það.
Af framan greindum ástæðum leyfum ver, meiri hlutipefnd-
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arinnar, oss að stinga upp á, að alþing riti Hans Hátign
konunginum bænarskrá um, að gjörð verði veruleg endurbót
á læknaskipuninni her á landi samkvæmt þessum grundvallar atriðum:
1. að til þess verði stofnað, að halda saman og auka sem
mest fe það, sem safnazt hefir með eignum og tekjum spítalanna, og verði þessu öllu safnað í einn ~jóð, sem ætlaður se til að bæta alla læknaskipunina her á landi.
2. að ekki verð] héðan af teknir holdsveikir á spítala þá,
sem nú eru, heldur verði jarðirnar hið fyrsta annaðhvort
bygðar með fullu afgjaldi, eða seldar, ef það virðist haganlegra, og andvirðið sett á vöxtu, sjóðnum til aukníngar.
3. að lagt verði til sjóðs þessa honum til aukningar, eða varið til framkvæmdar augnamidi hans:
a. 100 rbd, þeir, sem veittir eru með kon. úrsk, 4. Sept.
1839 til að setja sýslulæknir í Árnessýslu.
b, 60 rbd. þeir, sem veittir voru landlækni til kenslu-styrks
með konúngl. úrsk. 28. Febr. 1806, á þann hátt, að þeir
verði auknir til 100 rbd.
c. 200 rhd, þeir, sem veittir em landlækni með konúngl.
úrsk. 30. Apríl 1845 um 3 ár, til að reyna að lækna
holdsveiki , þegar árabil þetta el' liðið.
d. sömuleiðis að hingað verði dregnir þeir 400 rbd. árlega,
sem nú gánga til hinna svo nefndu fátækra-meðala.
e. enn fremur, þegar því verður við komið, 150 rbd. árlega, sem nú em ætlaðir lyfsala í Reykjavík, sem húsaleigupeníngar.
4. að fé þvi, sem komið el' fyrir hinn forna Gufunes-spítala,
verði einnig varið til að auka þenna sjóð.
5. að hinir svo nefndu spítalahlutir verði auknfr á þann hátt:
a. að lagðir verði til þessa sjóðs spítalahlutir úr Vestmannaeyjum, og ákvörðun konúngsbréfs
20. Febr. 1750
úr gildi tekin.
'
b, að tekinn verði í öllum veiðistöðum spítalahlutur einu
sinni á hverri vertíð, um vetur, vor og haust, í stað
þess hingað til hefir verið einu sinni á ári.
e. að lagt verði á, og varið til þessa augnamiðs, sanngjarnt lágt gjald á þilskip öll, sem gánga héðan -frá
. lanili til hafveiða.
d. að lagt verði á sama hátt á alla selveiði og æðarvarp.
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6. að heimtíng spítalahlutanna
verði komið í betra horf, en
nú er, og einkum að hlutir þessir verði boðnir upp á hverju
manntalsþíngí,
árið áður en þeir falla, og það í hverjum
þeim hrepp eður hverri veiðistöðu , sem von er á hlutum
árið eptir.
7. að ný reglugjörð verði samin um spítalahlutina og' heimting þeirra, og lögð fyrir þíngið til ráðagjörðar.
8. að spítali verði sem fyrst settur á fót í Reykjavík, í því
skyni, að þar verði læknakensIa.
9. að við þenna spítala verði settir tveir læknar til kennara,
eða einn læknir og einn náttúrufræðingur,
sem kenni þar
allar aðalgreinir læknisfræðinnar.
10. að þeir, sem læra við spitalann eða læknaskólann, fái von
um sýslulækna-embætti
að afstöðnu prófi.
.
11. að ætlað verði nokkuð árlega til styrks þeim, er læra læknisfræði við spítalann.
12. að ætlað verði 4 fri pláz á spítalanum, helzt handa úngum holdsveikum, sem álitnir eru læknandi, frá öllum fj~rðúngum landsins, en þegar slíkir eru ekki, þá handa öðrum, sem stjórn spítalans álítur verðuga.
13. að fjölgað verði smásaman læknum, þannig, að einn læknir' að minnsta kosti verði í hverri sýslu, auk aðstoðarlækna,
sem áður er sagt.
14. að landlæknir og héraðalæknar verði nú þegar hváttir til að
kenna aðstoðarlæknum, og verði leyft að verja um sinn
til þóknunar fyrir það allt að 200 rbd .. árlega úr jafnaðarsjóði hvers amts, þangað til þessi tilhögun er komin á
fastan fót.
Reykjavík,

J. Sigurðsson.

þann 27. dag Júlímánaðar

J. Guðmundsson.
H. G. Th 0 r der sen.

Eg held mer í þessu nefndaráliti
eigin álits, dagsett 26. Júlí þ. á.

all eina

1847.

J. Johnsen.

til minni hlutans,

eM míns

J. Thorstensen.

Minni hlutans nefndarálit
í læknaskipanarmáIinu.

þar eg, eptir reynslu og sannfæringu minni, ekki ~t fallizt á meiningu þeirra nefndarmanna,
er alþíng kaus i "Ilefnd

581

með mer í þessu máli, einkum um þörf og nytsemi ens imyudaða spítala her i bænum, hlýt eg að gefa mitt álit sérstakt,
þótt eg se einn á mínu máli.
þar á móti er eg þeim samþykkur í því atriði, að það gæti
verið gagnlegt og þarflegt, að hver einn Tið háskólann í Kaupmannahöfn uppfræddur og examineraður Districtslæknir mætti fá
leyfi til, og skyldi kenna gáfuðum og handlægnum únglíngum
einfalda læknishjálp í bráðum nauðsynja atburðum, einkum frá
þeim plázum, sem eru afskekt frá læknishjálp, svo sem um blóðtökur, hvar eiga við, og alla meðferð á þeim, beinbrot að laga
og meðfara, kippa í lið, lífga drukknaða og frosna, og höfuðreglur fyrir öllu matarhæfi og aðhjúkrun i sóttum mebm), samt
að skrifa læknum lýsingu yfir sjúkleika, o. s. frv.; og held eg
fólki gæti orðið mikið gagn að því, eins og þeir ættu að fá rétta
hugmynd um nauðsyn á hreinlæti, þri fnaði 'og réttri meðferð bæði
á úngbörnum og öllum veikum yfir höfuð, og allstaðar reyna að
útbreiða slíkt meðal almúga.
Og höfum við dæmi fyrir okkur í Hjaltlandi, Orkneyjum og norðan til i Noreg á Hálogalandi
og Finnmörk, hvar í þeim fyrrl löndum, sem til samans hafa
nálægt 60,000 innbúa, hafa fyrir skerustu verið 2 útlærðir læknar, 1 i hverju eyjafylki, og einir 8 lærðir læknar eru á öllu
Hálogalandi og Finnmörk í Noregi, sem þó eru til samans liðugar 2000 0 mílur og hafa yfir 100,000 innbúa, en þar eru
blóðtökumenn eða þess háttar i hverjum firði og út um eyjar.
Verða þá þvílíkir smálæknar undir Districtslæknis umsjón og
uppfræðíngu,
og líklega minna en hingað til í mótsetning (Oþ"
~ofítíon) móti honum; því það er óumflýjanlegt, að smálæknar
verði til af sjálfu ser á Íslandi, og er betra, að þeir séu í lagaleyfi,
en óleyfi, nokkuð uppfræddir en éuppfræddír, enda er þetta ólíkt
kostnaðarminna, en að stofnsetja kostnaðarsaman spítala her
í bænum, sem eg er sannfærður um, að þó til hefði verið í þau
seinustu 27 ár, hefði hann optast staðið auður af sjúklingum,
og því hvorki getað orðið að töluverða gagni, sem spítali fyriI' veika, eða reynsluskólí
fyrir lærisveina; og er því mín meining, að þeir lærisveinar, er á hann geingju, ei feingju þeim
mun meiri reynslu, en hinir ólærðu, er lært gætu hjá hverjum einum Distrietslækni, sem kostnaðurinn yrði gífurlegri fyrir landið, og hvorutveggja yrðu þó hál fl ærðir , þ. e. kensla
þeirra yrði bókleg (tl)eoretíjt) að mestu leyti, en lítið bygð á sjón
eða reynslu, sem þó er nauðsynlegast hverjum þeim lækni,
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er mentaður má heita eptir þessara tíða kröfum. Eins efast
eg um, að margir stúdentar vildu vera her í bænum, svo árum skipti, til að læra lækníngar næstum all eina at bókum og
málverkum, og verða síðan,: sem vera verður, settir lángt á .
eptir "Candidater", ef nokkrir býðust til þeirra embætta, sem
nú eru. Máske einhvern tíma mættu þeir vænta að geta orðið
sýslulæknar með 100 dala launum, ef til vill? því eg get ei
séð, hvaðan sýslulækna laun eiga að koma. Eg get ekki seð
annað, og er sannfærður um af 27 ára reynslu, að enn sem
komið er, og eins og her er nú háttað, sárlítil aðsókn yrði að
.þvílíkum spítala, máske fáeinir sjúklíngar um sum ár, og önnur
máske eingir og því nær eingir, einkum ef nokkuð þyrfti að
borga fyrir þá veiku, sem þó líklega ekki mætti án vera, nema
spítaliun væri ríkur, sem ei er að vænta.
Eg heft reynsluna
fyrir mer, og læknisfræðin er upprunalega bygð á reynslu.
Fölksíjöldl her í bænum með .öllum kotaþorpum er að sönnu
reiknaður 983 manns, í Okt. 1846; þetta er nú í sjálfu ser of
Iitil- fólkstala til að geta vænt nokkurrar töluverðrar
aðsóknar
að einum spítala; en hvernig er þeim fólksfjölda líka varið?
hann á einga samlíkíng við aðra kaupstaði, er eg hefi séð erlendis, því þar eru víðast flestir innbúar kaupstaðarhúar
í réttmn skilningi orðsins, þ. e. handíðnamenn,
verzlunarmenn, og
þeir er lifa af embættum eða eignum sínum. Her er því öðruvísi háttað; meira en i af bæjarins innbúatölu er svo kallað,
tómthúsfólk, þ. e. fólk, sem lifir mest og einkum af fiskiafla
og ýmsu öðru, sem fyrir fellur; flest af þessu fólki er sárfátækt, en á þó optast kofana, er það býr í, og því á eg von á,
að það heldur liggi heima í kofum sínum, þó Iasið se, en leggi
sig inn á spítala, ef borga skal þar fyrir, og því að eins brúka
þeir læknir, flestir, að þeir ei þurfi að borga honum, og ef
vel væri, vildu þeir fá meðölín gefins líka, annars hnika
þeir sárlítið af þeim; : og hjálpi þau ei strax eða kosti nokkur
mörk, vilja þeir hvorki hafa læknir eða meðöl; sama er að
segja umflest sjófólk, er her liggur við frá sveitum: það fær
optast hjúkrun í kotunum, sem það liggur i, fyrir lítið eða
ekkert, og börn eða gamlar konur eru optast heima, og líta til
þess, ef það er veikt, svo eg ætla, að mjög fáir af þeim myndu
vilja leggja sig inn á spítala, þó veikir yrðu.
.
pað kemur ei alleina upp á innbúatöluna i einum stað', hvað
mikla aðsókn spitalar fái, heldur hvernig inllbúafjðldallum er
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varið; hvar ei er nema húsbændur, börn og þjónustufólk, er
ætíð miklu minni aðsókn, en í þeim stöðum, hvar mikið er af
handiðnarverksmiðjum
með mörgum daglaunamönnum,
hvar
margt fólk er af því tægi, er býr í leigðum herbergjum, einasta
svo mánuðum skiptir, og lifa af óstöðugri atvinnu, og er sem
framandi, eða eingan á að í sama húsi, þó innlent sel því það
getur ei annað af ser gjört, ef veikist, en lagt sig inn á spítala, og af því er mesti fjöldi í stóru stöðunum, en her geta
flestir feingið nokkra hjúkrun heima, og þurfa {Jví síður að
nota spítala.
Um kaupstaðarfólk, er eg svo kalla (og hvar til má reikna
nálægt 300 manns í allt), er allt öðru máli að gegna; þeir
brúka læknir og læknísmeðöl,
þegar þeir meðþurfa, lángtum
meira en hinir, sem þeir eru upplýstari til: en þó leggja þessir sig eða sína víst sjaldan á spítala, þegar þeir geta haft
læknistilsjón heima, og gefa ei um að gjöra ser þann kostnað, er þeir geta látið hirða eins vel sjúklinga
sína í heimahúsum; þó neita eg ei, að það gæti hent, en sjaldan mundi
það aðhera. Eg hefi í 27 ár, er eg hefi verið her læknir, meðhöndlað ein 18 beinbrot, þar af 5 her í bænum, og mundu vana
fleiri, en 2 af þeim, hafa lagt sig á spítala, þó til hefði verið,
þ. e., 1 á 13~ ári; 16 sinnum hefi eg dregið í lið, þar af tvisvar hel' í bænum, og gjörði eg það strax sem eg sá þá veiku,
svo ei hefðu þeir þurft að leggja sig inn á spítala. þar á
móti hefi eg verið sóktur til yfir 100 kvenna í barnsnauð, og
mundi þá vísindagrein, er þar að lýtur, ekki vera svo hægt
að læra til hlítar her í landi. Fáeinir hafa til mín komið til
læknínga úr öðrum héruðum, og enda að norðan og austan,
en miklu færri, síðan læknir settist að í Húnavatnssýslu, og
Thorarensen kom í Rángárvallasýslu;
voru það einkum æxli
á fyrstu árunum, el' eg skar af sumum, gömul meinlæti á
flestum öðrum, beináta á þremur; í allt hefir það þó ei upp
og niður verið 1 maður um árið. Nú í nokkur ár hafa þeir
ei verið fleiri en 1 annaðhvort eða 3ja hvert ár; og öllum, er
óskað hafa, hefi eg veitt móttöku eða útvegað húsnæði. Nú
er gjört ráð fyrir, í meiri hlutaus nefndaráliti, að holdsveikir
skuli líka vera í sama spítala! það er nóg til að fæla allar
framandi þjóðir frá að leggja einn sjómann af nokkru skipi
inn í spítala, hvar líkþráir' menn eru í sama húsi, er þó hefir
viðborið 4ða og 5ta hvert ál', að eg hefi komið veikum sjó-
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manni af skipum fyrir í landi; og veit eg það af reynslu, að
framandi menn býður enda við að sjá líkþráa, og enda held eg
Íslendingum mörgum, og kaupstaðarfólki her í bænum, væri
lítið um að vera í því húsi, hvar margir líkþráir menn væru,
þótt enda í serstöku herbergi; og allra sízt átti eg von á, að
skólapiItum mundi ætlað að vera á sama spítala, og það munu
ei fjárhaldsmenn þeirra vilja, í hið minnsta vil eg heldur taka
þá í mitt hús, hverra fjárhalrlsmaður eg er, ef þeir ei feingju
að liggja á skólans spítala, sem eg þó ætla að þeir muni mega.
Eg þykist vera sannfærður um, að sú æfing, er lærlíngar
feingju á þvílíkum spítala, yrði næstum sem ein gin, eða í hið
minnsta sárlítil og ónóg til mentunar þeim.
það er alkunnugt, að þeir, er stunda læknisfræði við háskólann í Lund á Skáney, fá ei að taka embættispróf, nema
þeir sýni skilríki fyrir, að þeir hafi leingi geingið á stóra spítala í Stokkhólmi
eða öðrum stórum stöðum; eg hefi þekt 2
svenska stúdenta, er feíngu leyfi til að gánga á Friðriks spítala í Kaupmannahöfn í því skyni, og þeir sögðu mer þetta.
Sami er siður í Uppsölum og í Kil, og hefir þó sá síðar nefndi
staður yfir 10,000 innbúa, og spítala, og þó gánga stúdentar
þaðan, svo missirum skiptir, á stórspitala, ýmist í Hamborg,
Kaupmannahöfn eða Berlín, læra betur líkhama-hygginguna,
hvar nóg lík eru að fá til Iíkskurðar, sjá og þekkja veikindi
og þeirra meðferð. Líka veit eg til, að stúdentar bæði frá Oxforð og Cambrigðe, sem hver um sig hafa 20,000 innbúa, .
gánga á spítala í London og æfa sig í Iíkskurðum.
Ekki se eg heldur, hvaðan ætti að fá lík til líkskurðar her
i landi, hvar allir menn eru frjálsir og ekkert tukthús er; því
lík fá menn ei í Öðrum löndum til likskurðahúsa,
nema af
sakamönnum ; því þau lík eru aldrei grafin,' heldur smáskorin í sundur, og beinin seinast þurkuð: því þó einstaka lík se
opnað snöggvast (ohducerad), ef feingist, til að komast að sjúkdóms orsök, er það mjög ónóg til að læra af likskurðarfeæðí
(Anatomie).

:Mer sýnist í þessu eina vera fullkomin hindrun fyrir, að Iærlíngar þeir, er svo læra, gætu gefið álit í áverkamálum, eður
að þeim yrði trúað fyrir því; því þar til þarf lángvinna æfingu í líkskurðarfræðl, sem her er ómöguleg, og því get eg ei
skilið, að þvílíkir, sem þar í eru lítið kunnugir, geti haft nokkurt álit, sem vitni, í opinberum áverkamálum,
og eru þeir þá
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ei miklu betur farnir, heldur verr, en hinir, er hver læknir
kennir fyrir sig, og einasta eru ætlaðir til að vera nauðhjálparar í bráðum og almennum sjúkdómum eða uppáfallandi slisum: því þeir sjá þó meira, fara opt með húsbónda sínum til
veikra, og stundum sendir hann þá til sjúkra, el' hann hefir
skoðað áður, og sjá þeir fleiri sjúklínga, en spítala lærisveinn.
Eg held yfir höfuð, að þessi bóklega kensIa yrði viðlíka, og
ef menn vildu kenna sjómönnum alla sjómanna aðferð og kunnáttu á landi, eða á lítilli vatnsferju, og þó þeir lærðu vel allar þær reglur og hugmyndir, el' þar að lúta, mundi þeim eitthvað fara óhönduglega á hafinu, þegar ofviðris-hylur dytti á,
hver holskeflan eptir aðra dyndi yfir skipið, vindurinn hlypi
í baksegl, og skipið leti ei að stýrinu, o. s. frv.; því er það,
að danskir læknar hafa verið í áliti í öðrum löndum, að þeir
hafa þókt betur mentaðir, en sumra annara þjóða, og er það
mest að þakka góðri kenslu í Kaupmannahöfn, og nógri reynslu
á 2 stórum spitölum í staðnum, sem er sá lángstærsti á öllum
Norðurlöndum, o: Danmörk, Svíaríki og Noregi, og hefir gnægð
af öllu, er til þvílíkrar keuslu heyrir.
pað er öllum kunnugt, að eins og læknisfræðin upprunaIega er bygð á reynslu, þá þarf og hver maður að læra hana
svoleiðis, al'! hann jafnframt því að lesa, geti séð og reynt:
því hún er nokkurskonar vísindaleg list (tlíbenflabelíg og þraft..
ifl), og allar listir þarf mikla æfingu til að læra, en þá æfingu,
er feingist við spítala í Reykjavík, reikna eg að sárlitlu, og
Iikskurðar sjón og reynslu reikna eg að eingu, og er það svo
stór galli, að hann spillir öllum lærdóminum. Hinir aðstoðalæknarnir neita eg ei að fái litla reynslu líka, en þeir eiga
aldrei að gefast út fyrir lærða lækna, heldur nauðhjálpara í
bráð j og þar þeir eiga að verða upplýstir bændur yfir höfuð,
geta þeir, við að útbreiða upplýsingu um hreinlæti, þrifnað og
skynsamlega meðferð á veikum, bæði í matarhæfi og öðru, útrétt margt gott meðal almúga.
:Mer þykir spitalinn í Reykjavík verða ærið kostnaðarsamur, er hann til árlegra útgipta þarf 2920 rbd., það er renta af
73,000 með 4 af hundraði, og þessi spítali á að gagna mest
með því að uppfræða 10 eða 12 sýslulækna, sem eptir meiri
hlutans áliti ættu að fá ýmist 2 eða 300 dali í laun, alls líklega um 3000 dali, það er renta af 75000 dölum (4 af 100); í allt
þarfi hið minnsta stofn (Capital) af 148000 rbd, til þessa fyrir-
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tækis. það eru sannlega margir peningar á voru fátæka landi,
Íslandi. Eg vil nú lítið eitt drepa á, að mer sýnist, sem þeir
peningar, er meiri hluti nefndarinnar hefir talið UPl) að brúkast
eigi til spítalans, séu teknir sitt frá hverjum, fátækum, holdsveikum, fátækum um allt land, er notið hafa gjafameðala, erkonúngar vorir hafa þeim allramildilegast gefið, og loks húsa- ,
leigu af ekkju og föðurlausum börnum, og svo framvegis, og
með öllu þessu, sem tekið' er að minni meiningu ekki réttilega bæði frá öðrum landsfjórðúngum og vissum persónum öllum fátækum, og dembt saman í Reykjavík. geta þeir hvergi
nærri náð heim með allan kostnaðinn.
Hver á þá að hlaupa
undir baggann? Líklega verður það, sem vantar, lagt á landið,
og mega þá bændur að lokunum bera mesta byrðina, og gæti
þó orðið svo, að þeir loksins feingju nóg að bera; eg held
það yrði máske mögulegt að útvega þeim nokkuð fleiri yfirheyrðu og lærða lækna, en nú eru, með. minni kostnaði en
þessum, og að hver landsfjóri'iúngur geti haldið spítala sínum og því, er honum gelzt, og að betri skipun komist á spitalana, en híngað til hefir verið, og skal eg þess bráðum geta,
þegar eg nú kem til þeirra holdsveiku.
Hvað þeim holds veiku viðvíkur, þá undrar það mig stórlega, að meiri hluti nefndarinnar ræður til að flytja holdsveikra
spítala frá sveitinní að Bjónum her í landi, sem norskir læknar ráða til þvert á móti, fyrst og fremst að flytja alla holdsveikra spítala frá sjónum inn í landið, þar sem ætti að reyna
að lækna þá ; því flestum læknum, er á seinni árum hafa skrifað um orsakir holdsveikinnar,
ber saman um það, að hún
spretti upp og dafni mest við sjáfarsíðona meðal þeirra, er
mest lifa af fiskæti. og haldist við eða gángi í' ættir, og það
því fremur, er þær holdsveiku ættir brúki ena sömu lifnaðarháttu. Svo segir mefer~e-Iæknir Stephens i nllrjt læge~iben\fa6elígt
Wlaga3in, tímarit fyri Iæknlsfræði, 1843 útkomið í Christjaníu;
hefir hann ferðazt víða um lönd til að skoða holdsveíkí, og
ber það allstaðar saman, að hún se mest meðal þeirra, er búa
við sjó, og hafa mest fisk til matar; hann segir, að á Grikklands ströndum og á Grisku eyjunum þar um kring séu 160
líkþráir, en mjög fáir inn i landinu' og leíngra frá sjó,'og varla
aðrir, en þangað hafa fluzt frá ströndunum; segir hann, að þegar spítali yrði settur til að reyna að lækna það fólk, væri hann
bezt settur lángt inn i miðju landi, hvar einginn fiskur borðast,
I
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í dölunum nálægt gömlu Spörtu; og til líkrar meðferðar ræður
hann í Noregi, hann ræður til að flytja Ræknæs-spitala á J\læri
leingra inn í landið, og St. Jörgens-spitala frá Bergen líka
inn í landið, og vita, hvort ei lukkast betur að lækna þá
þar, sem enn þá aldrei hefir lukkazt til hlítar í Noregi,
allraminnst við sjáfarsíðuna.
En því samsinna allir læknar,
er við þessa veiki hafa feingizt, að hún skánar bezt í hið
minnsta um hríð, með því að þeir veiku borði mest mjólkurmat, kál og aðra jarðar ávöxtu, en forðist fiskæti allt, og
einstakt hreinlæti og þrifnað verður við þá að hafa, og sýnist
þetta mataræði og hreinlæti að verka betur en nokkur stöðug
meðalabrúkun,
í hið minnsta verkar hún lítið, ef það brestur,
því það hefi eg sjálfur reynt.
Dr. Holst, prófessor medic. i Christjaníu, var sendur fyrir
meir en 20 árum síðan frá Noregi- til Skotlands til að rannsaka, hvernig þeirri skozku holdsveikl væri varið, og hveruig
hún yrði læknuð þar; hefi eg lesið ferðabók hans, og lýsir
hann henni áþekt því, er hjá okkur er, var hún fyrir 200 árum síðan máske eins almenn á Skotlands sjáfarströndum, hval'
margslags fiskiveiðar tíðkast, eins og hjá okkur nú, en nú er
hún orðin þar langtum skjaJdgæfari, og sögðu enskir læknar,
að eptir því sem hreinlæti óx á Skotlandi, og fiskimenn hættu
að lifa mest matar á fískæti, jarðeplarækt og kálmeti varð almennara, hafi hún smámsaman dvínað ; þeir segja, að hreinlæti
og hreinar Iereptskyrtur ættu al1ir holdsveikir að brúka, lifa
mest á mjólkurmat og jarðarávöxtum, en aldeilis ekki á fiski,
og gott se að flytja þá holdsveiku, strax sem veikin merkist,
frá sjónum leingra inn í landið ; það el' eins og þeir haldi sjáfarloptið öhollara en Iandloptið. Sömuleiðis er holdsveiki almenn á eyjunum í suðurhafinu (vide: Voyage d' Astrolabe,
með málverkum) meðal allra þeirra þjóða, el' lifa mest af fiskæti, og því stöðugri fiskiafli er árið um kring við eina sjáfarströnd, þess almennari er, eða hefir þar verið holdsveikin, og
því almennari sem vissar feitar fiskitegundir, t .a, m. lúður eða
heilagfiski, aflast meira, og eins el' það hjá okkur. f eingu
fiskiveri her við land held eg afli se stöðugri árið um kring,
en í Garði og á Suðurnesjum, enda er þar og þaðan aðal uppruni og uppspretta holdsveikinnar hel' á suðurlandi, og 3 ættir eru í 'þíngvalIasveit, hvar mikil siJúngsveiði .tiðkast meiri
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hluta árs, er eg veit til að í hverri hefir opt einn eða fleiri
holdsveikur verið.
Nú er mjólkurmatur dýrari í Reykjavík, en víðast hvar í
öllu landi, en fiskiæti máske ódýrastur matur, og því ætla eg,
að her muni vera dýrara að lifa en annarstaðar, nema mest
megnis se lifað af sjófángi, en það mega þeir holdsveiku ekki,
ef von er um þeim geti batnað; þar á móti þekki eg ein ga
jörð, er opinber eign er, her í suðuramtinu, er jafnvel se löguð til að fæða holdsveika á þeirri þeim hollustu fæðu, mjólkinni, o. s. frv., sem Kaldaðarnest þar má hafa eitthvert hið
mesta kúabú, þar eru einhverjar hinar beztu og hægustu slægjur, heyfall ágætt, og jarðvegur fyrir kál og alla jarðarrækt
góður, eins og víðast í Flóa, og það er sá eini spítali, sem
nokkurn veginn gæti af eigin efnum haldið læknir, um leið fyrir
Árnessýslu, með 100 dala styrk, en að öðru leyti til að reyna
að lækna holdsveika, -þá er nokkur von væri um að læknazt
gætu, og skyldi þá verja spítalahlutum öllum til að taka inn
þvílíka aumíngja,helzt
frá Rosmhvalaneshrepp, sem mesta hefir þörfina og mest hefir goldið til spítalans.
þetta mætti nú
strax aðgjöra, eins og ráðið var til af nefnd þeirri, er sett var
um það málefni eptir skipun hins konúnglega danska kansellíis fyrir 3 árum síðan, og sem réði til, einasta að byrja' með
Kaldaðarnes, sem var það efnabezta , að gjöra þar læknínga
tilraunir við holdsveiki; ætla eg það bæði vera hentugra og
ódýrara, en að safna þeim holdsveiku saman í Reykjavík, sem
bæði liggur við sjó, og hvar mjólk opt ekki er að fá, og ætíð
áfardýr, og mætti vel Kaldaðarnes fyrst í stað þá vera sá einasti lækníngaspítali fyrir holdsveika í suðuramtinu , því sárfáir holdsveikir eru í Skaptafellssýslu.
En á meðan ei verður
komið við að fá þennan og aðra spítala endurbætta og gjörða
að lækningaspitala fyrir holdsveika, er ættu að takast inn í
byrjun sjúkdómsins, útvega læknir og því um líkt, er það mitt
ráð, að þeim úngu, er holdsveikir eru, eða verða her eptir, se
með viðkomandi Districtslæknis ráði, og undir hans umsjón,
komið fyrir upp í sveitum, hvar þeir geti haft einstakt hreinlæti, mjólkurmat og í öllu sem hentugasta aðhjúkrun fyrir'þá,
sem verkar betur á bata þeirra, en nokkur meðalabrúkun a11eina, og þar se gefið með þeim af spítalans sjóð; í hið minnsta
ættu hospítalshlutirnir að gánga mest til þess, hvar þörf er á,
og hún er mest í Rosmhvalaneshrepp, og bændur þar þykjast,
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sem von er, verða hart úti, er þaðan kemur spítalanum meiri
inntekt, en úr nokkrum öðrum hrepp í landinu, og þó hefir
ei einasta þessi hreppur fleiri holdsveika, en nokkur annar,
heldur ætla eg, að þar séu í þeim eina og næstliggjandi hreppum allt að helmingi allra holdsveikra i Iandinu, þ. e. um 20,
en þeir njóta einkis góðs þar í móti, þó gjöld komi mest þaðan, og þó er hreppurinn einhver, að eg held, sá fátækasti og
ómegðarmesti í öllu landinu; en hvað þeim holdsveiku gefið
hefir verið af vorum háloflegu konúngum, ætti ekki eptir minni
meiningu frá þeim að taka til annara hluta, heldur verja því
alleina þeim tillljáIpar upp á einhvern IIátt, til að lækna og
lina þeim, sem það gæti orðið mögulegt. því eptir minni meiningu ættu þeir, svo leingi þeir eru til í landinu (og þeir eru
enn nú, því verr, ofmargir), að njóta þeirra eigna, er þeim hafa
gefnar verið; því salllllega eru þeir nauðlíðandi þurfamenn og
aumkunarverðir.

Hvað Hörgslandi viðvíkur, væri óskandi, að það á líkan
hátt gæti orðið læknisaðsetur í SkaptafelIssýslu, þegar því með
tíðinni auðnast fé, eða með einhverjum hætti yrði mögulegt að
launa þar lækni, og nokkur feingist til, því þær ~ sýslur hafa
mest þörf á lækni í suðuramtinu; og sama ætla eg muni verða
tiltækilegast með Hallbjarnareyri og Möðrufell með timaleingdinni. þegar mögulegt verður, nema hvað skipta þyrfti þeim
jörðum fyrir aðrar opinberar, konúngs- eða aðrar jarðir, einkum
Hallbjamareyri, er liggur við sjó, fyrir aðra, er betur liggur til
sveita, helzt í Mýra eða Barðstrandarsýslu, og hvar meiri þörf
er á lækni í vesturamtinu, og gæti hann þar gjört tilraun við
.holdsveika menn, því ei er hans þörf í Eyrarsveit, meðan Districtslæknir býr í Stykkishólmi, og ekki þarf heldur sýslulæknir í Eyjafirði af sömu orsök, en betra væri -þá að setja spitalann og læknirinn í Norðursýslu,
í haganlegustu sveit, og hafajarðaskipti á opinberum jörðum, er þar eru til á Sléttu eða
annarstaðar; það eru því mín tilmæli, að það heiðraða alþíng
vildi yfirvega, hvort ei væri eins vel gjöranda, allraþegnsamlegast að mæla fram með því umgetna eldra nefndaráliti um
Kaldaðarnes, fyrir það fyrsta, ef þinginu virðist með því mælandi, sem eg vona, því það getur fljótt orðið sett á stofn, og
kostar ekkert, nema hvað spitalínn á, en her er þörfin bráð.og mikil fyrir þeim holdsveiku, að þeim se líknað; en hitt, hvað lækni
i hverri sýslu viðvíkur, þá er líklega hægra að fá 1 læknir
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lærðan, en 10, og ætla eg, að við því að eins með tímanum
getum feingið gagnlega lækna, að þeir gætu einhvern tíma átt
von á að fá betri kjör her í landi, þó ei væri nema von um,
að þegar þeir yrðu eldri, um launa viðbót, eins og nú er orðið í Danmörk, því það er huggandi, að lifa í voninni, og margir hafa von um að lifa leingur, en auðið verður, þar einginn
veit sitt skapadægur.
En ekki get eg ímyndað mer, að það
lukkist vel, að ætla að fá þá reynslulitlu heimafræddu lækna, '
enda með svo miklum kostnaði, að ei yrði því opinbera, eða
lærisveinum sjálfum til samans léttara, en þó þeir næðu betri
og fuJJkomnari uppfræðingu
í Danmörk, pg óvíst, að margir
stundi læknisfræði að heldur', meðan ei er til meira að vinna,
og mikilla launa getur varla einn þvílíkur heimafræddur sýslulæknir vænt; enda mundi allur þar að lútandi kostnaður lenda
á bændunum, og mætti því vel bíða þess, að héraðsmenn beiddust þess í hverri sýslu fyrir sig; því óvísttel eg, að allar smásýslur óski að halda læknir hver um síg, er, töluverðra launa
þyrfti, einkum efþær gætu feingið nóga upplýsta aðstoðarlækna.
er hver reglulega lærður læknir gæti kent, því mikinn mun ætla
eg aldrei verða þeirra á milli, og hinna í Reykjavík uppfræddu,
i hið minnsta í því, er þeir eigaað gjöra eða framkvæma í verkinu (i IJ)ra~i0).
Br e y ti n gal' á spítölunum er bæði alment óskað, og það
er sanngjarnt" þar margir gjalda hlut til þeirra, að þeir vilji
njóta léttis í móti, með því að holdsveikum se létt á þeim, eða
lækninga tilraun' gjörð við þá; og því ætlaðist eldri nefndin til,
að læknir og betra hús yrði sett á Kaldaðarnesi strax, og að
læknirinn feingi þá 100 dali, er allranáðugast hefir verið gefin
von um að gefnir yrðu fQstum, læknir í Árnessýslu, svo að
hvað styrkti annað, sýslan og spitalinn, er sýslan hefir ei serskilinn læknir áður, en er ein sú fólksríkasta og efnugasta í
landinu, og að síðan skuJi svo fara með hvern hinna spítalanna, þegar færi er á fyrir feleysi; má það bráðumverða, hvað
MöðrufeJls-spitala snertir, eptir því sem áður er sagt, því hann
er næstur Kaldaðarnesi að efnum.
Eg vil því ráða því hefðraða alþíngi, allraþegnsamlegast að
biðja Hans Hátign konúnginn, allramildilegast
1, Að leyfa, ab þeir læknar, er nú' eru á landi her, og her
eptir verða' lærðir i Danmörku. og þar ylHheyrðir, megi
fá leyfi til, og skuli kenaa vel .•tilföllnum gáfuðum, og
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ráðvöndum
úngum
mönnum þaðan,
el' mest
þörf er á
læknahjálp,
að taka blóð,
binda um beinbrot,
kippa í
lið, lífga drukknaða
og í hel frosna, samt þrifnað þann,
hreinlæti,
matarhæf
og aðhjúkrun þá, er hafa þarf við alla
sjúkdóma yfir höfuð, og við meðferð á úngbömum.
2, Að spítalar fyrir holds veika verði settir á betri stofn, en
híngað til hefir verið,
eptir sem færi gefst á og þeim
aflast fé, að læknir verði settur á hvern þeirra, þegar fæst
og faung eru á, sem fljótt má gjöra á Kaldaðarnesi,
sem
nú þegar hefir efni á að halda læknir á eigiun kostnað;
og takist þá þeir einir inn í spítalann,
er úngir eru og
veikin er nýbyrj uð á, og se reynt að lækna þá, og þar
við útryðja boldsveiki úr landinu; en spítalajörðum
í norður og vestar-nmtinu
mætti skipta
fyrir aðrar, er haganlegar liggja (ekki í fiskíverum),
og hvar meiri þörf er á
lækni, en þó í sama fjórðúngi
landsins ; en meðan á því
stendur, að þessu verði fyrir komið, mætti leyfast,
að því
únga fólki, er teiknar til að holdsveikt
verði, se, með viðkomandi Dístrictslæknís ráði og umsjón,
komið fyrir á
hreinlegustu
stöðum, helzt i sveit, hvar það getur, hver
um sig, haft, ena hollustu meðferð, matarhæfi og aðhjúkrun, eptir læknis fyrirskipun, .en gefið se með því af spítalanna inntektum.
3, Að Hans Hátign konúngurinn
allramildilegast
vildi láta það
konúnglega
opna bréf af 14. Janúar þ. árs fyrir Danmörk, ná til Íslands,
um að þeir eldri læknar
feingju
launaviðbót
eptir aldri, því það mundi verða hin mesta
upphvatning
til, að íslenzkir menn stunduðu fleiri læknis-'
fræði, en híngað til verið hefir, við háskólann
í Kaupmannahöfn.
Reykjavík,

J.

þann 26. dag Júlímánaðar

Thorsteins

]847.

en.

FRAMSÖGUMAÐUR,Kandíd. JÓN SIGURÐSSON: það er einkum eitt aðalatriði, sem álitsskjöl þessi greinir á um; að öðru
leyti er ágreiningurinn
ekki svo afarmikill,
heldur má lángtum framar segja, að álitsskjölin
eins og farist á mis hvort við
annað. Aðal-ágreiníngsatkvæðið
er það, að minni hlutinn vill
fyrir eingan mun hafa spítala Í Reykjavík,
hvorki með lækna
kenslu eða án hennar, en hjá meira hlutanum
er þetta mikið áriðanda aðalatriði.
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þessi uppástúnga meira hlutans er ekki ný; landlæknamir sjálfir hafa borið hana upp, hver eptir annan. Bjarni Pálsson
kvartaði mikið yfir skorti á sjúkrahúsi, og kvaðst ekki geta
tekið móti öllum þeim sjúklingum, sem vildu dvelja hjá honum, ser til lækninga, Jón Sveinsson hefir stúngið upp á hinu
sama 1783. Seinast hefir hinn nú verandi landlæknir, hinn
virðulegi þingmaður, sem er í minna hlutanum, stúngið upp á
hinu sama, og stendur það í "~i&líot~(f for S!crgtr" 1830, að sett
yrði a Im e nt sj ú k rahú s , bæði handa holdsveikum, sem
álitist læknandi, og öðrum sjúklingum. það litur svo út, sem
minni hlutinn hafi ekki þókzt geta haldið þessu fram, vegna
þess hann væri orðinn uáteingdari þeirri meiníugu, sem nefnd
sú let í ljósi, er sett var hel' fyrir 3 árum síðan, og réði til að
setja lækni lÍ Kaldaðarnes. En nefnd þessl átti allt öðru máli
að gegna; hún var aldrei spurð að, hvort her væri mögulegt
01'1 bæta alla læknaskípunina,
heldur að hinu, hvað gjöra ætti
við Kaldaðanles eða við spitalana í suðuramtínu ; her væri
þess vegna eingin ósamkvæmni þó minni hlutinn mælti nú með
sjúkrahúsi í Reykjavík, eins og fyrri. Íbrefi 13. Jan. 1838
virðist landlæknirinn enn að hafa bygt á þeirri hugmynd, að
her væri gott að hafa sjúkrahús.
það hefir ekki heldur verið
hann einn, sem var á þessari meiníngu, heldur hafa það verið allir þeir embættismenn, sem her hafa verið. það var kunnugt, að biskup sál. Steingrímur var mest mótfallinn því, að
"eignir" spítalanna yrði teknar til sjúkrahúss, en hann áleit
samt sem áður sjúkrahús her nauðsynlegt.
Land - og bæjarfógetinn lýsti því einnig á fundum embættismanna-nefndarinnar, að sjúkrahús
væri her mjög nauðsynlegt. Hversu skyldi.
nú ásigkomulagið hafa breyzt svo, að þar sem her hefir verið
nauðsynlegt sjúkrahús frá Bjarna Pálssonar tíð og þángað til
1839, eptir allra embættismanna
og einkum allra landlækna
sögn, I,á skyldi það nú ekki vera orðið nauðsynlegt?
Ásigkomulag bæjarins hefir þó einmitt breyzt á þann veg, að sjúkrahús hlýtur að vera enn nauðsynlegra nú, en áður. það er einnig víst, að margir óska þess her í bænum, eins og von er á.
það er öldungis ðrett, þegar minni hlutinn fiegír, að her se
annarskonar innbúar, en í bæjum í öðrum löndum. Her eru
embættismenn, kaupmenn, handiðnamenn, fyrir utan annarskonar menn af almúgastétt,
daglaunamenn, o. fl.; þetta er, eins
og von er, sömu tegundar eins og annarstaðar, en þó her
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ekki eins 'margir af hverri tegund, eins og í stérstððum í öðrum löndum, þá breytir það ekkert 'eðli hlutarins sjálfs. Her
mundu margir verða fegnir að flýja til spítala, ef kostur
væri á. Hversu fegnir mundu ekki margir hafa orðið, þegar mislingasóttin gekk í fyrra, að fría sig við sjúklínga, og
kannske geta verndað aðra við sjúkdóminum, með því að
koma þeim á spítala, sem fyrst urðu veikir. Her er víða svo
þraungt húsrúm hjá fólki, að þegar einhver verður veikur í
húsinu, er það í stærstu neyð; allir verða að bafa umgáng um
húsið, þar sem binn veiki er, og ef mögulegt er, að sjúkdómurinn taki hina aðra, þá verður það. Öllum er auðsætt, hversu
spítali gæti bætt úr þessu, og þar með gjört mikil not.
því, sem minni hlutinn færir til um kenslu bjá læknum,
er til hlítar svarað í álitsskjali meira blutans. Ef að því einu
ætti að búa, mundi það verða stopult. Héraðslæknar eru ekki
llir svo fyrirkallaðir, að þeir geti kent, eða hafi tíma til
ess, sízt nema þeir hefði töluverðan hagnað á því, og þá gæti
svo verið, að sumir þækti leggja meiri hug á það, en skyldi.
Væri þeim sk i pa ð að kenna, þá drægi þeir sig í hlé, og yrði
þar ekki við gjört; því allir vita, hversu bágt ber veitir að
framfylgja því, sem mætir almennri mótspyrnu,
eða jafnvel
mótspymu einstakra manna. Meiri hlutinn befir bent á hið
hentugasta ráðið til að reyna, hvort héraðalæknar mundu vera
tiUeiðanlegir til að kenna aðstoðarlæknum eða ekki. Minni
hlutinn gjörir ráð fyrir, að reynsla
lærisveina yrði meiri hjá
heraðalæknum, en á spítala. þetta skyldi vera bygt á því, að
spítalinn stæði auður; en það er sýnt, hversu ólíklegt þetta
væri. Kenslan á spítalanum bly ti að verða miklu betri,
bæði í hinu bóklega, því þar væri menn, sem settir væri einmitt til að kenna, og eins í hinu starflega, því læknar spítalans væri eins nærri því, eins og aðrir: því þó aðsókn in yrði
ekki á við það, sem er í stærri stöðum, þá verður hún það,
sem hún getur mest orðið her í landi. þar sem minní hlutinn telur vandkvæði á Iíkskurðí, þá má fá nóg til þess annarstaðar frá, ef á þarf að halda, og þyrfti það ekki að kosta
fjarska mikil').·
Fyrirkomulag það, sem minni blutinn stingur upp á að
'hafa á spítölunum, mundi koma litlu til leiðar; allt það, sem
áynnist, væri það, að.einn sýslulæknir feingist í Árnessýslu. Meðgjafir með holdsveikum upp til sveita af eignum spítalanna
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væri einángls til sóun ar ; miklu forsjáJegra væri hitt, að leggja
únga holdsveika, þá sem sjúkdómurinn er að bylja á, inn á
spítala. Reynslan sýnir, að holdsveiki hefir læknazt her, og
það á ekki laungum tíma, svo vel, að ein gin holdsveikismerki hafa verið á manni að sjá. Væri þessum síðan komið
upp i sveit, ef það þækti hollara, þá held eg,al'l þessi aðferð
væri miklu skynsamlegri en sú, að reka þá veika upp í sveit.
Eg er yfir höfuð að tala mjög efablandinn um, hvort sjáfarlopt sé nokkuð óhoIlara holdsveikum, en sveltaloptíð; og vist
er það, að ekki er holdsveiki í' öllum sjóplázum, og eins hitt,að hún stingur ser -eins niður í sveitum þeim, sem eru fjærri
sjó. Ef á að fara að safna handa hverjum' spítala, þángað til
hann fær nóg fe til að launa lækni, þá held eg það megi leingi
standa. Möðrufells-spítali er rikastur, og á 4000 rhd., það er
160 rhd. leiga, og þó jarðirnar væri seldar líka, yrði allt saman
einir 280 rbd. hæst í leigu; það er tæplega handa einum lækni.
Að skipta jörðunum fyrir aðrar jarðir, er býsna ísjárvert, og
þó helzt, að fá læknum Jensjarðir til ábúðar. Einginn læknir
býr nú lÍ lensjörð sinni, og reynslan hefir sýnt, bæði um þær
og aðrar lénsjarðir embættismanna, að þær níðast niður mest allra jarða. Yrði því vjð komið, væri það lángbezt fallið, að jarðir
þessar geingi í eignir bænda, og væri seldar, ef kostur væri.
þar sem minni hlutinn hefir talað um, hvetjar uppástúngue
meiri hlutinn hefir gJört um það, hversu auka mætti sjóð þann,
sem fyrir bendi er, þá hefir hann tekið, mer er nær að segja,
gálauslega til orða. það er eins og hann vilji bera meira
hlutanum á brýn, að hann hafi viljað féfletta ekkjur, fððueleysingja og fátæklinga, til að koma fram hugarhurðum sínum.
þó minni hlutinn kynni að ætla mer slíkt, þá voru þeir heiðursmenn í meira' hlutanum, aðrir en eg, sem allir vita að eru
fjarlægir því, að vilja féfletta aumingja til að koma fram hverju
sem þeim dettur í hug. Eg kalla, að minni hlutinn hafi tekið
gálauslega til' orða; því einmitt f því atriði, þar sem hann að
líkindum meinar til; hefir meiri hlutinn sagt með berum orðum: "þegar þVÍ verður með r t t uvlð komið!'; meiri hlutinn
hefir tekið þa~ skiljanlega fram', að þessu
se eigi varið
sem haganlegast, og færi betur að verja því Öðru"'si.l\liimi
hlutinn talar með mildum kraptl um það, hvaðkostnaðurin~
muni leggjast sárt á bændur, og t.ekur fram stærstu upphæðina, til þess að gjöra allt sem ógurlega st. þetta er nú gamé
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alt bragð, sem margir hafa haft við almúga, af því almúginn
hefir haft orð á Sef fyrir, að hann sæi mest í peníngaútlát. En
eg vona, að hnykkur þessi verði her að eingu liði; því her eru
komnir saman svo skynsamir menn, að þeir munu ekki láta
slíkar úrelt ar ástæður villa Ser sj Óli ir, :Menn munu sjá, hvort
uppástúnga meira hlutans miðar landinu til nota, og þegar
sannað er, að manndauðinn her á landi er meiri að tiltölu, en
i stórstöðum uorðurálfunnar,
þá munu menn flestir verða að
játa, að tími se kominn til að gjöra eitthvað. þar sem minni
hlutinn sveigir ser í lagi að því, að tekið se frá holdsveikum,
þá er það ljóslega sýnt í álitsskjali meira hlutans, að fe þessu
er miklu framar varið handa spítalahöldurunum
en hinum
veiku. þar sem minni hlutinn sveigír að fátækra-með ölunum, þá er það víst, að margir hafa kvartað yfir þeirri óreglu,
sem er á útbýtíngu þeirra; margir fá þau, sem ekki þurfa eða
nærri eflt, en hinir stunðum ekkert, sem fjarri eru eða helzt
þurfa. Sumir biðja um meðölin, af því að þeir hugsa, að ef
þeir fái þau ekki, þá fái aðrir þau. Lyf salar fá nokkuð fyrir
útbýtínguna, læknar nokkuð, og þannig lendir seinast minnst hjá
hinum sannfátæku. Minni hlutinn segir, að tekið sé frá öðrum Iandsfjúrðúngum ; en meiri hlutinn hefir sýnt, að með þessu
móti einu gæti hvert hérað í raun og veru uppskorið ávöxtu
þess, sem það hefir goldið, þegar það getur með því einu móti
vænt. læknishjálpar.
Ójöfnuðminn verður miklu meiri eptir
uppástúngu minna hlutans; Rosmhvalaneshreppur verður eins
út undan eptir sem áður, og þó einn læknir kæmist upp með
tímanum í einhverri sýslu, þá yrði það einúngis þeirri sýslu
að notum, en hinar sýslumar nyti einkis í notum þess) sem
þær hefði goldið i þar að auki er það sýnt, að þetta fyrirkomulag leiðir til lángtum meiri kostnaðar, og yrði mjög ófullkomið·
og að eingum verulegum notum.
Jústizráð THORSTEINSEN
: Eg óttast nú fyrir, að hinir heiðruðu þíngmenn megi vera orðnir leiðir af þessum laun gu prédikunum, enda þarf stálminni til að muna þær. Framsögumaður
gat um í nefndaráliti meira hlutans, að læknaleysi væri en helzta
orsök til manndauða á Íslandi, og að fleiri dæju að tiltölu, og
fólk fjölgaði minna her, en í öðrum löndum, Eg neita nú ei,
að her eigi það opt við, að svo deyr margur, a~ einginn bjargar; en þó ætla eg því ei verði neitað, að ástand landsins og
atvinnuvegur manna her við land, eiga töluverðan þátt i þessu,
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og vil eg all eina færa dæmi til, hvað margir hafa drukknað
her við land Í> hin seinustu 26 ár, 1820-45', og eru það 1,295
menn, eða her um bil 50 árlega, þ. e. einn' af 1000, því ei voru
her stórt yfir 46,000 manns við byrjun þessa tímabils, þó nú
séu það nær 60,000 en 50,000 jen
eg veit. í eingu landi svo
marga drukknaða eptir tiltölu, því í því stóra Bretlands ríki,
hver þjóð hefir þó mestar sjó- og skipaferðir um allan heim,
þókti undra mikið, er á einu ári, er óvanalegir sjóskaðar urðu,
drukknuðu yfir 3000 manns af enskum skipum; en 27,000 þar
svara til meðaltölunnar, sem er á íslandi, enda er það gífurlegt manntjón, er her skeður optá sjóferðum, og það er mest
úngir og miðaldra menn, frá ekkjum og börnum í blóma lífsins, er svo deyja. Fjöldi fólks verður líka úti her á landi, á
einum vetri fullir 20, og kemur slíkt af eðli landsins, óhollu
matarhæfi og alls kyns gömlum og illum vana í meðferð á veikum yfir höfuð, er ekki er svo greitt fyrir læknirinn altend að fá
upprætt með rótum hjá fólki; lukkast það hjá nokkrum, en alls
ekki hjá öðrum; og þekki eg það af reynslu.
Meiri hlutinn hefir gleymt í yfirliti um spítala-kostnaðinn
að reikna nokkuð tíl meðala fyrir spítala-sjúklinga.
þeir 4
holdsveiku þyrftu þó einhver með öl, þó fáir yrði aðrir í spítalanum; eg gizka því á, að ei mættu minna vera, en 80 rbd.
um árið fyrir me'ðöl; það fyllir töluna, að spítalinn þarf árlega
3000 dala. Líka fannst mer vera gleymt bæði skurðarverkfærum og fleiru, er sýna þarf við kenslu , og öllum áhöldum og
efnum, er brúka þarf við frumefnafræðís-kenslu, og varðar það
þó ærnum kostnaði, og það má þó vel kenna hel' á landi, ef
öll áhöld og allt, hvað til þess þarf, er her til. Þegar eg nú
ætlast til, að 5 kandídatar útskrifist árlega úr prestaskólanum,
sem kostar árlega hér um bil 2000dali , ætla eg það nægja til presta
embætta, sem eru 181 á íslandi, ()g gjöri eg þó ráð fyrir, að 10
eða II háskóla-kandídatar
optast verði til í landinu, og þá eru
eptir 170 prestaköll, sem ætluð yrðu þeim frá prestaskólanum
útskrifuðu. þeir 5 frá prestaskólanum um árið kosta þá allir
til samans 2000, því þeirra uppfræðing er prestaskólans árlegi
arður, þ. e. hver útlærður hefir kostað 400 dali.
þar á móti
heldur meiri hluti nefndarinnar, að 17 sýslulæknar muni þurfa,
þ. e. I á móti 10 presta-efnum,
og ætti 1 að útskrifast annaðhvort ár, og það ætla eg höfuð-arð spítalans um 2 ár eptir
tiltölu, að uppfræða 1 sýslulæknír ; og kostar hann þá 6000 rhd.;
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því það er skólans pródúct eða not, og útskrifist 1 að elns
3. hvert ár, hefir uppfræðing hans kostað 9000 dali; það kaUa
eg þá dýru verði keypt, og ekki farið haganlega með efni sín,
því fyrir minna má fá betri uppfræðingu í Kaupmannahöfn.
Framsögumaður gat um, að aldrei hefði verið reynt til að lækna
þá holds veiku IH!r á spítölunum.
það er satt, og þess var
heldur eingin von, því þeir spítalar eru nálægt 200 árum eldri,
en nokkur læknir var settur á Íslandi, er fyrst var 1760, en:spítalar voru settir á miðri 16. öld af Kristjáni III.; voru þeir stiptaðir
til að hjúkra og hýsa fátæka holdsveika aumingja, svo að þeir
ei þyrftu að gánga um og betla, öðrum til viðbjóðs ; og máske hafa
menn þá óttazt, að þeir máske gætu (smittað) sýkt aðra at
ser, því lækna greinir enn þá á um það, hvort ekki holdsveiki se
næmur kvilli, og þykjast menn enn þá hafa dæmi til, að slíkt
hafi við borið, en skjaldgæft ætla eg það vera muni. Mer sýnist jafnaðar-reikningur hins heiðraða framsögumanns, um hvort
léttara se að fá utan lands lærða lækna, eða innan lands uppfrædda, vera nokkuð stór, hvað þeim fyrri viðvíkur. þegar
hann vill láta 10 sýslulækna fá 600 dala laun, 6 500 dali og
4 400 dali. Eg hugsaði, að það mætti nægja; að einn 4. partur felngi þessi hæstu laun 600, annar 4. partur 500, 3. fjórði
partur 400, og sá yngsti 4. partur 300; það er eins og þessi
reikningur væri gjörður svo hár, til þess að gjöra það álitlegra,
að safna saman miklu fé og stipta innlendan lækna-skóla her
í bænum, hvaðan eg se ei bétur, en hver sem útskrifast kosti
6000 dala, það er uppfræðing hans þar, eða máske 9000, ef 1
að eins lærði um 3 ár. Mer sýnist framsögumanni mislagðar
hendur eða .réttara mislagðar meiningar, er hann í gær vildi
láta þá sigla, er áttu að meta jarðir á Íslandi, en lækna-efni
þurfa ei að sigla; eg ætla þó, að þessir hafi mesta þörfina á
þvi, því þeir geta sannlega lært og séð margt á spítölum í stóru
stöðunum erlendis, sem ómögulegt er að sjá eða læra her í
landi, en [arðamatsmenn, þó þeir hefðu ferðast um allan heim,
ætla eg þar fyrir ei eins vel hafa vit á að meta jarði; á ÍsIandi , eins og greinda og skynsama bændur innlenda.
Hvað
Gufunes svo kölluðum spítala viðvíkur, þá þekki eg lítið til
hans; en ekki veit eg, hvernig hann á skylt við lækningar eður
læknaskipun.
Heyrt hefi eg það, að þegar landlæknir Paulsen kom fyrst að Nesi, hafi menn flutt til hans úr héruðum
marga holdsveika og aðra veika fátæklinga, og héldu menn
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það væri skylda hans að halda þá alla og lækna fyrirlalls ekki,
og að hann mundi geta læknað allt; en þegar það hvorutveggja
ekki reyndist rétt, komu lángtum færri eptir það, enda var
húsrúm lítið í Nesi fyrir 2 heimili, eptir að þessum var skipt
milli 2ja. það er ekki rétt haft eptir mer .í ~ibliot,þ. for S!æger,
að eg nokkurn tíma hafi ráðið til að flytja Kaldaðarnes-spítala
eða aðra híngað í Reykjavík, eða mer nokkurn tíma hafi þókt
þörf á spítala her í bænum, og verður það aldrei með sönnu
eptir mer haft, því það hefir aldrei verið mín meiníng; en hitt
drap eg á, að eingin lækninga tilraun hefði nokkurn tíma verið gjörð á þessum spítölum, og væri ei til þess ætlað, þar
gamlir holdsveikir einasta væru teknir þar inn, er veikin var
mögnuð orðin í, og væri því ei til neins að reyna neitt við þá,
en eg heit vera betra, ef læknishjálp ætti að reyna. þar, að
taka inn únga, er veikin væri nýbyrjuð á, eg gjöra tilraun til
að lækna þá, mætti þá og líka taka þar inn aðra veika fátæklínga, og átti það bezt við, að það væru húð-sjúkdómar, þó þaðsé
þar ei ítarlega tekið fram. Hvað mislíngum viðvíkur, þá held
eg útbreiðsla þeirra ekki mundi verða hindruð við spítala her
í bænum (í fyrra komu þeir ei fyrst til bæarins), enda veit eg
hvergi i Norðurálfunni haldnar sóttvarnir fyri,..illislíngum, sem
ekki er hættulegri sjúkdómur, en margar kvefsóttir, þegar einasta börn fá þá, sem vanalegt er í öðrum löndum, því þeim
verður haldið inni betur, en fullorðnum, Her í landi verða mislingarnir þess vegna hættulegri, c1,lðþeir koma svo skjaldan, og
allir fá þá í einu, úngir og gamlir, og þeir eru lángtum hættulegri fyrir gamalt, en úngt fólk, og því held eg þeir ~öri minna
illt, hvar þeir gánga opt og börn alleina fá þá, og svo vildi
eg heldur að væri her í landi, að þeir kæmu optar innan hverra
10 ára, eða 5. og 6. hvert ár, og mundu þeir þá gjöra lángtum minna íIlt her, eins og annarstaður.
Framsögumaður hefir misskilið mig um meðgjöf holdsveikra.
Meðgjöfin með
þeim úngu holdsveiku í sveitinni ætti ei að vara leingur, en
þángáð til læknirinn getur feingizt, eða komið að spítalanum; þá á hann að taka þá til sín; ætla eg sú meðgjöf
þyrfti ei að vera stór í sveit, þegar þeir holdsveiku gætu
unnið nokkuð, og máske hrepp arnir opt ljúflega vildu annast
þá sjálfir, svo að spítalinn gæti þess fyrri safnað fe til að geta
haldið læknir og komizt á betri fót.· Hvaðan sýslulækna laun
eigi að takast, get eg enn ekki seð, og hefi ei heyrt stúngiö
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upp á þvi. Eg ætla þó, að einginn gefi sig fram að læra á lækna-:
skólanum, meðan hann ei getur átt nokkra von um, að fá einhvern styrk til að lifa af síðar meir, eins og þeir sem gánga á
prestaskóla nn. Framsögumaður segir það se gálauslega sagt af
mer, að meiri hluti nefndarinnar hafi stúngið upp á, að taka eign
frá ekkju og föðurlausum börnum til þessa spítala, sem nicr sýndist ekki vera rétt, og ekki get eg enn þá breytt meiningu
minni í því, því það má öllum mönnum vera ljóst, að ef 150
dalir árlega eru teknir frá einni stiptun eða eign, hve nær sem
verður, fellir það eignina niður um .meira en 3000 dali þaðan
af (eða 3,750 dali), og þó núverandi eigandi ei vissi það fyrri
en við dauða sinn,·· rýrir það arf erfingja þess, sem á eignina,
þ. e. kreinkir þriðja manns re ft, og því ætla eg, ef það er gálauslega talað af mer, að það se öllu fremur gálausleg uppástúnga afmeiri hluta nefndarinnar, að fara fram á slík órettindi.
FRAMSÖGUMAÐUR:það eru einúngis fáein atriði í ræðu
hins virðulega konúngkjörna þingmanns, sem eg þarf að svara.
Eg reingi ekki reikninga hans um drukknaða á Englandi, því
eg er því ekki kunnugur.
það kann einnig að vera satt, að
her drukkni fleiri að tiltölu en annarstaðar, af ýmsum orsökum, en þetta tekur ekki ójafuaðinn burt. þessi ójöfnuður liggur mest á manndauðanum hel' á barnsaldrinum, innan 10 ára,
og sá ójöfnuður er hinn háskalegasti.
það er satt, sem þíngmaðuriun sagði, að ekkert er talið
til meðalakostnaðar ; það kann að vera, að þau mætti meta til
80 rbd. árlega, en þá er lagt svo vel í á moti í áætlun meira
hlutans, að þetta mætti vel standast.
það þykir mel' merkilegur reikningur, þegar hmm telur, að hver, sem skrifast út
úr læknaskólanum, kosti 6000 rhd.; það er eins og sagt væri,
að hver einn stúdent kosti allt það, sem skólinn allur kostar,
bæði hús, kennarar og allt saman. það er ekki von, að hinn
virðulegi þíngmaður se vel heima í þessu máli, þegar hann veður reyk í því, hve nær spítalarnir hófust her á landi; hann segir nú þeir hafi verið settir 1550 af Kristjáni þriðja, en eg held,
að flestum öðrum se það kunnugt, að Hans Hátign Kristjáni
konúngi þriðja "sýndist það gott að vera, að spítalar yrði
ekki settir á Íslandi, heldur að fátækir og vanfærir geingi
um og flökkuðu, eptir gömlum og góðum landsvana", eins og
stendur í eyrindishréfi Knúts Steinssonar.
Meiri hlutinn hefir
aldrei neitað því, að gott væri, að læknar færi til annara landa,
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en meiri hlutinn hefir sýnt, að taki maður þann veg sem l'eglu,
að heimtaháskóla-mentun,
þá fást her aldrei nógir læknar,
nema með þeim kostnaði, sem oss er ofvaxinn. Landlæknirinn neitar því, að hann hafi nokkurn tíma talað um annað, en
lækningahús handa holdsveikum.
Eg hefi staðinn fyrir mer,
og stendur .hann í "~í&líot~tf for ~ægtr XIII. Bindi bls. 104,
105 og 106; þar stendur fyrst þetta, sem hann sagði, en síðan stendur: að það væri "æskjanda, að holdsveikra spítalarnir, sem hafa töluverðar tekjur, yrði_með tíðiuni sam einaði r
og gjörðir að a Imen n u sj ú kr a bús i (f 0r ente og [ercnbree tíl
et almínbtlígt
®þgt~IIU0),
ekki einúngis
handa holdsveikum, sem veikin væri að byrja á, heldur og öðrum sjúklingum
(Watíellter meb forffídligt
a n b r e ('sþgbommt)ll. Eg vil nú ekki
öldúngis þverneita því,- þegar hann ber á móti fastlega, að
hann hafi meint Kaldaðarnes, en beinast liggur það við, að
hann hafi hlotið að meina sjúkrahús undir umsjón landlæknis,
því þá var einginn læknir í Kaldaðarnesi) og ekki stingur hann
heldur þá upp á að setja þar lækni. Um þetta mætti kannske
vænta að hinn háttvirti konúngsfulltrúi gæti gefið nokkrar
skýrslur, því eg veit ekki betur, en að landlæknirinn hafi opt
um þær mundir látið í ljósi ósk sína um sjúkrahús í Reykjavík, og að Kríeger hafi álitið tíma til þess þá þegar kominn,
að setja það á fót. Í þessu var einnig embættismanna nefndin í Reykjavík samdóma.
.
Mer þykir það undarleg ósk af landlækni, að óska híngað
mislinga 5. og 6. hvert ár; það er eins og hinir miklu herforingjar, sem ekki horfa í að senda 8000 í dauðann til þess
að 4000, sem eptir verða, vinni sigur; en hversu hetjulegt
sem þetta kann að vera á ófriðar tímum, þá virðist mer það
ekki eiga sem hezt við, meðan friðurinn stendur. þetta sannar annars, að það muni vera satt, að það se einmitt Iandlækninum að kenna, að hinar eldri varúðarreglur móti mislíngasótt hafi verið afmáðar úr lögum, og má með sanni segja" að
þetta hafi verið hin hættulegasta uppástúnga, og töluvert hættulegri, en minni hlutinn álítur nú uppástúngu meira hlutans.
Hinn virðulegi þingmaður sagði, að eg hefði miskilið það,
sem hann talaði um meðgjöf holdsveikra ómaga upp í sveitum; en hann ítrekaði einmitt með berum orðum, það sem eg
sagði. Hann ætlast til, að holdsveikum se komið fyrir í sveit,
og gefið með þeim af eignum spítalan!1a; en til þessa þarf þó
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nokkuð, og fyrir það sama safnast spítölunum seinna fe, því
það er þó auðskilið, að ekki leggur spítalinn það upp, sem
hann gefur með ómögum.
það er nokkurt tilhæfi í því, að lyfsali missir nokkur
hlynnindi, þegar hann missir húsleíguna, en maður má ekki
einúngis líta á hagnað einstakra manna, heldur verður að líta
á hvað alment gagn útheimtir.
Júztisráð THORSTENSEN:
þeim heiðraða framsögumanni
Iukkaðíst þó ekki að hrekja það, að það væri órett að taka
húsaleiguna af Apóthekara- ekkjunni eða erfingjum hennar,
heldur ei gat hann fært neina sönnun fyrir því, að mislingarnir gerðu meiri skaða, þó þeir komi opt í einu landi, því eg
ætla það viðurkent, að hvar þeir gánga opt og eru þá mest á
börnum, gjöra þeir minni skaða samtals, en hvar þeir koma
sjaldan, einu sinni á öld eða svo, því þar drepa þeir lángtum
fleiri í einu, en samtals í hinu landinu, því þá fá þá allir,
úngir og gamlir, í hverju húsi, og neyðast því til að fara óvarlega með sig, því einhver þarf þó að skríða á fótum, ef
mögulegt er, til að hjúkra að hinum, hirða skepnur, o. s. frv.,
en börnunum er hægt að halda inni, og geta þeir fullorðnu
gætt þeirra, þegar þeir eru allir friskír.
Hvað því viðvíkur, að eg vildi láta eyða fe spítalanna til
að gefa með þeim holdsveiku i sveitinni, þá ætlaðist eg ei til,
eins og eg hefi áður sagt, að sú meðgjöf væri töluverð, meðan þeir enn nú ekki eru orðnir ómagar, heldur þóknan fyrir sérlega aðhjúkrun á þeim, ef þá ei hreppsmenn vildu gjöra það
gefins, hvar þeim er ant um að safna í spítalasjóð sem fyrst,
og ættu þeir þá því að ráða.
Prófastur H~NNES STEPHENSEN: það má undrun sæta að
heyra, hversu hinn meira og minna 'hluta nefndarinnar í þessu
máli greinir á, og eru þó hvorutveggju hinir kunnugustu málinu; en þannig geingur ætíð, þegar menn eru á raungum vegi,
og fara villir, þó á alkunnum vegi sé. Vér höfum heyrt það
bæði af nefndarinnar álitsskrám og því sem rædt hefir verið,
að hver rífur niður fyrir öðrum, en getur ekkert styrkt byggingu sjálfs sín, og fer það að vonum, því á þeim grundvelli
er hvorutveggi byggingin sett, að trautt mun hún fá staðizt,
Tveir. aðal-annmarkarnir við meira hlutans uppástúngu
eru nú
þegar af minna hlutanum teknir fram: það eru hin ókljúfandi
vandræðirr[að fá nægilegt fé til svo dýrrar stiptunar, sem spít-

602

ala bygging í Reykjavík og stofnun læknakenslu við bann,
sú er gagn ynni nægilegt, og landi þessu hlíti, mundi hljóta
að vera; hinn annmarkinn er hvorki meir eða minna en algjörður ómögulegleiki , að veita lækna-efnum í kensluskóla
þessum nokkurn veginn gilda og góða mentun; og eru röksemdirnar fyrir þessu enu síðara í augum uppi, -þar sem 'lærdómur læknisfræðinnar er að mestu á reynslunni bygður, en reynslu.
er her ekki hægt að veita lærisveinunum í spítala þeim, sem
annaðtveggja einginn eða mjög fáir mundu sækja, og hval'
eitt einasta lík mundi ófáanlegt til skurðar, af' hverju þekkíng
á byggíngarlagi mannlegs líkama verður að nemast. þetta eru
nú þau ókljúfandi vandræðin, og sá algjörði ómögulegleikinn,
sem mætir meira hlutans áformi og uppástúngu.
Minni hlutinn vill nú líka stofna betri læknaskipun og fjölga læknum í
landinu með fe því, sem að minni hyggju eingan veginn er,
eða ætti að vera honum í hendi; því sama er feð, sem báðir
sýna fram, og hver vill af öðrum toga, og heyrir öðrum til, og
með eingu móti er á þeirra valdi, en það er fe hinna voluðu
holdsveiku lllanna her í landi. Eg sé nú ekki, að þetta fe sé
nefndarmönnum heimilla að taka og verja til annara augnamiðinu fráleitra framkvæmda, en hvert annað fe fátækra manna; eg
veit ekki betur, en að allir sveitarsjóðir í landinu séu jafnheimilir til að stofna með þeim stiptun þessa, og spítalanna
fe; því hvortveggja er helgidómur þeirra, þegar ómildar hendur ætla til þeirra að taka. Eignir spítalanna eru, eins og öllum er kunnugt, í fyrstunni stofnaðar af stjórninni fyrir nærfelt
300 árum (1555) af jörðum þeim, sem við siðaskiptin voru upp.
tækar gjörðar; þetta fe er síðan aukið með mildum gáfum, og
árlegum tillögum innlendra manna.
Að spítalar þessir hafi,
nú á seinni tímum, ekki svarað til tilgángs síns eða fyllt á.
kvörðun sína, og, ef til vill, aldrei, neita eg nú ekki. það hefir
verið sagt hel', að einir 2 eða 3 holdsveikir væru nú á öllum 4spitölum landsins; væri svo, má öllum blöskra sú ráðsöfun, sem
vita, hve mjög þessir aumingjar þurfa hjúkrunar og aðhlynningar við; sem vita, hversu torvelt er að sjá þeim fyrir góðum
og hentugum samastöðulll heima í sveitum, og hversu opt þeir
eiga þar við bágan kost að búa. þetta viðurkennir nú minni
hluti nefndarinnar, og vill verja láta nokkru af eignum þeirra
þeim til heilsubóta og lækningar með því móti, að hitt af fe
þeirra gángi til launa 4 nýjum læknum i landinu; en er nú
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veikleiki þessi eins gamall i heiminum og sögur gánga af, og
hve margir eru læknaðir'? Að minni hyggju alls einginn, og
get eg þá ekki bygt fasta von á hinni ókomnu tíð í þessu
efni. það er sýnt af meira hlutanum, að inngjöld spítalanna séu
nú 2076 rbd., og er það nægileg meðgjöf með öllum þeim
holdsveiku , sem JlÚ eru í landinu, eru þeir taldir 40 eða vart
það, en 50 rbd. er n6g meðgjöf með hverjum, í hið minnsta
þriðjúngi meiri, en með þeim er lagt í sveitum; mer hefir virzt
það skylda stjórnenda spítalanna, að verja þessu fé þannig, að
sem flestum holdsveikum mætti að sem mestu og varanlegustu gagni koma; þvi kýs eg mer breytingar-atkvæði það frá
nefndarinnar uppástúngum,
að spítalar séu látnir svara til síns
upprunalega augnamíðs , og því sen spítalarnir aptur opnaðir
fyrir öllum holdsveikum mönnum í landinu, sem það vilja þiggja,
og það nú, fyrst fe þeirra er svo vaxið, án nokkurs kostnaðar hreppa þeirra, hvar þeir eru sveitIægir , og að nákvæm aðgæzla væri á höfð, að þeir hefðu sem minnsta umgeingni við
aðra menn heilbrigða, þó ekki muni sjúkdómur þessi næmur
(eitt einasta dæmi er mer kunnugt, að einn ektamaki hefir
sýkzt af ektamaka sínum), og einkum, að þeim holdsveiku yrði
haldið aðskildum eptir kynferði, því holdsveikin útbreiðist eingaungu með getnaði.
þá ætla eg, að spítalar vorir vinni það
gagn, sem þeim er ætlað að vinna, Ietti neyð hinna voluðu, og
útrými sjúkleika þessum úr. landinu, og Ii ekki mjög laungum
tíma, og mætti þá verja fe þeirra til læknaskipunar bóta, eða
annara þarfra fyrirtækja.
Um þá 3 spitalahluti, sem meiri hluti nefndarinnar stíngur
upp á í staðinn fyrir þann eina, sem hingað til hefir goldinn
verið, vildi eg helzt ekkert þurfa að tala; þeir eru á líkum ástæðum bygðir og annað, sem ætlað er til að stofna Reykjavíkur spítala nn og læknaskólann af; menn hafa á seinni árum
með ógeði svarað þeim eina hlut á ári, af þvi menn sáu svo
lítið gagn af honum leiða fyrir tilhögun þá, sem á hefir verið
höfð; en með miklu meira ógeði munu menn svara þeim eina
hlutnum, hvað þá 3, ef menn sæu hann hrúkaðan til þess,
sem einga nytsemi má vinna; þessir tveir nýju spítalahlutir
mundu og lítið styðja stiptun ina , því fyrst eru það fæstar
veiðistöðvar, hvar útræði se tíðkað vor og haust: það eru helzt
inn -nesin, og fellur á vorin mögur lóðarisa , sem misjafnlega
verkast, og smáþyrsklingnr á .haust, sem hvortveggja er fánga-
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l>egar enn virðulegi framsögumaður sagði það sanngjarnt,
að sjóarhreppamir bættu þessum tveim hlutunum við, því þeir
væru minni þýngslum háðir, en sveitahreppamir, þá skil eg ekki
meiningu hans; því eg veit sannarlega ekki, hvert !tiald sveitahrepparnir greiða af fe sínu, sem sjóarhrepparnir ekki greiði
eins, nema hvað þessir síðari verða miklu þýngra fátækra-útsvari að sæta, en hinir, þvi við sjóinn eru örnagar miklu fleiri
og sveitarþýngsli miklu meiri,
Jústizráð J. THORSTENSEN:
Ee; vik til þess aptur , að
það er enn þá ekki hrakið, að uppfræðing lærlinganna á einum skóla er arður eða not þau, er skólinn gefur þjóðinni. l>egar fleiri útskrifast á ári, er uppfræðing þeirra, allra til samans
tekinna, gagnið af skólanum árlega, og svo ætla eg vera
muni, þegar einn útskrifast annaðhvert ár úr einum skóla, er
kostar þjóðina 3000 dali árlega, þá kosti sannlega uppfræðíng hans 6000rbd. eins og 9000, ef einn að eins útskrifast
hvert 3. ár. Eg óttast nú fyrir, meiri hlutans vegna, að ei
verði svo hægt að ná öllu þvi fé, er hann benðir á, til skólans, enda þó stjórnin leyfði, að þeir feingju allar spítalanna
eigur, sem mer þó þykir efunarmál, þar þær upprunalega eru
holdsveikum einum gefnar; t.a. m, þeir 60 rbd., er landfysícns
fékk fyrir fæði og klæðnað á einum lærling, sem eg ætla að
nú se upphafið meðCancelliebréf
af 1845, hvar í er sagt, að
sú uppfræðing svari ei til þessara tíða þarfa, og þeir peningar hafa ei borgaðir verið um hin síðustu 12 eða 13 ár. Ef
þeir 100 dalir, sem allranáðugast loforð hefir verið gefið fyrir
að læknir feingi í Árnessýslu, feingjust og yrðu teknir, þá
vantar launin banda þeim sýslulæknir, eins og til allra hinna.
Eins ósanngjarnlegt sýnist mer, að taka fátækra-meðala
peningana frá þeim fátæku um alt land, þvi margra nauðhjálp
.hafa þeir verið. Hvað því viðvíkur, að þeir gjöri lítið gagn,
vegna þess þeim "~e ójafnt útbýtt, þá má eg þar til svara, að
eg og aðrir læknar útbýtum þeim eptir prestanna attestum,
og þeir, sem þeirra svoleiðis óska, fá þau; um annað" er mer
ei kunnugt, og mer þykir all-líklegt, að stjórnin ei vilji láta
brúka þá til annars, en þess augnamiðs, er þeir vóru gefnir
í, meðan þeir ei eru afteknir, enda held eg, að margir sveitarforstjórar yrðu tregari að borga meðölin, eða jafnvel "gefa"fátækum vitnisburð um fátækt, ef það geingur af sveitarsjóð, er
borga þarf. l>að getur verið, að eg hafi mistalab mig um
létt,
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árstalið, hve nær spítalarnir vóru fyrst settir 'á stofn, enda ríður mer ei á miklu, hve nær það var á 16. öld.
STEPHÁN JIÍNSSON:
Eg er öldúngis samdóma meiri hluta
nefndarinnar í því, að spitölum se, nú sem stendur, mjög óskipulega fyrir komið, og að þeir nái ekki tilgángi sínum.
þetta munu allir ekki einasta viðurkenna, heldur kvarta margir
yfir slíkri óskipun, og get eg fært til eitt dæmi um það. Áður
en fyrsta alþíng var haldið, leitaði eg upplýsinga hjá sýslubúum mínum um, hvernig bezt yrði komið lagi á spítalana ;
það yrði nú of lángt, að greina frá svörum þeirra, en við þetta
tækifæri varð eg; þess áskynja, að 2 fullveðja bændur í sveit
þeirri, sem spítalinn er, höfðu boðizt til að taka annan spítalaliminn, sem þar er með fuJlkomnustu meðgjöf, meðgjafarlaust; eg ímyndaði mer þá, að spítalastjórnendum væri þetta
ókunnugt, og skrifaði því amtmanni til og skýrði honum frá
þessu.
En að ári liðnu fekk eg svar frá honum gegnum sýslumann minn, svolátandi, að bæði hann og spitalastjórnin
áliti
það ísjárvert, að taka burtu þennan hospitalslim ; enda er hann
þar enn, eins á sig kominn. Eins og það er nú viðurkent af
öllum, að spítalarnir, nú sem stendur, séu að eingu gagni,
eins gjðri eg ráð fyrir, að flestir muni verða á því, að endurbæta þá, svo gagn verði að;; en ekki vil eg dyljast þess, að
mer virðist stórvirki meiri hlutans æði ísjárvert, og hafa litla
ástæðu við að styðjast, þar sem áætlunarreikningarnir
eru, því
þeir geta farið misreitis, og þessi stóra stiptun fallið um sjálfa
sig, ef efnin bresta. þar á móti mundi það koma ser betur,
ef spítalarnir og eigur þeirra þyrftu ekki að flæmast úr sveit
sinni, heldur yrði komið svo haganlega fyrir, sem faung eru á.
Hvað upp boðin á spítalahlutunum fyrir fram snertir, þá
getur mer ekki fundizt það sama og meiri hlutanum, að þau
eigi ans kostar vel 'Við; þau hafa verið reynd fyrir norðan, en
árangurslaust, því menn eru þar ófúsir á, að bjóða mikið i
eintöma vonina. það væri að vísu æskilegt,
ef holdsveikin
'Yrði rekin úr landi með því móti, sem sá heiðraði þingmaður
Borgfirðinga drap á. En ætli það verði nú svo hægt, að koma
þ;í við? það á kannske líka Mrna heima: að íIlt er í ætt gjarnast. Eg .hefi heyrt þess getið af vissum mönnum;' að tveimur
manneskjum hafi batnað holdsveiki í svo kölluðu baði við 1\lývatn. par er hlaðinn .kofi yfir þurra jarðhita - holu, og þar
fara menn inn í, og svitna þar mjög mikið. petta er að vísu

606

einföld tilraun, en hún er líka kostnaðarlaus,
og væri því
reynandi fyrir þá, sem þess háttar kvilla hefðu, og ekki ættu
því leingri leið þangað.
EYJÓLFUR
EINARSSON:
Af ræðum þeim, sem her hafa
farið fram á þingi, gefst mer tækifæri að láta í ljósi álit mitt
og héraðsmanna um þann eina spítala, sem við eigum í vesturamtinu; er hann af öllum óþokkaður, sem því almenna gagnslaus. Síðan eg veit til, hefir einginn ómagi frá hrepp mínum
þangað farið, hefir þó goldizt af hreppnum í spítala hluti, síðan
goldið var af fugli, nálægt hundraði á landsvísu eptir meðalverði ár hvert; frá Barðaströnd hefir í mínu minni einn ómagi farið þángað, sem mer er því kunnugra, sem eg flutti
hann. Hefi eg líka heyrt, að ómagi þessi hafi þjónað sem
vinnukona 9 ár á spítalanum, og gat eg því heldur trúað
þessu, sem eg sá ei holdsveiki á ómaga þeim; eneinga fregn
hef' eg af, að ómagi hafi 'nokkuru sinni frá Ísafjarðarsýslu á
spítala þennan farið. Af þessu leiðir, að eg óska, að stiptun
þessi verði upphafin, og brúkuð til læknalauna og fjölgunar
þeirra í amtinu; en ei vil eg, ab stiptun þessi leggist til spítala-byggingar í Reykjavík, sem eg efast um. að vesturland
hafi nokkurn tíma verulegt gagn af. Hvað viðvíkur því, að sá
heiðraði framsögumaður vill auka inntekt spítalanna, verð eg
að geta þess, að ei mun verða vinsælt að gjalda spítalahlut af
æðarvarpi, það er ei veiði; ef af því skyldi gjalda, ætti eins
að gjalda af sauðpening, kúm og hestumlandmanna;
ekki held
eg heldur vel til fallið, að gjalda spítalahlut þrisvar á ári, þvi
optast munu sömu' menn við róðra, vetur, vor og haust, og
sýndist það ójöfnuður við þá, sem þann .næríngarveg stunda;
eg held meiri ástæðu, að nefna lax -, silúngs og hrognkelsaveiði, sem framsögumanni hefir gleymzt. Hvað áhrærir fátækra
meðöl , þá veit eg ei til þau fáist. utan með attesti frá prestum. Get' eg þvi ei trúað, að þeirra njóti aðrir en þeir, sem
rétt hafa til að njóta þeirra; en að þau útbýtist ei jafntfil
allra héraða, get eg vel trúað, en eg held líka rétt, þau ,.útbýtist meira, þar þeirra þarf fremur við._··
Forseti. tilkynti þá þínginu, að fundi væri að þessu sinni'
slitið, en að hann byrjaði aptur kl. 5. e. m, d.'
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31. Júlí --- tuttugasti og sjötti fundur.
Forseti gat þess, ai'l stiptprófastur
Árni Helgason gæti
ekki komið á fund, og bað þingmenn að taka til umræðu í
spítalamálinu að nýju.
FRAMsöcuMAÐuR: það er nauðsynlegt, að halda ser til
aðalatriðanna í þessu máli. :Menn verða fyrst og fremst að
gjöra ser ljóst, hvort her se þörf á meiri læknahjálp eða ekki:
hvort nokkur þörf se á að fjölga læknum eða ekki. Ef þess
þykir ekki þörf, þá er að fella uppástúnguna.
Ef þess þykir
þörf, þá er að hugsa um, með hvaða ráðum það verði gjört.
þá eru tveir vegir fyrir hendi, annaðhvort að koma upp stöku
lækni á stöku stöðum, eða að koma á innlendri læknakenslu
í innlendum læknaskóla, og síðan fjðlga læknum smásaman.
Hinn virðulegi þingmaður frá Barðastrandarsýslu sýndist mer
vera meira hlutanum samdóma í raun og veru, en það, sem á
milli bar, var það eitt, að hann gat ekki rifið sig frá þessum
gömlu spítala hugmyndum.
Reynslan hefir sýnt, að læknar
þeir, sem hafa feingið innlenda kenslu hafa orðið her eins
nytsamir, og áunnið ser eins gott álit, og þeir, sem háskólalærðir hafa verið. Til þess að sýna, að skynsamir menn annarstaðar ~öra ekki þessar straungu háskólakröfur, eins og
menn sýnast ætla að gjöra her, skal eg leyfa mer að færa
fram nokkur orð, sem. einnig standa í ,,?Bíbliot~. for ~ægerll (1845
No. 1. S. 135), og snerta hín norðlægu héruð í Noregi; þar
tekur svo til orða: "1830 var í Noregi einn læknir handa 9000
manns. þegar nú hugleidt er, hversu strjált fólk þetta býr,
í fjörðum og meðal fjalla, og hversu bágborin eru lífskjör
manna í hinum norðlægu héruðum landsins, þá eru varI a líkindi til, að þeir, sem hafa verið 12 - 16 ár á skólum og háskólum, mundu verða fúsir til að setjast þar að litlum embættum. þriðjúngur allrar þjóðarinnar má því vera án læknahjálpar, sökum þeirrar reglu, sem margir álíta eintóma háskóla hégilju". Her á landi el' níl auðsætt, að aldrei feingist
læknahjálp til hlítar, ef heimta ætti háskólakenslu af öllum;
á aðra síðuna er auðsætt, að kensIa, sem her fæst. mun verða
miklu nota sælli , og kenslan við læknaskólann
mun ekki
standa á baki kerislunni við prestaskóla nn í samburði vHI háskólakenslu.
Hinn virðulegi þíngmaður úr Borgarfjarðarsýslu
sagði, að ókljúfandi vandræði væri með fe til þessa, en þegar
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horið ttr saman það, sem nú er varið til læknaþarfa á landinu,
og svo það sem fyrir hendi er, við það sem meiri hlutinn ætl.
ar þurfa, þá er ekki fjarska mikið, sem til vantar. En þækti
mönnum samt ekki ugglaust um, að fe vantaði, þá verður það
þó ekki ástæða til að fella uppástúnguna,
heldur einúngis til
að skjóta framkvæmdinni á frest.
Hinn sami þingmaður sagði, að það væri ekki sannað, að
holdsveikir yrði læknaðir.
það er þó alkunnugt, að minnsta
kosti að holdsveiki getur mínkað og horfið úr löndum. Á
miðöldunum var holdsveiki mjög tíð víða í norðurálfu, og spitalar handa holdsveikum;
nú er bún víða horfin og sumstaðar
mínkuð.
1830 hefir landlæknirinn sagt á sama stað og eg
færði til áður, að Iimafallssýkin,
sem er ein tegund holdsveikinnar, verði cptlega að minnsta kosti st ö ns u ð, þó hún verði
kannske ekki ætíð fu IIkom Ie g a Iæ k nu ð, Reynsla hans hefir einnig borið vitni um það, al') þó uggvænt kunni að vera,
að holdsveiki brjótist út optar, einkum þegar menn faUa aptur í volæðislegan lifnaðarbátt, þá tekst þó að gjöra únga holdsveika sjúklínga svo hressa, á ekki mjög laungum tíma, að
eingin holdsveikís-merki sjái á þeim. Eg hefi fyrir mer skýrslu!" landlæknis, þar á meðal frá 17. Júlí 1845,. sem staðfestir
bæði þetta og ýmisleg önnur atriði, sem her að lúta. Hann
hafði reynt við tvo, meðal annara, heima hjá þeim; þeim batn-aði fyrst, en síðan brauzt út aptur veikin; þá tók hann þá til
Reykjavíkur, og segir þó um leið, að "mest hágindi se að útvega þeim húsnæði, einkum um veturinn", og það se ser "næst.
um ómögulegt að útvega þeim herbergi með ofIli til vetrarins". Hversu geta menn nú vænt, að sjúklíngar leiti til læknínga, eða beiðist að mega vera hjá lækni,. þegar allir vita, að
-þannig stendur á um húsrúm? En eptir að þessir tveir höfðu
verið undir læknis hendi nokkurn tíma, þá urðu þeir svo heilir, að ekki sá á þeim holdsveikis-merkí,
þó lækninum væri
ekki ugglaust um, að þeir kynni ekki að vera ~ð öllu heilir.
það, sem reynslan sýnir, er þá það, að holdsveikir verða Iæknaðir svo á ekki laungum tíma, þegar til þess 'eru teknir úngir
einir, að ekki sjást á þeim ytri merki sjúkdómsins, en á hinu
er e fi, vegna þess nógu langa reynslu vantar, hvort veikleik'inn brýzt út aptur, eða ekki, hvernig sem á stendur.
par sem hinn virðulegi þíngmaður úr Eyjafjarðarsýslu
sagði frá uppboðum á spítalahlutum þar, og að þau hefði ei
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heppnast, þá held eg það muni hafa komið af því, að þeim
hefir ekki verið rétt hagað.
Sé boðnir upp allir hlutirnir í
einu, er það alllíklegt, að ein ginn vilji kaupa vonina; en se boðið upp t. a. m. fiskur eptir skippundatali o, s. frv., þá er lítil
sem eingin óvissa, nema hvað verð vörunnar kann að hreytast. þar sem hann sagði fr.i, að holds veiki hefði átt að læknast með þurraböðum,
þá er mer það reyndar ókunnugt, en
mer þykir ekkert ótrúlegt, að svo kunni að vera; þau eru
svipuð gufuhöðum, sem mjög tíðkast í öðrum löndum, í mörgum sjúkdómatilfellum,
og virðist mer ekkert ólíklegt, að þau
væri holl í þesskonar sjúkdómi, sem þessi er.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
Með hálfum huga tek eg
nú til orða, því ekki veit eg, nema eg kunni að villast út yfir
þau takmörkin, sem nú voru sett umræðu þessari. Eg verð þó
að gjöra athugasemd við það, sem enn virðulegi þíngmaður Eyfirðínga sagði í dag um þá tvo holdsveiku, sem læknazt hefðu
með þurra baði í Mývatnssveit; mer var þetta nokkurn veginn
kunnugt áður, og eptir því sem hafði sagt verið, er efunarmál
mikið, hvort menn þessir hafa holdsveikir verið; eg ætla, eptir lýsingu þeirri sem eg hefi af þeim heyrt, að þeir heldur hafi
haft annan húðarsjúkdóm,
sem ver alment nefnum her köldusýki, og er holdsveikinni að ytra útliti áþekkur.
þetta dæmi
fellir því eingan veginn meiningu mína, sem grundvölluð er á
reyndra lækna reynslu, að holdsveikin sé ólæknanlegur sjúkdómur; sjálfur þekki eg fleiri dæmi upp á, að kölduveikin er
að heilu læknuð með hlóðhreinsandi meðölum og svitaböðum.
en holdsveiki hefir sumum, ef til vill, skánáð um stund, eða
aptrast um lítinn tíma, en eingan veit eg læknaðan af henni
að heilu, og það uggir mig að aldrei verði. þar sem eg sagði
fyrri, að þau vandræðin, sem risu af féskorti við stofnun spítala og læknaskóla - stiptunarinnar, væru ókljúfandi, ætla eg
standi stöðugt, því enn er ekki sýnt, að fjárhlutir þeir, sem
nefndin hyggi I' af, _séu nægilegir; eg ætla þeir ynnust ekki
fyri hálfum kostnaðinum, og líkindi þyki mer til, að ekkert af
þeim mætti brúkast til þess, svo eru þær tiltektir stofnaðar.
Að heimalærðir læknar hafi gefizt hel' allvel, og að þeir máske
hafijafnazt við þá dönsku lækna, sem neyðzt hafa til að flýja
hín gað, neita eg ekki; en það er ekki sannað, og verður fyrst, eg
verð að vona það, seint sannað af reynslunní, að þeir í þeim
fyrirhugaða læknaskóla mentuðu læknar jafnist við þá, sem hjá
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landJæknum og hera3alæknum lært hafa eða her eptir læra; og
er það eðlilegt, þó þetta yrði ekki, því þá vantar að líkindum
i skólanum þá æfingu og þá skoðun sjúkdóma, sem hinir fá, er
með fræðumm sínum vitja sjúkra, því það ætla eg, að fyrst
um sinn yrði spítali í Reykjavík af fáum sóktur.
Að holdsveikin se nú í mörgum þeim löndum eydd, sem
hún þó áður á öldum átti heima í, en miklu óalmennari i hinum, ætla eg óefanlegt; en þetta er ekki áunnið með lækninga
tilraunum, heldur með síðan þjóðanna og hreinlátari lifnaðarháttum; og er land vort meðal annara vottur þessa.
Eg er að öllu samdóma enum meira hluta nefndarinnar i
því, að meiri mundi ágóði spítalanna af hlutum þeirra, ef betur væri hagað uppboðum, þegar hlutirnir eru seldir. það hefir
verið venja, síðan farið var að selja hlutina við uppboð, að
halda uppboðin fyrir alla Gullbringu og Borgarfjarðarsýslu í
Reykjavík, án þess þeir vissu neitt af, sem í veiðistöðunum
búa, í hið minnsta í Bor.garfjarðarsýslu; er þá eðlilegt, að þeir
hafi minna boðið í hlutina, sem urðu að láta aðra verka þá i
fjarlægð, en hefðu þeir seldir verið þar, sem þeir falla.
Jústizráð THORSTENSEN:
Hinn heiðraði, framsögumaður
segir það satt, að nokkrir af þeim holdsveiku, einkum þeir
ýngri, er eg hefi reynt til að lækna, hafa batnað töluvert, i
hið mínnsta um hríð, og það sumir svo, að ei hafa um stund
haft glögg útvortis merki, til að sjá, að þeir væru holdsveikir, en eg veit líka til, að -þeir sækja opt í sama horfið aptur,
einkum ef ei er stöðugt viðhaldið sama þrifnaði, hreinlæti og
matarhæfi, o, s. frv., sem þeir höfðu, meðan þeim var að skána.
Sumra þvílíkra afdrif síðar meir eru mer ókunnug.
Eg tók
einu sinni, fyrir meira en 20 árum síðan, úngan dreing frá
Suðurnesjum, er þá verandi kaupmaður Jacobæus sálugi skaut
skjóli yfir, 'var hann nýorðínn holdsveikur, þó ei mjög mikið, en batnaði mikið á rúmu hálfu ári, er hann dvaldi hjá mer
í Nesi, svó að ei var glög! að sjá. hvort hann nú væri holdsveikur eða ekki; réði eg velgjörðamauni hans að taka hann
með ser til framandi landa, og það gjörði hann, meinti eg það
væri sá bezti vegur að varna veikinni að brjótast út aptue]
varð hann seinna sjómaður, fór til Vesturindíalands, og síðan
hefi eg ekkert af honum frett. Optast skánar þvilíkum holdsveikum bezt fyrsta missirið, árið, eða yfir höfuð fYrst i stað,
þegar tilraunin el' gjörð, en seinna gemgur læt tregara að fá
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veikina til að hverfa gjörsamlega, því hún mun vera seig að
uppræta með rótum, og ekki get eg hrósað mer af því, að mer
hafi lukkazt það á nokkrum manni, svo eg se nærri viss um
það, og efast eg meira um þá flesta, eða alla, að þeir haldist
við, nema með sérlega góðum kringumstæðum,
Í áverka málum hefi eg dæmin fyrir mer, hvað duglegir þeir heimafræddu
læknar eru. Fyrir mörgum árum dó maður ber á landi í áflogum við annan; var grunur á, að' tekið hefði verið fyrir háls
honum og kyrktur, en hann gat líka feingið slag af reiði ; þetta
átti læknirinn að gefa sitt álit um, en hannvar ókunnugur líkskurðarfræði, og afsakað] sig því frá því að skera upp líkið,
en þókti allliklegt, að maðurinn hefði verið heingdur. Dómstólarnir gátu ei álitið þetta öðruvísi, en eingin skoðunargjörð hefði
verið, því mikið er varið í þvílíkar ályktanir, sem varða líf
manna, og þurfa þær að vera á órækum rökum bygðar. Sama
skeði í öðrum fjórðúngi landsins í dulsmáli, er læknir átti að
skoða úngbarn, hvort áverkl væri á; hann hélt það heingt vera,
opnaði ei líkið, og færði sem rök fyrir því, að skora hefði
verið að sjá inn í hálsinn, þó ekki þrútið eða meidt , en það er
opt á feitum úngbörnum, og varð að eingu metin hans skoðun.
pað er allt annað, að kenna her í landi guðfræðingum í
prestaskóla, en lækna efnum í læknaskóla ; þVÍ í þeim fyrri er
öll kenslan bókleg (t~eoretífl), og prestar þurfa ei aðra æfíngu
til að standa í embætti sínu, en þær, sem handbókin og kirkjureglurnar fyrir skrifa; það er eingin list, sem þeir þurfa að æfast í, eins og læknirinn, hvar til þarf svo mikla skoðun og
reynslu, og á því einginn samanburður heima milli kenslunnar í þessum skólum, því það er sitt hvað. Einginn hefir enn
þá getað bent mer til, hvaðan launin eigi að taka handa sýslulæknum, og svo leingi ætla eg nokkuð se í. vegi fyrir, að lærUngar sæki að spítalanum.
Hvað kristfjárjarðir snertir, ætla eg það fullkomlega á
móti gjaíarauna tilgángi, að þær séu teknar til læknaskólans.
pær eru gefnar vissum hreppum eða héruðum með testamentisgjöfum ; og ætla eg viðlíka rétt að taka þær, eins og alla
sveitarsjóði landsins, til annars augnamiðs, en þeim var ætlað, og sama ætla eg muni vera um fátækrameðala peningana.
Eg verð að víkja til þess aptur, að eg finn ekkert lagt til kostnaðarins við frumefuafræðískenslu , eða kraptafræðiskensluna
í
þessum umtalaða skóla í Reykjavík; og eg veit þó, að hvoru-
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tveggja kostar mikla peninga, þó ekki se stórkostlega í lagt.
par til þarf loptmælira, rafkraptarmaskínu,
loptpumpu,' og
margt fleira, log til frumefnafræðinnar margslags tegundir úr
náttúruríkinu, svo sem sölt, sýrur, jarðartegundir,
málma og
hálfmálma, brenda og óbrenda, og margt fleira, og mörg verkfæri, sem þar til útheimtast; þetta allt get eg ei gizkað á, ef
i nokkuru lagi á að vera, að kosti minna en 2000 dala.
Nú
gæti vel verið, að húsið kostaði töluvert meira, en reiknað er,
og er það ómögulegt að reikna nákvæmlega fyrir fram; byggingarefni eru með misjöfnu verði og öðrum kringumstæðum,
t. á. m. veðráttu, á meðan á byggíngunni stendur, o. fl. Eg
þekki hvergi í skattlöndum í norðurálfunni þvílíkan læknaskóla, sem þann, er her talast nú um, aðskilinn frá háskóla,
og á öðrum stað. Æcademierne eða stríðlæknaskólarnir í Wien,
Berlín og Kaupmannahöfn eiga einga samlíkíngu við þann skóla,
sem her er verið að tala um; heldur ekki gamli Salernitaniske skólinn á Vallandi, sem var þar á 10. og ll. öld og
kendi mest heilbrigðisfræði, en leið undir lok, þegar háskólar fóru að stiptast á Vallandi. fyrst í Bologna 1158, sem er sá
elsti háskóli í norðurálfunni,
og síðan fleiri og fleiri. Efhinn
heiðraði framsögumaður
veit þvílíkan skóla nú vera nokkurstaðar í norðurálfunni, óska eg gjarna að fá að vita, hvar það
væri, því eg þekki eingan þvílíkan, en marga prestaskóla.
Umboðsmaður pORVALDURSíVERTSEN: Eg er ekki vanur því, að tefja fyrir með lángmælgi, eg ætla ekki að gjöra
það enn; eg vildi þó hafa getið þess, að eg verð að vera meiri
hluta nefndarinnar samsinnandi í því, að spitalarnir , sem nú
er"u á landi her, séu ekki einúngis með öllu gagnslausir, heldur óþörf, ávaxtarlaus og ónauðsynleg byrði landsins, og að
þeir eigi því að Ieggjast niður; og þótt þeir hafi nú verið
kallaðir sá helgidómurinn, sem einginn mætti snerta, þá finnst
mer samt, að lýsíng sú, er þeir hafa leingi feingið og átt, og
seinast her á þínginu í dag, bendi til ens mótsetta. Eg ætla
bezt henta, að efni þeirra öll og tekjur, með lögulegri og
forsjálnislegri tilhögun, sem ætla má stýrendum spítalanna,
væri sett á vöxtu, og safnað í sjóð, þángað til komin væru
næg efni til að bæta læknaskipunina
her í landi, eptir því
og þannig, sem þá virtist bezt henta. Líka verð eg að játa
því, að læknahjálp her á landi sé opt og tíðum ónóg; en eg
verð jafnframt að geta þess, að eg óttast fyri, hún verði það
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allt af, eptir sem ber ástendur, og jafnvel þótt sýslulæknar
kæmust á, og enda sveitalæknar, þó það yrði þá síður; það
þarf ekki nema] litla á, einn læk, að eg ekki tali um
fjallveg eða firði, til að gjöra það með öllu ófært að ná til
læknis; það er vika sj óar milli mín og læknisins í Snæfel1snessýslu. og hefir opt að borið, að eg hefi eingan veginn getað
náð til hans í lífsnauðsyn. Eingu að síður hygg eg það bæði
gagnlegt þjóðinni, og því mjög æskilegt, að læknar fjölguðu,
en eg ætla menn hljóti að hafa þann viðauka: þegar
efui
eru nóg til þess; nú sýnast mer þau ekki fyrir hendi, og það
væri þó undarlegt og ótilblýðilegt að ætla til þess, að læknar
þyrftu, öðrum embættismönnum fremur, að líða undir efnaskorti, og þá væri heldur ekki að búast við að fá nokkurn
læknir, sizt gagnlegan; mer sýnist því ekki farandi fram á
það að svo stöddu. Aptur á móti verð eg að mæla með því,
að aðstoðalæknum væri fjölgað eins og hezt yrði, samkvæmt
því sem meiri hlutinn stingur upp á; þess hefir verið óskað
af mörgum, og viðurkent gagnlegt og ómissandi, hvað reynslan líka er nógsamlega búin að sanna á þeim fáu, er nú eru
uppi, og hafa vilja og kunnáttu til að hjálpa meðbræðrum
sínum í ýmsum smá-sjúkdóma tilfellum, og hefði þó víst sannazt betur, ef þeir hefðu mátt um frjálst höfuð strjúka, og ekki
átt það undir náð og hjáhliðrún
læknisins og yfirvaldanna,
hvort þeir slyppi bótalaust eður ekki. Sjá 'I'ilsk. 5. Septbr,
1794.
þótt eg nú, að þessu leyti, balli mer að uppástúngu meiri
hluta nefndarinnar, get eg það eingau veginn að öllu leyti. Eg
verð að játa vantrú mína og efasemdir um það, að spítali sá
í Reykjavík og innlenda læknakensla, sem farið er fram á að
stofnsetja, svari nokkurn tíma til síns mikla kostnaðar og mikilvæga augnamiðs; eg efast um, að efni séu nú fyrir hendi, sem
nægi til þessa; því áætlan og ágiskníng eru þó aldrei ástæð.ur; eg efast um, að það gagn verði að spítala í Reykjavík fyrir sjúklínga um land allt, sem ætlað er til, og með rétti sýndist mega óska; eg efast um aðsókn sjúklinganna að spítalanum, einnig um það, að fært verði frá yztu landshornum, að
flytja þángað veika; eg efast jafnvel um vilja landsmanna til
þess; her í Reykjavík þekki eg nú ekki grant til, þó ætla eg
mig hafa heyrt nokkra segja, að þeir mundu heldur halda til
í eigin hýbýlum sínum, þó veiki!' yri'li, hvar læknirinn gæti
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vitjað sín lið og við, heldur en að leggja sig inn á spítala,
hvar öllum, er beiddu, ætti að verða innrýmt; eg ætla það líka
með öllu óvíst, að stúdentar veldu heldur þann yfirgrípsmikla
lærd6m, er útheimtast mundi til að verða læknir, þó von hefði
á eptir um 200 rbd. laun, heldur en prestaskóla nn, og verð eg
þ6 að viðurkenna, að þess væri óskandi, að læknar vorír
yrði og væri sem flestir íslenzkir, því enir dönsku verða okkur aldreí eins hagkvæmir, og hlaupa líka burtu, þegar geta;
eg dreg líka mikinn efa á það, að allt það náist til spítalakostnaðarins, sem uppástúngunnar 3. 4. og 5. grein ávíkur og
upptelur. Alls þessa vegna get eg eingan veginn fallizt á
uppástúngu - greinir meiri hlutans, nema eins og. eg gat um
áður, 1. 2. og 14. grein, hvorri sú 1. í uppástúngu minni hlutans er samkvæm að efninu til; önnur grein í þeirri uppástúngu líkar mer ekki, því hún fer fram á það, að halda við
spítölunum, sem nú eru, og það með auknum kostnaði, skiljist mer rétt, jarðaskíptum, og ábýlis ætlun handa læknum, og
hefir reynslan sýnt að undanförnu, að slíkt er ekki vel valið.
~riðju greinina held eg líka of snemma npp borna, og eiga
að bíða fyrst um sinn, á meðan efnin eru ekki meiri, heldur
en þau eru enn þá.
Eg ætla því að aðhyllast 1. 2. og 14. grein í uppástúngu
meiri hluta nefndarinnar, eins og eg hefi getið um, og bera
upp um það breytíngaratkvæði, að um það einúngis verði samin bænarskrá til konúngs, en að hinar uppástúngurnar
allar,
hæði meiri og minni hlutans í nefndinní falli úr, eða að um þær
verði ein gin bænarskrá sa mín.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
Eg mun réttlæta þurfa
orð mín, er eg nefndí eignir spítalanna, eða enna holdsveiku
"helgidóm"; en þá ætla eg eignír manna, voldugra og vesælla,
vera helgidóm orðinn, sem ekki má snerta, þegar 6mildra
hendur eru útréttar til að hrifsa þær til sín. þar sem ..sami
virðulegi þingmaður Dalasýslu,
sem þessi orðatíltæki mip
féllu svo illa, stingur upp á, að safna enn .fremur öllum' arði
spítala- eignanna í sjóð, fæ eg með eingu móti verið honum
samdóma, því eg ætla nógan orðinn hvíldartíma spítalanna,
og þeim sé mál orðið að risa npp aptur, og vínna það gagn
enum holdsveiku, sem þeim er ætlað, og eg hefi nú bent á
hvemig haga eigí.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg hefi Ieitazt við að

615

gjöra mer sem Ijósastar hugmyndir þær og stefnu, er minni hluti
nefndarinnar hefir farið fram, bæði í áliti sínu og umræðum her í
dag; eg áleit það skyldu mína, og eg hugsa, að allir hinna
heiðruðu þíngmanna séu á sama máli. Eg var að vísu í meira
hluta nefndarinnar, og var samþykkur því, sem hann mælir
fram með; en í slíku vanda - og merkismáli sem þessu, þá
vil eg gjarna heyra og taka til greina öll þau atriði, sem í
móti eru, og láta sannfærast af þeim, ef eg get. Eg vil halda
mer við aðalstefnu málsins, hvað sem líður smáatriðum, en
sumum er sú list lagin, að gjöra þau helzt að umtalsefni, og
leiða þannig athuga þíngmanna frá aðalefninu og því sem helzt
skyldi ræða um. því hefi eg verið að leitast við að gjöra
eitthvað heilt úr uppástúngum og umræðum minna hlutans.
Hann vill og stín gur upp á, að láta þá svo nefndu hálflærðu lækna breiðast út um allt land; þeir eiga, segir hann, að læra
að taka blóð, binda um beinbrot, o. fl., og útbreiða meðal alþýðu þrifnað og mataræðis reglur; þetta er nú alltsaman dáindis álitlegt. En minni hlutinn hefir ekki bent til með einu
orði, hvernig öllu þessu eigi að haga, hverjir eigi að borga
kenslu-kostnaðinn,
hvað mikill hann eigi að vera, hvað leingi
þeir eigi að læra, og hvers þeir eigi von í aðra .hðnd. .Minni
hlutinn telur óvíst, að nokkur stúdent fáist til að læra læknisfræði her; en eg tel víst, að fáir sem eingir efnilegir bændasynir fáist til að gefa sig til þessa út í jafnmikla óvissu, og á
meðan á ekkert er visað í aðra bönd, eður að feður þeirra og
yfirboðarar vilji missa af þeim, þó því se svona kastað fram í
bláinn. Eg held líka, að gagnið af þessum læknum verði næsta
tvísýnt, nema því að eins að sýslulæknar væru vjð hendina,
til að halda þeim á þeirri stefnu, sem þeir áður höfðu svo
lauslega numið. Eg tel víst, að þessir hálflærðu úngu menn
komi alls eingu til vegar með mataræðis og þrifnaðarreglur
meðal alþýðu og við sína jafningja, fyrst sjálfur landlæknirinn segist eingu lagi hafa getað komið á með þetta í kríng um
sig, jafnmerkilegur maður og hann er.
Hann vill breyta spítölunum, sundra þeim, skipta um jarðir, og gjöra að lensjörðum handa einstökum læknum, og láta
nú 1 eða 2 lækna hafa allan arð þeirra, í stað þess að
arðurinn mestallur hefir lent til þessa hjá 4 bændum. þetta
er nú öll sú breytíng, sem á að komast á spítala og læknamálefni vor: spítalana, sem hafa verið svo leingi og svo herfi-
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lega vanbrúkaðir og efni þeirra, landinu til óltætanlegs tjóns,
en eíngrar uppbyggingar, að rett hverjum einföldum manni
hefir verið það auðsætt; á læknarnálefni vor, sem hin itrasta
þörf krefur fljótustn endurbóta á, og svo að öllum héruðum
se nokkuð borgið.
Eg verð líka að minnast dálítið á lénsjarðirnar, því hann
vill, að nokkrir spítalarnir verði lensjarðir. j?að er nú sannreynt, að lensjarðir vinna hvergi nærri það gagn, sem til er
ætlazt, að margir embættismenn, sem hafa þær. búa þar ekki,
og að sumir, sem hafa þær, niða þær svo og trassa, að sá,
sem kemur næstur til embættis, getur með eingu móti sezt að
jörðinni.
Minni hlutinn vill ekki spítala í Reykjavík.
Hann segir, að hann muni optast verða tómur. j?etta segist hann vita
af eigin reynslu í 27 ár, þar sem lítil sem eingin aðsókn hafi
verið að ser. En þessi reynsla er virkilega merkileg, og hún
sannar víst sára lítið af því, sem hún átti að sanna. Á meðan
spitalinn er ekki til, getur eingin aðsókn verið að honum, sv-o
að reynsla undanfarinna ára sannar ekkert, né sýnir fram á
það, hvernig færi, ef spítalinn væri kominn her. j?að er annars eptirtektavert í alla staði, hvað landlæknirinn gjörir lítið
úr aðsókn sjúkra að ser; eg skal í eingu reingja það. En
það veit eg þó, og þeir eru her innan þíngs, sem geta sannað
hið sama, að þar sem el' duglegur héraðslæknir í sveitum, þá
er til hans hin mesta aðsókn af sjúklíngum, og það úr fjarlægum héruðum, yfir lánga og torsókta vegu, og eg veit ekki
til, að menn hafi mælzt undan að borga hvaða kostnað sem
afþví hefir leidt. Sama verð eg að telja víst að verði upp á,
ef spítali kæmist her upp og 2 duglegir læknar við hann,
hvað sem líður reynslu minna hlutans um undanfarin 27 ár,
þar sem eingi almennileg húsrúm hafa verið fáanleg. Hann
telur víst, að stúdentar fáist ekki til að læra við spítalann;
eg held þó, að meiri hlutinn hafi með röksemdum sýnt fram á,
að þessu þurfi eingan veginn að kvíða, og með meiri röksemdum, heldur en minni hlutinn hefir fært til, að úngir almúgamenn fáist til að læra hjá héraðslæknum. sem með eingu er
hvorki sýnt né sannað. Reikníngsdæmið hans, um hvað sýslulæknirinn kosti, þegar hann skrifast
út úr spítalanum, er
ekki til eins mikillar sönnunar, og til var ætlazt, eins og hinn
heiðraði framsögumaður hefir sýnt; það er hægt að búa til ó-
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dæmi; t. d. að einn embættismaður,
sem hefir rúm
laun, kosti alls í 30 ár, meðan hann er í embætti,
rúma 36000 rbd., - "þetta eru sannlega miklir peníngar á voru
fátæka landi, Íslandi",
36000 rbd. í 30 ár, rétt handa
einum
manni I En hvað sannar uú þetta '1 Annaðhvort
ekkert, eða að
embættis-maðurinn
se óhafandi, fyrst hann kostar mikið.
þar sem sagt er, að fátækra-rneðölin
séu tekin frá fátækum, ekkjum
og föðurlausum,
þá á það ser víst eingan stað
sumstaðar.
Eg held hægt að sanna, að þau hafa hvorki verið
úthlutuð,
þessi fátækra-með öl, með neinum jöfnuði eður sanngirni;
eg held hægt að sanna,
að sára-lítið sem ekkert hefir
af þeim feingizt til Skaptafellssýslu
vestari
í undanfarin
10
ár, og eg má fullyrða, að á þessum
árum hefir ekki af þeim
komið nema svo sem 1 rbd, eður 2 rbd, virði austur yfir Mýrdalssand í þær 6 kirkjusókuir,
sem þar eru; eg var nærstaddur eitt sinni, þegar þetta var orð fært við héraðslækninn,
og
minnir mig hann afsakaði sig með, að hann hefði ekki feingið
nema fyrir eina 9 rbd. fátækra- með öl til síns umdæmis það
árið; ekki þori eg samt að fullyrða þetta, mig kann að rángminna það; en hitt þori eg að fullyrða um, hvað ójafnlega þeim
er úthlutað;
en þá er fáum fátækum nokkur
óréttur gjör og
ekki stórvægilegt af þeim tekið, þó peningum þessum sé varið
til annars þarfara, fyrst svo sárfáir njóta þeirra.
þegar
apóthekara
ekkjan í Reykjavik
var færð því til
sönnunar, að meiri hlutinn hefði tekið fl'á fátækum ekkjum og
föðutlausum, þá gat mer ekki annað en komið til hugar það
sem prófessor Engelstoft
sagði við stúdentinn : /,5)efft ®ub! l)llr
(neO~\ltra ber oMaa"; hann spurði stúdentinn
um 3 manna harðstjórana í Róm, en stúdentinn
sagði, að Cleopatra hefði verið
einn þeirra.
þannig
hefi eg farið yfir ástæður minna hlutans, bæði í
álitsskjalinu
og í umræðum hans, og verið að leitast við að
búa til eitthvað heilt og samanhángandi
úr öllu saman. ' Eg
vildi óska, að hinir heiðruðu þíngmenn hefðu getað grædt meira
á þessu,
en eg; mer hafa fundizt ástæður hans heldur lopalegar og á sundrúngu, og eg verð að játa, að eg fyrir mitt
leyti jafnan
tOl'tryggi góðan málstað
(eg get ekki gjört að
þeirri tortryggni),
þegar merkilegum
mönnum
tekst jafn - óhönduglega
og óheppilega
að leiða rök að honum.
Jústizráð THORSTENSEN:
Satt er það, að eg ekki hefi beut

1000 rbd.
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til, hvaðan taka ætti laun handa aöstoðarlæknum , enda ætlaðist
eg til, að um það leyti þeir gætu komið upp til muna, mundi
máske syeitastjórnin og sýslustjórnin verða komin á, og hún
er bezt til fallin að sjá um það, og koma því til vegar með að
segja til, hvað marga aðstoðarlækna menn vilja hafa í hverri
sýslu, og hverra launa þeir séu verðir.
Vel gæti það verið,
ef þeir eru að öllu liðlegir menn, að þeir geti komið meiri
þrifnaði, hreinlæti, betra matarhæfi. haganlegrí sjúkra meðferð,
o. s. frv., til leiðar, allir til samans, heldur en einn læknir í
stóru umdæmi, eptir því sem þeir eru fleiri til, umgángastjafnaðarlega fólkið, hver í sinni sveit, og ættu helzt að koma sem
mestu til leiðar við kvennfólkið, sem mest gjörir að um allan
þrifnað, reglusemi, og þessháttar á hverjum bæ fyrir sig; því
þó læknirinn geti bætt nokkuð, hvar hann optast kemur, verður það ei eins alment, eins og ef aðstoðarlæknar legðust á eitt.
Eg hefi margopt játað, a~ spítalaruie
þurfa umhótar við, og
óskað, að læknir gæti komizt á hvern spítala, og reynt að lækna
þá holdsveiku, er sýkin er nýbyrjuð á; eg get ei sagt, hvort
það lukkast mikið eða lítið, margir batna, í hið minnsta um
hríð, og vesni þeir aptur seinna, verður að taka þá inu aptur
á ný til reynslu. þann hagnað, sem hospitals-haldarar hafa
haft á spítölunum, ætlast eg til að læknirinn hafi, og þykir mer
það betur til fallið, þegar hann þó reynir að lækna þá.
Eg
kannast vel við, að það er algeingt, hvar nýir læknar koma, að
fólk þyrpist utan um þá í fyrstu, til að reyna, hvort þeir ei geta
bætt úr öllum þeim göllum, sem þeim gömlu eða eldri ei
hefir lukkazt, en þvílík aðsókn 'dvinar optlega aptur, þegar
menu komast að raun um, að þeir nýju geta ei læknað allt,
heldur en hinir, er áður voru.
þa~ er ómögulegt að sanna,
hvað stór eða lítil aðsókn verður að spitalanum ; það verður
reynslan að sanna, en eg get aldrei trúað, að hún verði stór,
og því mega víst allir ópartiskir menn, er bezt þekkja her til,
játa. það er ekki gjafaranum að kenna, þó máske gjafameðölin skiptist ójafnt niður á sýslur og sveitir, her hefir hver
feíngið þau, sem beðízt hefir, og allar sveitir nokkuð árlega i
mínu læk nis-umdæmi, þó kannske mest af þeim hafi lent við
sjáfarsíðuua, hvar flestir eru fátækir, og er það eðlilegt.
Hvernig stendur á því, að læknir Thorarensen ei hefir feingið nema 9 dali, veit eg ekki; hann fær árlega 36 dali, en ei
getur hann aðgjört, þó þeir gángi upp, eða falli misjafnt á
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sveitir, eptir því sem fátæklíngar koma með presta
attesti.
Hvað söguna snertir af Engelstoft
og Cleopatra,
er hinn heiðraði þingmaður sagði þinginu, þá má eg játa, að eg skil ekki,
hvernig hún á við þetta mál.
Umboðsmaður
þORvALD1JR
SÍVERTSEN:
Eg ætla einúngis
að svara því, er hinn mikilsvirti
konúngkjörni
þingmaður,
er
seinast mælti, vænti svo góðrar og mikillar
aðhjúkrunar
og
lækninga við holdsveika
hjá læknirnum
sjálfum,
þegar hann
væri orðinn spitalahöldur ; það getur nú verið, að svona færi
fyrst í stað, einkum væri læknirinn góður og duglegur maður,
og veit eg, að allir vildu óska þess, að enum holdsveiku, sem
eru sannir aumíngjar og krossherendur, yrði borgið, sem allra
bezt verður, en eg ætla þvi se laugt frá ekki náð með viðhaldi spítalanna,
og líka gæti borið út af enni góðu og miklu
von til spitalahaldarans
; einkum gæti það nú aðborið, sem geta
má til, að læknirinn annaðhvort
ekki se búsettur,
eða þá annarstaðar en á spítalanum;
getur þá rekið að sama miði nu og
fyrri, að sá holdsveiki
fái inntöku á spitalann
með fullu tillagi, en verði ólæknaður brúkaður þar sem vinnuhjú,
án þess
að haft se mikið ómak eður kostnaður' fyrir Iækníngu
hans
og serlegri aðhjúkrun.
Ætla eg þá yrði eins gott eða betra,
þó læknirinn hefði einga spítalajörð
til ábúðar,
að koma enum holdsveika
fyrir bjá honum með fullri meðgjöf og skilyrði,
að gjöra allar lækninga-tilraunir,
er við ættu, og mundu margir kjósa það heldur, bæði sá veiki, og hinir, sem hlut ættu
að máli.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Hinn virðulegi konúngkjörni
þingmaður, sem áðan mælti, kvaðst ekki vera viss um, að hann hefði
læknað neinn til fulluustu
af holdsveiki.
Eg hefi í höndum
skýrslur hans nokkrar um þetta efni, eins og eg gat fyrri, og
se eg þar af, að 1844 um sumarið hefir hann byrjað tilraunir
sínar, og ferðazt í Rosmhvalaneshrepp
; bann fann þar þá 18
holrlsveika,
þar af 3, sem ekkert var við að gjöra,
en við 8
sýndist honum reynandi. Nú gaf bann þessum meðöl og Iifuaðarreglur, og játar þó, eins og eðlilegt er, að hann hafi með eingu
móti getað seð um, að þeir fylgdi reglum þessum.
En Í seinni
skýrslunum
sýnir bann samt, að öllum hinum ýngstu batnaði
töluvert, og allir þeir heldust vel við, sem fylgdu reglunum;
einn hefir jafnvel orðið fullhress og unnið alla vinnu, og ekki
fallið í sjúkdóminn
aptur, þó hann hafi verið við sjó og geing-
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ið í alla sjóvinnu. Í seinustu skýrslunum segir hann, að allir "hinir
ýngri" haldist við, og sumir se heldur betri, 3 se
fullt svo góðir, 2 viðlíka, o, s, frv. þessi dæmi sýna, að einúngis með hreinlæti og einföldustu meðölum hefir úngt fólk
orðið á stuttum tíma miklu hressara, og þegar þetta hefir tekizt með því, að halda sjúklingum þessum í heimahúsum, þá má
nærri geta, að það gæti ekki orðið lakara, ef þeir væri á spítala, einkum ef þeim væri þá komið upp til· sveita á eptir,
þegar þeir væru orðnir heilbrigðir.
Hinn virðulegi þingmaður. talaði um, að sýslulæknar mundu
ekki geta borið merka vitnisburði í áverka málum , þegar þeir
væri ekki háskólalærðir.
Eg held, að eins mörg dæmi mætti
finna til þess, að þeir, sem kallaðir eru háskólalærðir, beri stundum þá vitnisburði, bæði í þeim málum og öðrum, sem ekki
eru áreiðanlegir; en annars er her gjört ráð fyrir, að fjórðúngslæknar se haskólalærðir, og mætti leita til þeirra, þegar sá
vandi bæri að höndum, sem ekki yrði úr ráðið.
þar sem þessi hinn sami þingmaður og þingmaðurinn úr
Borgarfjarðarsýslu talaði um, að þá mundi vanta reynslu, sem
i spítalanum lærði, þá má þetta enn síður verða um þá, en um
hina, sem hjá einstökum mönnum læra; því auk þess sem kæmi
á spítalann, þá hefði þeir þar að auki tækifæri til að sjá þá
sjúklinga, sem spítalakennararnir kæmi til, og svo landlæknirinn, ef nokkuð væri af því að læra.
það mætti vel vera, að allt það, sem þyrfti til að kenna,
frumefnafræði og kraptafræði, kostaði 2000 rbd. , ef allt ætti að
vera í fullkomnasta máta en stjórnin hefir þó ekki sett þetta
fyrir sig, þegar hún setti kenslu í náttúrufræði her "ið skólann, þó slíkt væri ófullkomið. Allir þeir, sem vilja mæla með
framförum í hinu góða, taka það sem til er, og reyna að hagnýta það sem bezt, og síðan að útvega ser smásaman það sem
vantar; en eingum skynsörnum manni dettur í hug, ef hann
vill hafa það fram, sem nytsamt er, að kasta öllu fyrir óðal,
ef hann getur ekki feingið allt fullkomið í fyrstu.
Í öðrum
löndum fara menn svo að, þar sem menn óska framfara, að
þeir safna ser smámsaman og draga að ser það sem þá vantar, þegar ekki er nóg til kostnaðar allt í einu.
Hinn virðulegi konúngkjörni þingmaður kvaðst ekki víta
til læknaskóla í skattlöndum.
Eg get nú ekki frædt hann
svo fullkomlega á því, því eg er ekki svo kunnugur í
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öllum löndum; þó get eg vísað honum á bók, og það
jafnvel á danska bók, og það er Uldalls lýsíng á læknaskipun í ýmsum löndum; þar af getur hann séð , al'>ekki eru
aJlir svo ákafir að fá eintóma háskólalærða menn til lækna, að
þeir líti ekki til kringumstæðanna í landinu fyrir því, einkum
þar sem löndin eru strjálbygð.
Hinn virðulegi þingmaður frá Dalasýslu
kvaðst fallast á
nokkur atriði úr uppástúngum meira hlutans, og áskildi ser um
það breytíngaratkvæði.
þetta breytíngaratkvæði þyrfti nú ekki,
því þeir, sem fallast á atriðin, gefa þeim atkvæði sitt, en hinir
ekki, og verður þá rituð bænarskrá um þau atriðin, sem meiri
hluti þíngmanna samþykkir, en um hitt ekki, sem ekki nær atkvæðafjölda.
Að öðru leyti er meiri hlutinn á því, að gjöra
einna mest úr þeim greinum, sem hann vildi fallast á.
það
er þingmönnum í sjálfs valdi, hvort þeir vilja óska eður ekki,
að þeir peningar verði lagðir til sjóðsins, sem upp á er stúngið; en eg get þess, að rentukammerið sjálft. hefir lýst því i
bréfi, sem meiri hlutinn hefir til fært, að það er ekki fjarlægt
að verja fátækrameðölunum þannig, og sumu binu einnig, því
stjórnin sjálf hefir leingi viðurkent, að óhagkvæm meðferð
væri höfð á fátækrameðölunum.
það sem hinn virðulegi þingmaður sagði, um að þeir ætti von á betri embættum, sem frá
prestaskólanum koma, þá er það ekki rétt, þvi nú má gjöra
ráð fyrir, að sá tími komi, að einginn fái brauð nema þeir, sem
geingið hafa í prestaskólann (eða eru háskólalærðir), þeir mega
þá búast við brauðum, eins og þau gjörast, og þá þykir mer mikið, ef lökustu brauð eru svo góð, að þau jafnast við 200 dala
laun, auk þess sem læknir getur áunnið ser.
GUTTORMUR
VIGFÚSSON:
Hinn beiðraði framsögumaður
meiri hlutans hefir nýverið borið þá spurning upp fyrir þingið,
hvort "nægir læknar eða læknahjálp væri, nú sem stendur, her
á landi, eða hvort ekki væri þörf að fjölga þeim". Eg verð að
leyfa mer að svara þessari spurningu, að svo miklu leyti sem
eg til þekki, undir eins og eg læt álit mitt Í ljósi á máli þessu
yfir höfuð.
Eg ætla, það se einginn vafi á þvi, að þjóðin hafi fyrir
laungu síðan fundið til, hversu ófullkomin og ónóg læknahjálp
er og hefir verið her á landi, og að það væri hin mesta nauðsyn, að bæta úr slíkum vankvæðum, hið fyrsta að kostur er á,
og get eg i því tilliti serlegast borið vitni um það, hvað l\Iúla-
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sýslur áhrærir. En það er ekki nóg að finna til þessa; eg ætla,
að það eigi enn sem fyrri heima hjá oss hið fornkveðna "efnin
hljóta að ráða"; þó virðist mer, að ekki megi þar við lenda,
að menn leggi árar Í hát, og láti allt við svo búið standa, þar
sem jafnbrýn nauðsyn rekur á eptir, að hið ítrasta se árædt
til að reyna að afvenda jafnmikilli þjóðar neyð.
það hefir verið nú sem fyrri rædtmikið um, að afmá þau
núverandi hospítöl, og hrúka þau og efni þeirra til framkvæmdar þessa angnamíðs, þar þau, eptir sem nú tilhagaði,
mætti álíta óþörf og eingan veginn svara til ti1gángsins, sem
þau upprunalega miðuðu til; aptur hafa aðrir viljað einúngis
hreyta þeim nokkuð, en ekki stórkostlega, þar þeir álitu það
eign holdsveikra eingaungu, og helgidóm þann, sem ekki mætti
raska; eg fyrir mitt leyti er á máli hinna fyrri, að því leyti er
þau núverandi hospítöl áhrærir. Eg get ekki betur séð, en
að hospitölin séu nú orðin sameiginleg eign allslandsins,
en
ekki einstakra manna eða einstakra héraða ; að. vísu veit eg,
að hver landsfjórðúngur hefir talið sem sína eign þetta eður
hitt hospítalið, en svo ætla eg að ekki eigi leíngur aðvera,
þar einginn hefir þeirra veruleg not, eða eins mikil, og annars mætti, ef hetnr væri og skynsamar aðfarið ; eg hygg, að
mer foe óhætt að fullyrða, að Múlasýslur þurfi ekki að gráta
fyrir gull, þó þær missi af sínum hluta úr Hörgslands spítala, sem eg veit ekki betur en að, þær eigi tiltölu til, því eg
ætla það megi svo heita, sem þær hafi hann aldrei átt; mer
sýnist það muni saklítíð, þó slept se af tilkallsrétti þeirra sýslna
til hospítalsins á Hörgslandi, eins og það nú er lagað, þar eg ætla,
að oss sýslúngum þar standi á jöfnu, hvort það er eða fer;
eg' veit ekki tíl, að þær sýslur hafi af spítala þeim notið nokkurs léttís með tilliti til holdsveikra framfæris ; hver hreppur
þar hefir álitið ser skylt að annast þá holdsveiku aumingja,
eins og hverja aðra sveita-óma ga, og ætla eg, að slík tiIhagan
hafi ekki verið þeim ónotalegri, en þó á hospítali hefði verið,
né staðið landsfjórðúngi þeim fyrir nokkrum þrifum; eins
hygg eg og það mundi verða, þó hinir landsfjórðúngarnir gjörðu
eins; því fremur vil eg ætla, að þetta se rétt skoðað, þegar aðgætt er, að það eru einúngis einstaka holdsveikir úr fáeinum
hreppum, sem hafa orðið inytja þessara hlynninda, en hvergi
nærri allir holdsveíkir, ne allir hreppar, sem þó sýnist næst
upphaflegum tilgángi :stiptanar þessarar ab heRi átt að vera.
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En þó vil eg ekki, fyrir mitt leyti, gjöra þetta skilyrðislaust;
eg vil heldur láta óbreytt standa, en breyta til hins verra; þvi
þó það se viðurkent og sannað, að hospítölin hafi hvorki fyrir
einstök héruð, né allt landið yfir höfuð, svarað til þess gagns,
er þau gátu og áttu að hafa, álít eg það sjálfsagða skyldu,
að stuðla til að allt fylgist að, og annaðhvort bíða betri tíma,
eða þá breytist til talsverðs betra, en nú er; ætla eg máltækið eigi her við, "að margt smátt gjörir eitt stórt", og það muni
rætast, þó seinna se. þá er eptir að skoða, hvort Reykjavík
se sá staðurinn, er hentugastur se, eins og stúngið hefir verið
upp á, að eignir spítalanna sameinist til framkvæmdar læknafjölgun, og undir eins betri læknaskipun her á landi. Eg ætla
öðrum en mer að dæma um þetta, en það er mer óhætt að
fullyrða, að fleiri hinna skynsamari manna hati talið það með
Iandsheill, að sem flestir kraptar landsins sameinuðust á einum
stað; en þó finnst mer hel' við athugandi, að þar sem jafnað
hefir verið saman þessum læknaskóla og þeim tilvonandi
prestaskóla, þá muni þar máske ólíku saman að jafna; því
þeir, sem í prestaskólann gánga, gjöra það í vissri von um
sæmilega mentun, vissan heiður Í framtíð, og viðunanleg laun,
en hinir þar á móti, sem lenda í læknaskúlauum,
mundu máske
fyrst um sinn verða þeir, sem helzt yrðu út undan að fá aðgáng í prestaskólanum,
og sem fyrir fram þess vegna "sæu",
að þeir stæðu á baki hinna, bæði að mentun, virðingu og launum; virðist mer því ríða á, að ryðja þessari aptran úr vegi,
með því að stuðla sem mest verður að því, að mentanin yrði
svo fullkomin her, sem frekast að auðið er, og launin viss og
viðurianleg í framtiðinni ; en "mjór er mikils vísir": þó ýmislegal' hindranir og ófulIkomlegleikar komi fyrir og eigi ser stað
i fyrstunni, ímynda eg mer, ef myndin kemst á, muni hún
smámsaman lagfærast og komast til meiri þroska, og til þess
hygg eg þjóðina fúsari að styrkja, til að hæta úr sínum eigin
vankvæðum, eins og hverju öðru, er hún álítur ser heillavænlegt, ef útvortis kringumstæður, til að mynda óáran og þess,
háttar, ekki dregur úr henni kjarkinn ; líka ætla eg, ;að telja
megi víst, að vor mildi og vísi konúngur muni fúslega styrkja
að því málefni voru, sem snertir þjóðargagn eitt; því það
ætla eg megi telja með hinni mestu landsheill, ef innlendir
læknar feingjust, svo margir sem þörf krefur" þVÍ útlendir
læknar hafa ekki svarað her til sinnar köllunar, og hefi eg vakI
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andi dæmi í huga mer þessu tíl sönnunar; í Múlasýslum hafa
fyrirskemstu danskir læknar verið áJitnir fremur vel mentaðir í þeirri fræði, en sökum túngumáls og annars, er til
þjóðernis heyrir, voru þeir, einkum annar þeirra, ei ;að skapi
þjóðarinnar, og þess vegna höfðu litla aðsókn, og gjörðu minna
gagn, heldur en ef þeir innlendir hefðu verið; því þeir innlendir menn, sem þjónuðu embættinu fyrir og eptir þá, sýndu
mönnum nægilega mismun þessa. það má varla heita, að .sá,
sem nú þjónar að embættinu, strjúki um frjálst höfuð fyrir aðsókn manna, er leita ser hjálpar til hans. þetta færi eg fram,
ekki til að sverta nokkurn, heldur til að sýna, að ekki mundi
máske að ottast aðsðknarleysí sjúkra við hospital það, sem
sameinast á her læknaskólanum, ef nákvæmir innlendir læknar og læknaefni eiga að mestu leyti að umgángast þá sjúku
á spítalanum.
þegar allt er skoðað vel, ætla eg uppástúnga meira hlutans muni koma þjóðinni að góðu gagni með tímanum, ef skynsamlega er búið undir, fe safnað fyrir, og ávaxtað, sem bezt
verður, þar til nægilegt virðist til að setja þetta á .stofn, svo
vel sem vænta má og auðið er.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
það gleður mig mikið,
að allir þeir, sem tala her móti spítölunum, tala einasta um
misbrúkun þeirra á umliðinni tíð; og því betur þyki mer, sem
fleiri finna til þessara meina, því eg býst við fylgi þeirra að
því, að spítölunum verði hrundið í lag, svo þeir vinni ætlun arverk sitt, og með nógum efnum gjöri svo mikið gagn sem
þarf. því vil eg einu orði svara, er hinn virðulegi þíngmaður
Norðurmúlasýslu sagði, og fleiri hafa sagt, um aðsókn sjúkra
að hðraðalæknunum, og brúkaði sem sönnun fyrir aðsókn
þeirri, sem verða mundi að spítalanum í Reykjavík. þar liggja náttúrlegar orsakir til, að ~júkir sækja meir að beraðalæknum til dvalar hjá þeim, en að landlækni eða spítala i Reykjavik: því hinir búa í sveitum uppi, þar sem lángt er millum
bæja, verða því hinir sjúku að fá aðsetur hjá þeim, ef lækning þeirra krefur það, eða missa af henni; en öðru máli er að
gegna um landlækni eða spítala: þar er margbýlt i grend,
margir hinna sjúku eru heimilisfastir i bænum, og fá duglega
tilsjón læknis, en hinir, sem koma leingra að, taka ser aðsetur þar, sem þeim þykir bezt gegna.
STEPHJN
JÓNSSON:
Eg beld það
full nauðsyn til að
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biðja konúng vorn um þá ráðstöfun á spítölunum her í landi,
sem bætti að fullu úr þeim brestum, sem nú eru, eða ef þetta gæti
ekki á komizt, þá væri hyggilegra að hætta með öllu þeirri
meðferð spítala-efnanna, sem nú er viðhöfð, og safna efnum
þeirra í sjóð, á meðan menn eru að undirbúa, á hvern hátt sé
hyggilegast og augnamiðinu bezt svarandi, að brúka þessi
efni, og samkvæmt því vildi eg veita atkvæði. Að því leyti
sem hinn heiðraði þingmaður Borgfirðínga efaðist um, að 2
holdsveikir menn mundu hafa læknazt með baði, þá hafði eg
það nú að vísu eptir öðrum, en eg má samt fullyrða, að þessir menn voru af almenníngi álitnir að vera holdsveikir.
'þar sem enn heiðraði þingmaður Ísfirðinga enn mintist á
uppboð, þá se eg ekki, hver nauðsyn er til að bjóða upp spítala hluti fyrir fram; það má gánga að því vísu, að menn geta
feingið fullt verð fyrir þá, þegar menn vita vigt hverrar tegundar þeirra fyrir sig.
Hvað lækna-efnum viðvíkur, þá er mest undir því komið,
að fá þá til lærdóms í læknisfræði, sem hafa náttúru til þeirra
starfa, eins og reyndar er í hverri lærdómsgrein sem er. Eg
hefi þekt 2 menn í Eyjafjarðarsýslu, sem ekki höfðu notið
nokkurrar uppfræðingar í læknisfræði, en sem urðu þó mörgum til hjálpar; og eg held, að þeir opt hafi mætt meiri aðsókn
en Dlstricts-læknirinn, meðan hann var danskur, og núna er
einn í Skagafirði, sem er vel heppinn í lækníngum; en það er
aðgætandi, hvort að þessir menn mega neyta krapta sinna
með frjalsu, eður þeir verða að vera á huldu, eins og híngað
til, eða með öðrum orðum, hvort þeir mætti njóta vinsamlegrar upplýsingar hjá Dístrictslæknum, eður þeir verða aðforöast þá, sem óvini.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN:Eg skil þó ekki, með
hverjum retti sá virðulegi þingmaður, sem nú settist niður,
eins og nokkrir aðrir, fara fram á, að spítalar vorir leggist
niður, eins og vanbrúkun sú, sem á þeim hefir verið, gjöri
rétta brúkun þeirra eptírleiðís ómögulega. Annars ætla eg
ekki þurfi að sækja konúng um leyfi, til að byggja spítalajarðirnar og ákveða leigumálann ; það ætla eg' vera á valdi
embættismanna þeirra, undir hverra umsjón
spítalarnir eru.
í staðinn þess að hann ræður til að taka eingan inn í spitalana, heldur safna gjöldum þeirra, þá veit eg víst, að menn alment hafa kvartað yfir, að
spítalanna væri hrúgað saman,
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en þeim svo ab segja lokað fyrir nauðlíðandi rettum eigendum inBgjaldanna.
}>að fýsir ser af ræðum þessa virðulega
þingmanns, að hann er ókunnugur aðferðinni með sölu spítalahlutanna á suðurlandi. }>egar menn voru hvekkjaðir orðnir á
hirðingu hluta þessara, tóku menn það ráð að selja þá fyrir
fram, ekki eins og kött í sekk, eða vonina í hlutunum, fyrir
vissa upphæð, hvort miklir yrðu eða litlir, heldur hvert skippund, sem aílaðist, og átti kaupandi að láta verka þau ~álfur
og handa sjálfum ser; er eg þeirrar meiningar, sem nefndin,
að hagkvæmast se að bjóða þá upp á manntalsþingi í þeirri
veiðistððu, hvar þeir skiptast, næstu áður en þeim á að lúka.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Eg held, að góð meining hins virðulega þingmanns úr Borgarfjarðar"ýslu
muni verða að litlum
notum. Ilér eru nú að minnsta kosti 24 holdsveikir á suðurlandi, alla þessa yrði að taka í einu, og byggja tvö hús handa
þeim, þegar ætti að aðskilja kynferðin ; þetta mundi einnig
kosta töluvert, og hvorki víst né líklegt, að sjúkdóminum yrði
útrýmt með því klausturlifi.
Hinn virðulegi þingmaður gjörir
ráð fyrir, að til þessarar tilraunar geingi nokkrir mannsaldrar,
en hvað margir, veit hann ekki, og það veit einginn. Landlæknirinn hefir hreift þvi líka í skýrslu sinni 12. Janúar í vetur, að
holdsveikiu mundi hafa verið útrýmd nú, ef holdsveikie hefði
verið settir í klaustur, þegar siðabótin hófst, en nú eru nokkrir mannsaldrar síðan. Nei, hvernig sem menn velta þessu fyrir ser, þá verður það eitt skynsamlegast,
sem meiri hlutinn
fer fram á, að reyna við hina úngu, sem ~ú.kdómurinn er að
byrja á.
Prófastur HANNBSSTEPHENSBN: Hinn virðulegi framsögumaður ætlar, að uppástúnga mín muni eiga ser lángan aldur,
'áður hún vinni gagn, og langan tíma mundi þurfa til að útrýma holdsveikinni úr landi með þessari aðferð; það held eg
nú líka, að til þess mundi þurfa 2 eða 3 mannsaldra, en eg
ætla líka, að leingri eigi ser aldurinn, að lækna skóli og spítali
i Reykjavík vinni gagn, því það mun aldrei verða, og getur af
náttúrlegum rökum, sem áður eru sýnd, aldrei orðið, en á meðan hafa spítalarnir eptir uppástúngu minni unnið það gagn,
að líkna öllnm þeim holdsveiku. í landinu, sem þiggja vilja;
Já, ef allir þeir, sen. nú eru til holdsveikir her, vildu ljúflega
gánga á spítala, mundi veiki sú eyðast, því þó holdsveik,ju'merki síðar sæust á einstökum, mundi spitalahöldar , að orð-
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um ens virðulega framsögumanns, !J;já um', al'! nokkrir hinna
eldri væru dauðir, svo þessir feingju þar hæglega rúm.
Jústisráð
THORSTENSEN: Eg vil snöggvast leyfa mer að
geta þess, að eptir að búið er að taka allar eignir og tekjur
frá þeim holdsveiku um allt land, og setja á stofn spítala fyrir
það í Reykjavík, eptir meiri hluta nefndarinnar uppástúngu:
og það átti áð vera stofninn yfir 27000 dali og árleg hlutainntekt af 1000 dölum, eða árlegur arður af 2076 dölum alleina
frá þeim holdsveiku, og fyrir allt þetta njóta þeir ei annars,
en að 4 holdsveikir mega takast inn til Iækníngatílraunar , og
þó er ætlazt til, að líka náist þeir 200 dalir, er konúngur vor
allramildilegast hefir gefið alleina Um 3 ár, til að gjöra lækningatilraunir við holdsveika, og að þeir þéni eptirleiðis til
spítalans viðurhalds, og verði árleg útgipt: það er þá einir
200 dalir, er þeir fá árlega fyrir 2076 rdl., eða ekki fullir 10
af hundraði, og finnst mer þeir Iiði töluverðan óhag í þvílíkum viðskíptum.:
STEPHÁNJÓNSSON: par sem sá heiðraði þingmaður Borgfirðinga hélt, að ekk.i þyrfti að biðja konúng vorn um umbót á
spítölunum, þá vil eg spyrja: því er þessi umbót ekki skeð 'I Eg
held yfirvöldum hafi þó verið fullkunnug óskipan spítalanna, í
það minnsta þeim, sem voru á nefndarfundinum í Reykjavík.
Spítalajarðirnar munu þó vera hygðar æfilángt með sömu skilmálum, og er því ei hægt að breyta skilmálum, fyrri en þær
losna, og sama má segja um meðgjöf hinna holdsveiku , sem
nú eru komnir á spítalana; þess vegna held eg stjórnin þyrfti að
gjöra aðra ráðstöfun á þessu, svo ekki sé allt af farið því
sama fram, þegar spitalahaldararnir, sem nú eru, féllu frá. Eg
vildi ekki koma í veg fyrir nokkurt nytsamt fyrirtæki; en eg
vil heldur ekki stuðla til, að það se byrjað með ærnum kostnaði, sem máske mætti sjá eptir síðan.
Eg veit, að menn í
norðlendíngafjórðúngi vilja fá bættan spitalann þar, en ekki
missa hann; því þeir þykjast hafa orðið fyrir nógu tjóni við
missir skólans og prentverksins frá Hólum, og er þá ekki að
undra, á meðan það máske kallast ríki ser, þó þeir ekki vilji
sjá af þessari stiptun.
EYJÓLFUREINARSSON: Mer hefir þókt vænt um að heyra
her á þingi í dag, að minni hluti nefndarinnar hefir nú látið í
ljósi, að hreinlæti og mataræði hollt ætti mikinn þátt í að útrýma holdsveiki ; hefir orðið umræða um veikleika þennan
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heima i beraði mínu, hvað mundi veruleg orsök, að merki til
þess veikleika eru nú að mestu útrýmd, sem i úngdæmí mínu
var þar algeing veiki á nokkrum: eg hefi Í plázinu verið frá
barnæsku, því get eg um þetta borið j alment hefir fólk þar
sömu fæðu að mestu; en eg get ei annað en játað, að hreinlæti, yfir höfuð að tala, er í einu sem öllu meira j og eg held
kálbrúkun eigi mikinn þátt í þessu, sem á mörgum heimilum
er brúkuð árið út, einkum með fugli, sem þar er til fæðu mikið hrúkaður, Undir stríðinu síðast, þegar ei fékkst kornmatur,
lærðu menn að brúka skarfakál, þá fóru menn líka að sjá nytsemi kálgarða , því undirvöxtur þeirra er ferskur allan veturinn j hefir mer og fleirum virzt, að veikleiki þessi síðan hafi
rimað ár af ári. Eg tek þá til þess, sem her hefir í dag verið mikið margrædt um, sem er spítalana; er eg einn af þeim,
sem vil þá að öllu afmáða, en eins og her stendur á, ber til
brýn nauðsyn, að efni þeirra geti sem fyrst aukizt, svo þau
verði brúkuð til þess, sem nú virðist mest nauðsyn, sem er að
fjölga læknum j virðist því, að þeir ómagar, sem nú eru á spítölunum, ættu að takast burtuj, eður gefast með þeim af hreppunum, og hver hreppur að sjá fyrir sínum ómaga; mætti þá
strax safna efnum spítalanna, sem óðum mundi aukast, svo
að þau gætu borgað laun læknis, sem fjölga ætti Í því amti,
sem spítalinn er. Mæli eg þetta einkum í tilliti til HalIbjarnareyrar hospitals, hvar eg er kunnugur að nokkru, og eg meina,
að flestir ómagar, sem á spítalanum hafa framfærzt til þessa,
hafi verið frá syðstu sýslunum i amtinu, einkum frá Mýra og
Snæfellsnessýslum.
STEPd.N
JÓNSSON:
Eg vil minnast á það, að' þar sem
þingmaður Barðstrendinga talaði um kálið, þá mun það enn
fremur vera svo kallað skarfakál; það hefi eg líka heyrt að
góð fæða holdsveikum.
/
JAKOB PETURSSON:
pað er búið að ræða svo mikið með
og mót því, að sameina alla spítalana i landinu i eitt sjúkrahús í Reykjavík,
og um kosti og lest i á því framvegis, að
eg treysti mer ekki til að bæta þar við neinum gagnlegum athugasemdum, en leyfi mer einasta að svara spurningu þe8&
heiðraða framsögumanns, hvort ekki se þörf að fjölga læknum Í landinu. petta tel eg vafalausa nauðsyn; eg tek tilpíngeyjarsýslur, hvar nú er einginn læknir, en í þeim teljast her
um bil 4280 manns, en sýslurnar eru báðar meir en 5 þíng-
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mannaleiðir beinasta veg af Lánganesi á Eyjafjörð;
má því
með fullum sanni segja, að 2000 af þessu fólki geta ekki notið bráðrar læknishjálpar, hvað sem viðliggur, vegna fjærlægðar. En vildi þíngið nú fallast á uppástúngu minni hluta nefndarinnar, að skipta Möðrufells spítalajörðum fyrir konúngs jarðir Norðurþíngeyjarsýslu, og gjöra þær, eða eina þeirra, að læknissetri og hæli holdsveikra , væri ,_áður nefndum vandræðum
æskilega afuudið,
Til læknis - og spítala - seturs, tel eg bezt kjörna jörðina
Skóga í Axarfirði, sem til fárra ára hefir verið sýslumanns setur, en að líkindum verður ekki framvegis; það er bezta jörðin í
þeirri sýslu, vel að húsum farin, líka stendur þar nýhygt timburhús, þó ekki tilheyri það jörðinni; mundi minna kosta að
kaupa það, en byggja.
þessa jörð ætti læknirinn að fá leigufria, og sé hann íslenzkur, sem ætti að vera, væri honum
hollari ábúð hennar, en 100 rbd, laun á óhagkvæmu
aðsetri;
bann mætti líka fá 100 rhd, árlega af efnum spítalans, og tel
eg það lítinn halla frá því sem níl er, þegar meðgjöf þeirra
holdsveiku spítala- lima væri ekki reiknuð hærra, en góðu
hóti gegnir.
ÁSGEIREINARSSON: þó eg standi nú loksins upp til að
minnast á fáein atriði, sem fram hafa verið færð í þessu máli,
óttast eg, að eg ringlist í þeim. Sumra umræður hafa farið á
annan veg, en mer gat dottið í hug, og mer virðast þær 118fafarið
bæði fram og aptur fyrir aðalatriði málsins. Sumir vilja efla til
þess, að halda við enum gömlu spitölum, og stundum taka
þá burt af þeirra gömlu stöðvum, og setja þá á aðra staði,
og halda, að á þeim læknist holdsveiki að mestu af sjálfu ser;
en af sumum umræðum er að heyra, eins og menn séu nú þegar farnir að lækna hana og útrýma henni, en stundum er sagt
hún hafi aldrei orðið læknuð. þegar menn ræða um mikilvæg
mál, held eg eigi að skoða höfuðatriði þeirra fyrst, og síðan
smágreinimar. þegar byrjuð er einhver mikilvæg breytíng, verður.fyrst uð tala um, hvort hún sc nauðsynleg', þar næst hvort
'útlit se til, að það, sem menn vilja setja í stað hins gamla, verði
j)'é.~r{l"
•og svo hvort efni og kríngumstæður leyfi framkvæmdina; en þegar þetta er búið, er kominn tími til að hugsa um
fyrirkomulag ens nýja fyrirtækis.
þessa stefnu held eg að
meiri hluti nefndarinnar hafi haft fyrir augum, og virðist mer,
að hugir margra þingmanna séu farnir að stefna í þá átt, og að
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minnsta kosti fallist á tvö en fyrstu atriði nefndaralítsinsj elns
og sá heiðraði þingmaður úr Dalasýslu hefir mælt; hitt þykir
mer, enn sem komið er, efasamara, hvort meiri hluti þingsins
fellst nú þegar á að biðja um, að s p í t a I i verði settur í Reykjavík. Mer finnst, eins og sumir hafi eitthvert vantraust á að
setja þjóðstiptanir í Reykjavík, og getur það verið sprottið af
því, að mörgum mun hafa verið ögeðfeld skólafærslan þángað,
og, ef'til vill, lízt ekki vel á það enn. En reyslan er ekki enn
búin að sýna til hlítar afleiðíngar þess, en getur orðið búin að
því .hetur, áður en farið yrði að fullgjöra að setja áminnatan
spítala,
því þó ekki verði fallizt á nema tvær hinar fyrstu
uppástúngur nefndarinnar, geta menn síðar fallizt á að byggja
s p í ta I a, eptir nákvæma yfirvegun.
Eg samsinni þvi, sem
hinn virðulegi þingmaður úr Barðastrandarsýslu sagði, að menn
í hans sýslu hefðu ekki haft í lángan tíma neitt gagn af'Hallbjarnareyrar - spítala, því sama er mer kunnugt um ísafjarðar og
Strandasýslur,
þykir mer hann því ekki sá dýrgripur, sem fast
ætti að halda í, þegar hann yrði brúkaður til einhvers betra,
því nú álít eg hanneinúngis
byrði þeim, er til hans gjalda, en
hafa ei neitt gott af honum. Mig furðar, hvað sumir eru mótfallnir því, að aftaka spítala þá, sem eru, og getnr það verið
sprottið af því, að menu haldi, ef fe þeirra væri varið til að
byggja spítala i Reykjavík, þá mundu heröð þau, sem goldið
hafa til spítalanna, hafa að tiltölu minni not hins nýja spítala,
en Reykjavíkur innbúar; en þetta getur ei minni hluti nefndarinnar óttazt, því varla getur öðrum verið sárara til sjúklínga
í Reykjavík, ef nokkrir eru, en honum, þvi hann mun optast
allra þingmanna hafa heyrt vein þeirra, en það furðar mig
mest, hvað minni hluti nefndarinnar hefir fært til þess mörg
rök, að sjúklingar mundu ekki viJja leggja siginn
s p i t al a,
því holdsveikir menn mundu olla þeim mikils viðbjóðs. þetta
get eg nú ei sannfærst um, því eg hefi ætíð orðið þess var, að
sjúklingal' vilja vinna aUt til heilbrigðinnar, sem þeimer mögulegt; eg ímynda mer líka, að holdsveikir yrðu ei, hafðir f.sama
berbergi og aðrir sjúklíngar; minni hlutinn hefir líka .hft\~ð,
að menn vildu ei vinna til meðala, að kaupa þau.~ýrt~;.~.
það gagnstæða hefir reynslan sannfært mig um , ;V;~~g..-:veit.
að margir hafa kostað miklu til að fá bót beilsd<•.,sinóar,
og nokkrir þingmenn hafa getið þess, hvað menn .seti. ákafir
að leita góðra lækna, og er það eðlilegt. En þar sem fáir leita
á
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læknis, held eg það sýni annaðhvort vantraust á lækninum, eða
að hann með lángvarandi dugnaði se búinn að eyða flestum
sjúkdómum í umdæmi sínu.
Biskup H. G. THoRÐERSBN:
Af því eg se, að einginn
stendur nú upp og tekur til máls, þá vil eg fara nokkrum
orðum um þetta mál, með þVÍ líka eg var einn af þeim, sem
kosinn var í nefnd þá, er þetta málefni hafði á bendi, og ætla
eg þá að skýra frá þeim aðalatriðum, sem nefndinni stóðu
fyrir hugskotssjónum, og þeim þánkagángi, sem eg gjörða mer
um þetta mál.
Fyrst var það tekið sem víst, að læknaskipun her í landi
væri mjög svo áfátt, og að bún naumast samsvaraði þeirri virðingu, sem mannkynið á skilið, og það gleður mig, að margir
þingmenn hafa rædt á þá leið, að þeir mega álítast þessu
samdóma, og mun varla nokkrum manni efi á því, að svo se
rett álitið. þegar nú laga skyldi læknaskipun þá, sem er,
þókti liggja beinast við, að fjölgað yrði læknum á landinu, og
virtist sú ósk hófleg, og ei minnu farandi á flot, en að einn læknir feingist fyrir hverja sýslu; með þessu fylgdi enn þá annað
atriði, er ekki þókti mega slíta frá hinu undangeingoa, og
það var, að læknar þessir gætu flestir, eður þó heldur allir, orðið
innlendir eður innfæddir menn. þessi tvö höfuðatriði virtust
mer svo löguð, að eg varð að gefa þeim mína skýlausa samsinningu, og eg áleit allt nefndarálitið bygt á þessu. Nú vil
eg invirðulega biðja þingmennn þess, að þeir nákvæmlega
skoði huga sinn um það, hvort þeir eru þessum aðalgreinum
samþykkir; en þeir, sem það eru, verða líka yfir höfuð að vera
á máli nefndarinnar: því þeir, sem vilja það, sem áður er tiltekið, verða líka að vilja það, sem af því leiðir.
Til að geta komið greindum tilgángi eður ósk framm, sá
nefndin ei önnur meðöl, en þau, er hún stakk upp á í nefndaráliti sínu, og hún viðurkennir, að þótt hún sæi ekki annan
veg, þá geti þó verið, að einhver annar betri vegur se til, og
mundi henni því einkar kært, að þingmenn þeir, sem henni
eru samdóma í aðalefninu, vildu sýna henni fram á einhvern
réttari eður betri veg, til að ná tilgánginum.
þeir eru enn sumir þingmanna, sem máske ekki séu á
sömu aðalstefnu og nefndin;
þeir meina að vísu, að læknaskipunin, eins og hún er, se ntiög ófullkomin, en vilja einúngis bæta hana að nokkru, svo sem með því að fjölga fá-
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einum læknum við spítalana eður þesskonar, og verja þar til
þeim efnum sem nú eru fyrir. Viti þessa ágreinir nú' meira
hlutann gjörsamlega, og er það hans meining, að þar sem spítalarnir eru búnir að eignazt talsverðan sjóð, sem eykst til
muna á ári hverju, þá se nú kominn tími, sem máske bjóðist
ekki jafnhentugur í annað sinni, til að setja lækna skipun her
á landi á nýjan fót, og vill því, að nú se gjört ráð fyrir þeirri
einni tilhagan, sem se hin fullkomnasta og bezta, eptir högum og kringumstæðum þessa lands, svo að farið se framm á
það eitt, sem se til lángvinnra nota fyrir alda og óborna, en
eigum landsins ekki eydt til einhverra lítilfjörlegra umbóta,
sem einkis gætir, þegar frá líður; hann álítur, að nú eigi sú
breytíng að komast á þetta mál, sem ekki að eins sé til smárra
bóta, heldur se veruleg og úrskerandi, eður, eins og Daníe
komast að orði, 1/9itnntmgríbtnbeu• Já, eg fyrir mitt leyti vil biðja
stjórnina þess, að heldur se látið standa við það, sem er, og
spítalarnir látnir safna sjóði sínum til betri tíma, en að farið
!!oc ar. verja eigum landsins til slíkra smáumbóta,
sem hvorki
gjöra byrgt ne óbyrgt. pessum orðum hefi eg farið, til þess
að þingmenn gætu gjört sjálfum ser ljóst, hvar þá greindi eður
ekki greindi á vir. nefndarálitið,
svo að umræðunum yrði hagað þar eptir; því svo er mál þetta stórvægilegt og merkilegt,
að það verður ab skoðast í höfuðgreinum þess, en það álít eg
til lítils eður einkis gagns, að ræða um hitt eður þetta, sem
ekki stendur í neinu sambandi við þess aðalstefnu.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: Hinn háæruverðugl konúngkjörni þingmaður, sem nú ræddi, tjáði þínginu frá hugsun
nefndarinnar, er hún gekk að starfi sínu, og mátti hún vera
þingmönnum nokkurn veginn kunn af álitsskjalinu, sem upp var
lesið. Játa eg það, að eg finn máske eins vel og einhver
nefndármanna til þarfar lands vors á fleiri læknum og betri
Iæknaskípun, og mun eíngínn sá her innan húss, sem ekki taki
undir þetta; en mer getur eptir allt það, sem skrifað og rædt
er um mál þetta, enn þá ekki skilist, hvernig vilji nefndarinnar,
svo hreinn og einlægur sem eg veit hann muni vera, og uppástúnga hennar, svo umfángsmikil sem hún er, bæði í bót læknaskipunarinnar og i tjárheimtunum se einhlít; því eg' verð enn
all ætla, að ekki liggi fe þetta laust fyrír, og mundi ekki
hrökkva til hálfs, og þarf þá meira að afla.
:þar sem hinn
mjög heiðraði þingmaður sagði, að ef menn :vildu það eina,
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það er að skilja læknafjölgunina, þá yrðu menn að vilja allt,
sem þar af leiddi, þá neita eg því fyrir sjálfan mig; her er
gjört ráð fyrir, að læknaskipun landsins eigi fyrst og fremst
að vinnast með því, að svipta þá vesælustu þurfamenn landsins því, sem stjórnin hefir veitt þeim til uppheldis, og landsmenn aukið með árlegum tillögum sínum, og nú er svo vaxið,
að uóg er þeim, sem nú eru í landinu með þess kyns kránkleika, til framfæris ; en því get eg með eingu móti gefið því
samsinni mitt, ne viljað það, hversu innilega sem eg vil ena
betri læknaskipun ; eg sé og ekki hvar staðar skal nema, ef
rétttækur eru spítalanna eignir og g:jafameðöl hinna sjúku fátæku: eg sé þá ekki, hvað friðar aðrar eignir fátækra mauna í
landi ber (nema ef ekki ætti að áseilast nema þá sjúku eina),
ef þíngið vildi fallast á það. þó að spítalarnir hafi enn ekki
unnið gagn það, sem þeim var ætlað, og þeim enn ekki se
hrundið í lag af þeim, sem stjórn þeirra hafa á hendi, svo góð
efni sem nú eru orðin til þess, þá sannar þetta ekki, að þeir
geti ekki unnið það, og hljóti að gjöra það með góðri stjórn
og tilhögun. Að menn hafa ekki bent til annara betri og geðþekkari bjálparmeðala,
til að koma á fætur læknaskóla þessum og sjúkrahúsi, kemur að líkindum af því, að ráðill liggja
ekki á hraðbergi til féfúnga í þessu fátæka Iandi, enda eru
menn, ef til vill, ekki fullfróðir orðnir um nytsemina, sem af
fyrirtæki þessu leiðir; mer í bið minnsta virðist stiptan þessi
ekki í alla staði sem réttílegust, og ætla, að hún leiði aldrei
til þess, sem hún á að leiða.
þá tók einginn framar til máls, og sagði því forseti undirbúnings-umræðu þessa máls lokið, en gat þess jafnframt, að
Iandsyfirréttur yrði baldinn næsta mánudag, og gæti þá fundur
ei byrjað fyrr en í fyrsta lagi klukkan ll.
því næst var fundi slitið.

2. Ágústí -

tuttugasti og sjöundi fundur.

Allir á fundi. þíngbók frá tveim síðustu fundum lesin og
samþykt.
þá var tekið fram til síðustu umræðu málefnið um uýjan
jarðadýrleika á íslandi. í máli þessu höfðu verið borin upp
svohljóðandi
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Breytíngaratkvæði :
Kandídat Jóns Sigurðssonar:
1) að jarðamatinu verði slegið á frest, þángað til frjáls verzlan er komin í fast horf her á landi.
og til vara:
2) að beðið verði um nýtt frumvarp til næsta þings, með fullljÓsum skýrslum, bæði um kostnað, tíma, aðferð og
annað, sem þessu fyrirtæki viðvíkur,
Prófasts Hannesar Stephensens (viðauka-atkvæði):
að í 2. grein frumvarpsins, eptir orðin "fyrir hvern hrepp",
verði bætt inn í: "og vinni þeir eið að því fyrir sý~lu.
manni, áður þeir gánga til starfa".
Prófasts Haldárs Jónssonar (viðauka-atkvæði):
að í 2. grein frumvarpsins, fyrir aptan orðin ,,3 menn fyrir
Hvern hrepp", verði bætt inn í: "helzt af h r e pp sbændum
sjálfum".
Jlssessor Johnsens:
1) við 3. grein frumvarpsins:
að orðunum, "og aflamagni",
sé bætt við greinina.
2) við nefndarálitið : að jarðabókin verði prentuð, ásamt breytingum þeim og athugasemdum, sem gjörðar eru við
virðingar jarðanna, þannig, að eitt exemplar se sent
hreppstjóra, sýslumanni og amtmanni hverjum, svo
og alþingi fyrir hvern alþingismann, með póstskipi
árinu áður en að frumvarp til löggildingar henni
verður borið undir alf)ing.
Stepháns Jónssonar og Gutterms Vigfússonar:
að endir 4. greinar frumvarpsins eptir orðið "sýslu", ol'l~ist
þannig: "en alþing ákveði, hvernig á endanum skuli
setja dýrleika á hverja jörð".
FRAMSÖGU1lAÐUR ~ Eg skal nú með svo fám orðum, sem
eg get, reyna til að skýra fyrir þinginu þau helztu 'atriði í
þessu málefni, er komu til umtals seinast, þegar það var rædt
her á þinginu, og skal eg þá fyrst tala um uppástúngu nefndarinnar, og þar eptir um breytingaratkvæðin.
Nefndin hafði
stúngið upp á, að í 3. grein skyldi skjóta inn orðinu "sanngjarnlega" milli orðanna: "jarðir" og "verða". Eg fyrir mitt
leyti verð nú að viðurkenna, að mer þykir það á litlu standa,
hvort orð þetta kemur inn í texta frumvarpsins, ellegar ekki;
því ástæðurnar taka það skýrlega og greinilega fram, að jarð-
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irnar eigi að virða eptir meðalhéfl, og fyrirbyggja þannig, að
sú nefnda grein frumvarpsins, eins og hún er á Íslenzku, verði
nokkurn tíma svo útlögð, að jarðirnar skuli virða eptir því,
sem þær mest geta orðið seldar eptir gæðum sinum. Eg skal
því yfirláta það til þingmanna sjálfra, hvort þeir vilja fallast á
þessa uppástúngu eða ekki.
.Millum 3. og 4. greinar frumvarpsins hefir nefndin stúngið upp á, að nýrri grein yrði bætt við frumvarpið um rannsóknarmenn, sem, líkt og 2. grein í frumvarpinu um virðíngarmenn,
ákveði, hvernig þeir skuli útnefnast, og hver störf þeirra skuli
vera. Móti þessari grein hafa helzt komið fram mótmæli frá
hendi hins hæstvirta konúngsfulltrúa;
en eg get þó ekki annað en verið samt á þeirri meiníngn, að þessi grein eigi að
koma inn í frumvarpið, því raunsóknarmennirnir
eru verulegur
partur (ínteqrerenbe :DreI) af þeirri heild, sem stiptuð er til að
framkvæma og fullgjöra jarðamatið ; og það el' að minni hyggju
óviðfeldið, og ósamkvæmt góðri niðurskipun, að 4. grein fyrirskipar, að rentukammerið skuli gefa rannsóknarmönnunum erIndísbref, eins og virðingarmönnunum, og að 5. grein ákveður
hinum borgun, eins og þessum, án þess þó að rannsóknarmannanna se með einu orði getið í frumvarpinu.
En hvort fella
skuli úr þessari grein það, sem þar stendur um, að þeir skuli
eið vinna fyrir sýslumanni, er undir þvi komið, hvort breytingaratkvæði þingmannsins úr Borgarfjarðarsýslu, um að í 2.
grein frumvarpsins skuli verða ákveðið, að virðingarmennirnir
vinni eið fyrir sýslumanni, áður en þeir gánga til starfa, verður samþvkt af þinginu ellegar ekki; því verði þetta breytingaratkvæði samþykt, er það tilhlýðilegt, að greinin um rannsóknarmennina innihaldi líka ákvörðun. Eg fyrir mitt leyti get nú
að sönnu ekki álitið þetta breytingaratkvæði
öldúngis nauðsynlegt, þar það skýlaust og berlega mun verða tekið fram í
erindisbréfum virðíngarmannanna, að þeir skuli eið vinna, en
eg get þó á hinn bóginn ekki annað en álitið það vel til fallið, að sjálft frumvarpið innihaldi þar um ákvörðun; því skyldan til að afleggja eið er mikilvæg og heilög; og ákvörðunin
þar um snertir líka réttindi allra hlutaðeigenda,
því eiðurinn
tryggir jarðamatið.
Uppástúnga
nefndarinnar um, að hækka
laun virðingarmannanna og rannsóknarmannanna fram yfir það,
sem ákveðið er í 5. grein, hefir ekki mætt mótmælum her á
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þinginu; enda munu allir finna, að launin, eins og nefndin
hefir stúngið up.., á þeim, ekki eru of hátt sett.
~ingmaður ísfirðinga hefir borið upp 2 breytingaratkvæði:
1. að jarðamatinu verði slegið á frest, þángað til frjáls verzlun er komin í fast horf her á landi; og 2. til vara, að beðið
verði um nýtt frumvarp til næsta þíngs, með full-ljósum skýrslum , bæði um kostnað, tíma, aðferð og annað, sem þessu fyrirtæki viðvíkur. Um þessi breytíngaratkvæði þarf eg ekki að
vera lángorður,
þau komu til umtals her á þinginu, þegar
málið var þar seinast rædt, og virtist mer þá, sem þingmenn
mundu ekki verða neitt fúsir til að fallast á þau, eins og ekki
heldur er að vænta. A11ir viðurkenna, bæði stjórnin, þjóðin
og þingið, að á jarðamatinu liggi, því allir eru á eitt mál sáttir um það, að eingri góðri niðurskipun eða breytingu verði
komið á skattalög og opinber útgjöld landsbúa, nema því að
eins, að jarðamatið se geingið á undan. Menn óska að sönnu
sem fyrst eptir frjálsri verzhm , en jarðamatið þarfupp á eingan máta að hindra hana. það er bæði eðlilegt og nauðsynlegt,
að jarðamatsmálið og skattalögin verði að nokkru leyti teingd
saman við verzlunarmálið; því stjórnin þarf nákvæmlega að
yfirvega, hvern hluta útgjaldanna beinlínis skal leggja á landsbúa, og hvaða álögur leggja skuli á verzlunina.
Bæði málefnin þurfa ítarlegrar íhugunar við, og töluverðs undirbúnings,
og að hvorugu þeirra má hrapa. Eg óttast eingan veginn fyrir,
að það eina mál tefji fyrir því öðru, heldur hygg eg miklu
fremur, að þar flýti hvort fyrir öðru, því margt rekur svo á
eptir, að þeim mun ei verða frestað ónauðsynlega. Vara-atkvæði
hins heiðarlega þingmanns þykir mer einnig með öllu óþarft.
Jarðamatsmálið hefir nú feingið þann undirbúning, að ei mun
kostur á honum betri seinna. Frumvarpið í þessu máli og ástæður þess, hafa nú verið í höndum þingmanna síðan þíngið
byrjaði, og þeir hafa þvi haft nægan tíma til að yfirvega það;
og þar sem nú, frá svo mörgum hyggnum mönnum úr öllum
héröðum landsins, ekki eru framkomnar neinar verulegar athugasemdir, er neitt töluvert hati getað skýrt málið, og enn
síður breytt því í þess höfuðatriðum, þykir mer þetta vera
sönnun fyrir þvi, að málið se nú svo vel útbúið frá stjórnarinnar hendi, að ei mun vera kostur á, að það verði betur, þó
málið dragist leingur.
Kostnaðinn til jarðamatsins er ómögulegt að ákveða nákvæmlega fyrir fram, ,því þar til útheimtist,
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að menn gætu fyrir fram vitað, hvað marga daga muni standa
á jarðamatsverkinu ; en það verður eins ómögulegt seinna, eins
og nú. Um aðferðina við jarðamatið munu í erindishrefunum
verða gefnar svo skýrar reglur, að þær munu ei heldur fást
greinilegri síðar. það er því bæði ónýtt og óþarft, að slá
jarðamatinu á frest af þeim orsökum, sem sá heiðraði þíngmaður hefir fram talið i og þíngmenn mundu, eins og eg hefi
áður sagt, koma í mótsögn við sjálfa sig, ef þeir færu að
óska eptir slíku. Hinn heiðraði konúngkjörni þíngmaður hinnar andlegu stéttar hefir fram komið með það viðauka-atkvæði,
að virðíngarmennirnir skyldu takast helzt af hreppsbændum
sjálfum. þetta atkvæði þykir mer nú ekki heldur öldúngís
nauðsynlegt, því frumvarpið bindur ekki sýslumanniun við, einúngis að taka hreppsbændur til jarðamatsins ; en á hinn bóginn felli eg mig þó vel við þetta atkvæði, því það bendir skýrlega á það, sem í þessu efni á að vera aðalreglan, nefnilega,
að taka hreppsbændur til vírðingarinnar, þegar þeir eru kunnugir og vel hæfir, en að sýslumaður megi þó, þegar skortur
er á nógu mörgum hæfilegum mönnum Í hreppnum sjálfum,
hvað bera kann til, helzt í litlum hreppum, taka utanhreppsmenn til matsins; því opt kann svo við að bera, að utanhrepps se að finna þann mann, sem greindari se og betur
fallinn til jarðamatsins í einum hrepp, en kostur er á í hreppnum sjálfum. Hinn heiðraði varaforseti hefir stúngið upp á því,
að orðunum, "og aflamagni", verði bætt við 3. grein frumvarpsins. Eg hefi áður sagt, að mer þækti þessi viðauki ónauðsynlegur; því þetta orð mun naumast vera öllum ljóst, og þar
að auki óttast eg fyrir, það kunni að leiða suma menn á villuvegi, því þeir kynnu að halda, að það miðaði til þeirra krapta,
sem fólgnir eru í jörðunni til að gefa meiri ávöxtu, þegar hún
feingi betri rækt. Varaforsetinn hefir enn fremur stúngið upp
á, að jarðamatsbókin yrði prentuð fyrir fram og send hverjum
hreppstjóra,
sýslumanni, amtmanni og alþinglsmanni í landinu. :þetta virðist mer vera tómur óþarfi, því eg veit ekki,
hvað allir hreppstjórar ættu með hana að gjöra; þetta er
þvi líka til að draga jarðamatið og auka töluverðan kostnað, án þess nokkur ávinningur verði í aðra hönd. Loksins hafa alþíngismennirnir
frá Ey'jafjarðar og Norðurmúlasýslum stúngið
upp á því, að í 4. grein frumvarpsins
skyldi verða boðið: að alþíng ákveði, hvernig á endan-
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um skuli setja dýrleika á hverja jórb.:Á þetta atkvæði get
eg upp á eingan máta fallizt. Eg held .það se svo umfangsmikið og vandasamt verk, að gjöra jarðamat, eður setja dýrleika 'á hverja jörð á íslandi, að alþing ekki geti það á heilum mánuði, þó það hefði ekkert annað að starfa, enda held
eg líka, að fáir af þingmönnum séu þesskonar störfum svo
vanir eða til þeirra færir.
Að finna hið rétta meðalhundraö,
og ákveða þar eptir, hver hæfileg se hundraðatala á öllum jörðum í landinu, er ekkert áhlaupaverk, og útheimtir nákvæmari
yfirskoðun allra virðíngargjörðauna, meiri yfirlegu og nákvæmari útreiknínga, en menn máske hugsa. Her þarf, eptir þvi
sem eg ímynda mer, en eg hefi nú máske ekki ljósa hugmynd um þetta, að sjá og skoða, hvað mörg hundruð svari til
hins rétta meðal verðs, og hvað mörg aptur séu dýrara og hvað
mörg ódýrara metin Í öllu landinu; og að finna þetta rétt og
nákvæmlega; að því er án efa ekki svo auðgeingið, sem margir þíngmenn máske hyggja.
Eg held því það fari bezt, að
þetta umfangsmikla vandaverk se falið á hendur rentukammerinu, eins og til er ætlazt i 4. gr~in frumvarpsins, en að þínginu se það of vaxið, af því það vantar til þess bæði færa
menn, tíma og áhöld. Mer virðist atkvæði þetta vera sprottið
af þeim ótta, að rentukammerið muni setja hærri hundraðatölu
á jarðirnar Í landinu yfir höfuð, en g"ðu hófi gegnir, en eg
ætla, að fyrir þessu muni ei þurfa að óttast. Nefndin, sem
undirbjó jarðamats og skattamálið í Reykjavík,
yfirvegaði
þetta atriði, og y6rfór þær jarðabækur. sem hún hafði undir
hendi; hún hélt, að hundraðatalan á jörðunum, yfir höfuð,
mundi lækka töluvert, en ekki hækka, og hún hafði fyrir ser
töluverðar ástæður; og eg held nú líka, að jarðamatið muni
leiða til þess, að hundraðatalan muni heldur lækka en hækka,
og allra sízt hækka fram yfir það, sem hún nú er. En hvað
sem um það er, þá gjörir þetta lítið til sakarinnar, ef jöfnuður á dýrleika jarðanna innbyrðis verður. sem eg vona, betri
en áður, eptir hið nýja jarðamat; þvi verði hundraðatalan
lág, verða fleiri skildingar lagðir á hvert jarðarhundrað, en
verði hún há, verða: skildíngarnir, sem á leggjast hvert hnndrað, færri. Eg held því, að þingið ætti ei að aðhyllast þetta
breytíngaratkvæði, þvi þat' með tekst það á hendQ1'þann vanda,
sem það ekki er fært .um .að ley.sa af hendi.
JÓN SÁIIIIONS801Ú
l?ð her lIafl mí, við úndirbúníngs-um_
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ræðu þessa máls, margt verið fram tekið af því nauðsynlega,
sem heyrir til jarðamatsíns, eður eríndisbréfs þeirra manna, er
virða eiga jarðirnar, er þó enn ekki framtekið um þau fleiri
eður færri kúgildi, sem flestöllum jörðum nú fylgja. þessi kúgildi vilja- sumir álíta sem einn part af sjálfri fasteigninni, eður
sem uppbót jarðanna, og með þeim tíunduð; að þau séu uppbót jarðanna fyrir aðra en eigendur jarðanna sjálfra, það skil
eg ekki, því fyrst gjalda leiguliðar meira eptir kúgildíð
en
hvert eitt jarðar hundrað, og svo gjalda þeir líka eptir þau
jarðar hundruð, sem kúgildin framfærast á; eg get nú ekki álitið þau með fasteigninni, eg held þau ættu að teljast með
öðru lausafé, þegar tekin er alþíngiskostnaðurinn af lausafénu
að l parti; það má líka sjá, að þegar jarðir eru seldar, þá eru
kúgildin seld á parti, og réttast held eg, að. kúglldín væru af
tekin. En það er þá sjálfsagt, að ekki má neita fasteignarmönnum um þá landskuld af jörðum þeirra, sem samsvarar
rentum af virðingarverði jarðanna, eður þeirri gömlu fomgíldu,
sem voru 12 áln, af hverju hundraði.
Annað atriði vildi eg minnast á, sem mer sýnist að lagt
geti hindrun i veginn fyrir virðingu þeirra jarða, sem nú standa
í þrætu og óvissu um landamerki, og svo stendur sumstaðar
á í Skagafirði nú; eg hefi· beðið hinn heiðraða þingmann ísfirðinga, fyrir hönd margra klaustur jarða landseta í Skagafirði,
um afskrípt landamerkjaskjala
fyrir þeim jörðum og fleirum;
eg vil líka geta þess, að þegar fyrst kom í gáng að semja
þar bænarskrá um jarðamat, þá þókti vanta landamerki; eg fell
því upp á að skrifa viðkomandi amtmanni, sem æðsta umsjónarmanni þeirra klausturjarða her í landi, um að 'sjá um útveg
skjala, ef til væru, fyrir þeim jörðum; eg er einn afþeirrajarða
landsetum. hvers byggíngarbref amtíð hefir appróherað með
þeim skilmála, að eg haldi því undir jörðina, sem henni fylgja
ber, þó eg viti ekki, hvað það er annað, en tún og eingi.
Upp á þetta mitt hréf til amtsins fékk eg hans hávelborinheita
náðugesta leyfi til að útvega sjálfur áminnzt skjöl á viðkomandi stöðum.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Eg álít það vera öldúngis efalaust, að
kviildin ekki eigi að meta með jörðunum, þvi þau eru ekki
framar einn partur af jörðunni eða heyra til gæða hennar, en
serhver annar peníngur, er framfleytist á henni. Að þau nú
.eru tíunduð með jörðunum, er sprottið af allt öðrum orsökum,

640

og kemur þessu máli ekkert við; því eiðs og nú er ástadt, er
ekkert á móti því, að landsdrottnar og leiguliði sín á milli
semji um, að hinn fYrmeFndi taki kvíUdin heim til sin af
jörðinni, en landsetinn gjaldi eins mikið eptirgjald eptir jörðina, eins og áður voru kúgildisleigur og landskuld tUsamans; því gæði jar~arinnar breytast ekkert víð þetta, og ábúandinn getur nú haldið svo miklu meiri pening lÍ jörðinni,
eins og kvíildunum nemur; og það, sem hinn heiðraði þing:"
maður talaði um tiundir, gjörir eínga breytingu á þessu máli:
því eg held, að hið nýja jarðamat eigi einga breytingu að gjöra
á tíundar-gjaldinu, og líka, að nauðsynlegt verði, að taka það
bráðum af met) öllum þeim ójöfuum, sem á því eru, en ákveða
i staðinn fyrir Imð njjan skatt, sem á se lagður með meiri
jöfnuði. Eg skal nú, víð þetta tækifæri, nefua 2 atriði, sem
fram hafa komið i umræðu málsins, hverra eg ekki mintist
áðan, nefnilega lundaþrætu-stykki og um höfuðbýli og hjáleigur. Hvað nú landalmetunum viðvíkur, Þ$Í er tvent tilfellið
með landaþrætustykkin : annaðhvort eru þau svo litU (og
þetta ber mjög opt við), að I'au taka eingu verði, og til einkis er að virða þau, ellegar þau eru svo stór, að þau taka álítlegu veröl, og þá getur þeim aptnr verið bagað með tvennu
móti: annaðhvort er þrætu-plázið brúkað Crá annari jörðinni,
þó annarar jarðar vegna se gjört tilkall til þess, og þá er eins
hægt að virða það með þeirri jörðu, sem brúkar og hefir
brúkað það í lánga tíð; ellegar háðar brúka þrætustykkið,
annaðhvort af því það er einúngis beitarland, svo að peningur geingur þar misgaungu, ellegar það eptir samningi er slegið sitt sumar Crá hverri jörMnni, ef það er slægjuland. En þó
virðist mer hentugast, að vír~a þrætupartinn ser í lagi, og leggja
hehníng verðs þess til hverrar jarðar, en síðar meir allt til
þeirrar jarðar, sem að lokunum vinnur það. Hvað höfuðbýli
og hjáleigur snertir, þá held eg réttast, eins og ástæðurnar til
frumvarpsins tíl ætla, að virða slíka jörð alla í einu, af því
það leikur opt á lausu, og breytist á ýmsa vega, hverjar af
hjáleigunum i hvert skipti .eru bygðar eða ekki; en þó held
eg væri réttara, að virða hverja hjáleigu líka ser í lagi, og setja
virðingarverð og hundraðatal þeirra síðan innan línunnar, svo
að sæist, hversu mikið af skatti þeim, sem lagður verður lÍ
alla jörðina, ætti að' lenda á hverri hjáleigu; því eg held, að
aðgángurinn um skattinn af hjáleigun~m ætti að vera að hjá-
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leigumöánanum.en
ekki.' að höful'lbýlisinanninum, sem opt kann
lift. -vera .efuamínní en hinir;
-:
Kandid~JÓN SltlURÐS80N:
Eg verð ;·að ' fara fám orðum
. um breytíngaratk'væði þau, er eg 'hefi borið upp ,í þessu máli.
Hið fyreaatkvæðí .mítt er bygt á því, að eg óttast, að
stjérnin ætli að hafa þá aðferð ~ að koma fyrst á jarðamati,
þvínæst taka skattamállð, ,og seinast koma á verzlunarfrelsi;
en eg :vil ætla rettara að hafa gagnstæða aðferð. . þingið óttast nú ekki þetta, eins og eg,. .og eg get ekki' fært neinar
sönnur á mitt .mál i. þvi tilliti, en reynslan verður' að sanna,
hver rettari ímyndun Hefir•.
Hið annað atkvæði er bygt á því , að hel' hafa að minni
ætlun eingar skýrslur til hlítar komið fram svo ljósar, sem
mer þykir þurfa til að byggja á þá fyrirætlun, að leggja út í
slíkt' vandamál, því Ieíngri' sem umræðurnar hafa 'orðið, því
ljósara er það fyrir mer, að menn hafa ekki fullkomna hugmynd um fyritæki þetta. Hinn virðulegi framsögumaður vildi
ætla, að fullljósar skýrslur væri fram komnar um þetta mál,
og vildi sanna það með því, að ekkert hefði framkomið á þinginu þvi til-skýringae;
en eg leiði af þessu hið gagnstæða: að
þingið, hafi ekki vel skýra hugmynd um málið. . það er að
vísu gleðllegt fyrir stjórnina, að sjá það traust, semþíngið lætur ~ ljósi til hennar, að .leggja það til, að slíkt verk verði
byrjað, án þess það hafi neitt áreiðanlegt fyrir ser um helztu
merkisatriði málsins, heldur,se það allt á stjórnarinnar valdi.
það er gott að trúa stjðminni, en eg kalla þetta að trúa henni
betur en sjálfum ser; eg ætla ekki að eigna mer þann fullkomlegleika, sem eg ekki hefi; eg trúi hvorki stj6rninni ne neinum manni betur im sjálfum mer: þess vegna get eg ekki heldur gefið atkvæði mitt með frumvarpinu, eins og það er nú.
Hinn virðulegi framsögumaður vildi gjöra þaðaiHn6tsögn,
ef þíngið vildi fella frumvarpið, en menn óskuðu alment jarðamats her á landi; þetta se eg ekki að se neitt hvað mót öðru.
Eg óska einnig lagfæringar á jarðamatinu,
en eg óska þess
ekki hvernig sem á stendur, eða hvernig sem það er undir
búið, heldur vil eg það se bygt á greinilegu og ljósu ráðlagi.
En her vantar þetta allt, eptir því sem mer getur ítrast fundizt: kostnaður er ekki lagður niður, tíminn er óákveðinn og
kominn undir aðferðinni; aðferðin er eins óviss, sinn hefir
stúngið upp á hverju atriði, og viljað koma því í erindísbréf
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matnmgannOOJla; suJiúrvilja um eingar regluio.taIa~ ()g mer er
orðið það allljóst, að við annað. eins mat, og þetta lítur út
til að verða" ætti. eingar reglur að vera,' því það kemur allt
undir áliti, matníngarmanna og greind.
Og hverjir eru þá
matníngarmenn? það eru 3 menn úr. þeim hrepp, sem matið
fer fram í, hínie tveir, sem eru úr öðrum hrepp, eru minni
hluti; sýslumaður á að vera með, en hann hefir ekki atkvæðisrett, prestur á eiiínlg að 'vera með, en hefir ekki heldur' atkvæðisrétt, pað. er' þvi allt undir þeim 3 hreppsmönnum. komið, og því, á hvað þeir geta fallizt af hinna ráðum. '
Að minni ætlan er þVÍ fullnóg ástæða til að heimta 'ljósari skýrslur um málið,
hugsa það betur, áður en lagt' er út
í þetta vandaverk.'
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg þarf' ekki að svara mörgu upp
lÍ. ræðu hins heiðraða ,þingmanns,
er nú settist niður, því eg
vona, að .hann hafi' eingum talið hughvarf með ræðu sinni.
Hann talaði ~m,a(;
jarðamatið skyldi framkvæma af 3
mönnum úr hreppnum og 2 utan hrepps, og áleit þessa
aðferð vera mjögófun~omna .. En eg gæti vitað, hvort nokkÚr Þetri;tðferl'l yrði seinna .fundin. Eg verð að efa það, og
hinn heiðraði þingmaður hefir eingar nýtilegar hendingar
gefið i þessu tilliti.' það skyldi þá vera það, að þá 2 menn
vantaði til jarðamatsins, sem hann vildi Hita ferðast erlendis.
En eg efast 'um, . ab mat'gir heri mikið traust til þeirra; og
hvaðan ætti ferðakostnað þeirra að taka? Eg óttast ekki, að
jarðamatið hiadel :verzlunarfrekli,
be.fl áður fært ástæður til
þess, sem enn þá standa éraskaðar, Eg get ekki heldur viðurkent, að jarðamatsmálið se nú svo illa undirbúið, að nokkur von
sé til, all það. \TerM.það betur seinna, .Hereru svo margir skynsamir menn s~manlwmnir; og: hafa la3ft svo lángan tíma til að
yfirvega þetta nW, aðþeirltefðogetaðseð
misfellurnar á frumva.rpinu, hefðl þær verið ,tQiklar, og bentþingin1J tilþejrra.
En
þetta hafa þeir ekki gjört. . Her hefireinúogisveril'l
bent á
einstöku smáatriði, sem lítilserllUmv3rðandi,
. sem virðiDgarmenn bezt geta seö, þegar meta skal ~verja jörð, og sen;
auðveldlega geta skiþazt undieþa höfuðflokka, sem tilgreindir eru i ástæðunam.'þaðer
annari varúðar-vert., að upptelja
slík smáatriði mJög .smésmuglega, ~ví virðíngarmenn kynnu
þar með að leiöast ~1 áð hal~ að þflu væru ekki upptalin svo
sem til dæmis~Þéldjui \rært ÞaJ ásetniDgqrinD, aö teljá þau
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upp svo fullkomlega, að ekkert væri eptir; en þvílík upptalning er eptir hlutarins eðli öldúngis ómöguleg.
STEPHÁNJÓNSSON: Eg ætla ekkí að svara þvi, er sá
heiðraði framsögumaður talaði um það, er orsákað mundi hafa
breytingarutkvæði mitt og þíngmannsins úr Norðurmúlasýslu,
eða afleiðingar þær, er hann hélt þar af mundu rísa; því meining orðanna, í sambandi við alla greinina, lýsir því berlega, að
einúngis deilirinn, eða eptir hvaða deilir gjöra skyldi jarðadýrleikann, er meintur. þó framsögumaður haldi, að það standi
her um bil á sama, hvort hundraðatalið verði hátt eða lágt, þá
þykir mer '131'1 miklu skipta; því þó ástæður hans um skattinn séu gildar, þó kóngstíundin legðist til skattsins, þá eru
þó samt 3 tíundir, sem hvíla á jarðadýrleikanum,
og þó þessum tíundum verði einhvern tíma breytt, getur orðið lángt þess
að bíða. Hundraðatal það, sem nú er á jörðum, held eg margir álíti hæfilegt; og mundi það því mega halda ser, þegar jarðir verða metnar að nýju, því ójöfnuðurinn er það, sem allír
kvarta yfir. þó nú, sem skeð getur, yrði nokkur ójijfnuður
milli prestakallanna við nýtt jarðamat, þannig, að tíundir stigi
niður í einu, en upp í öðru, þá held eg hægt væri að jafna það
milli hlutaðeigenda.
FRAMSÖGUMAÐUR:
það getur eingin ástæða verið til þess,
að þí~gið skyldi óska þess starfs i sínar hendur, að ákveða
jarðadýrleikann,
þó tíundargjaldið nú liggi á jörðunum. Hið
nýja jarðamat mun, eins og eg áðan sagði, vart verða látið
hafa verkun á tiundargjaldíð, og líklega mun það, áður lángt
líður, verða aftekið, og annar hæfilegri og jafnari skattur lagð-:
ur á í stað þess.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Hinn virðulegi þíngmaður úr Ísafjarðarsýslu hefir enn haldið sköruglega ræðu, til
þess að mæla fram með breytingaratkvæðum
sínum í þessu
máli. Fyrst og fremt vill hann, að jarðamatinu se frestað fyrir þá sök, að stjórnin hafi sett verslunarmálið í samband við
jarðamats-málið,
Hann heldur víst, að skattamálið verði öllu
þessu sameinað, og fáist því ekki verzlunarfrelsl , fyrr en
komið se í kring bæði jarðamatið og skattalögin, en þetta allt
tefji of mjög fyrir frjálsri verzlun, ef hún fáist á annað ••borð.
En þó menn nú gjöri ser· í grun, að þetta se ætlan stjórnarinnar, og þó menn telji það víst, þá sé eg ekki, hvað með því
áynnist, að fresta jarðamatinu; eg held það yrði þá einmitt til
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þess, að fresta frjálsri verzlun þeim mun leingor; því þó þingið segði: yer viljum fyrst fá verzlunarfrelsi,
áður ver byrjum
jarðamat, þá mundi stjónlin sitja við sinn keip, og svara: þið
fáið einga frjálsa verzlun, eins og ver höfum sagt, fyrr en
jarðamatið kemst i kring; og mun alþingi ekki duga að halda
tíl streitu víð stjórnina um þetta. Eg get heldur ekki seð, efi
það standi á neinu, að feesta jarðamatinu fyrir þessar sakir;
það er þó nauðsyn að byrja á einhverju, að leggja hönd á
eitthvað, og er þá jarðamatið um fram allt í fyrirrúmi, sem
bæði er fyrsti undirbúníngur undir skattamálið, og sem svo
brýn nauðsyn er á, og sem allir óska svo ákaft eptir. Annað
er það, þú skattamálinu væri frestað, uns verzlunarfre1si væri
á komið, og seð væri út fyrir, með hvaða kostum það feingist; mer skilst það vel, að eptir því yrði að nokkru leyti að
fara niðurjöfnun skattanna, og fyrir því ekki gjöranda, að ráða
neitt af um það mál, fyrr en frjáls venlan væri feingin.
Vara-atkvæði ens sama beiðraða þingmanns get eg heldur ekki
fallizt á, og verð eg að skírskota til þess, er eg mælti gegn
þvíí undirbúníngs-umræðu máls þessa; eg verð enn þá að vera
fastur á því, að þó aðferð sú, sem her ræðir um, leiði máske
ekki til svo fullkomins jarðamats, sem menn gætu æskt ser,
þá se þó ekki búið að sýna n-am á aðra tiltækilegri. Eg skal
fúslega játa, að jarðamatinu muni verða í mörgu ábótavant,
eins og nú er undirbúið með frumvarpi þessu og umræðum; eg
viðurkenni, að það muni ekki geta ~ltt ser lángan aldur, en eg
tel víst, að ekki verði bætt úr þeim hrestum, þó farið verði að
biðja um nýtt frumvarP, þó farið verði að taka aðra aðferð
kostnaðanneiri og seinlegri, en þó jafn tvísýna; eg ítreka
það enn, að hvaða aðferð sem ..•.
menn nú fara að hafa, þá getur þetta fyrsta jarðamataldrei
orðið öðruvísi en svo, að það
verði undirbúníngur og greiðari leið til annars ful1komnara
jarðamats siðar, og því kemur fYrir ekkert, að fresta því, ne að
hafa við aðra aðferð seinlegri og kostnaðarsamari.
Eg get eingan veginn verið hinum heiðraða framsögumanni
samdóma í mótmælum hans gegn breytingar-atkvæði
þingmannanna úr Norðunnúla og Eyjafjarðarsýslum; mer finnst það
atkvæði með öllu samkvæmt 2. aðaluppástúngu nefndarinnar,
að alþíng fái jarðamatsbókina til yfirlits og endurskoðunar,
þegar stjórnarráðið er búið ,að undirbúa hana, og eg skil ekki,
til hvers sú endurskoðun er, og heldur ekki, að þíngið se fært
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um þá endurskoðun, sem um er beðið, ef það þá ekki er jafnframt fært um bitt, að tiltaka, eður gefa tillögur um það, eptir
hvaða mælikvarða að ákveða skal hundraðatöluna um allt land;
bæði þetta, og viðauka-atkvæði ens heíðraða varaforseta verð
eg að álíta sjálfsagt ' að þíngið fallist á; þVÍ mer er spurn:
hvað á þingið að gjöra við jarðamatsbókina .frá 'rentukammerinu, og til hvers á þá að biðja um hana, eins og nefndin þó
hefir gjört, ef hvorki á að verða tími og tækifæri til að kynna
ser það, sem áfátt· kynni að vera Í henni, né ef þíngið fær
ekki að stinga upp á því, eða víst gefa tillögur sínar um það,
hvaða hundraðatal skuli ákveða á öllum jörðum, þegar það er
búið að kynna ser, eptir hvaða mælikvarða og reglum að metið hefir verið jarðagózið
um allt land? Eg fyrir mitt leyti
verð að álíta alþíng eins fært til þessa, eins og stjórnarráðið,
og að það þar til eigi fullkominn rétt á því.
þegar mál þetta var rædt til undirhúníngs,
Jet hinn háttvirti konúngsfulltrúi á ser skilja, að það væri vel; ef þingmenn
ræddu nokkuð: um þau hin smærri atriði, sem gætu orðið
stjórnarráðinu til bendingar, þegar það semdi erindishréf virðingarmanna yfir höfuð, og flokkaði aðalatriði þess, sem mörg
smærri gætu átt heima við. Fyrir þá sök tók eg þá fram
nokkrar þær athugasemdir, sem mer og öðrum nefndarmanni
bafði helzt hugkvæmzt að virðingarmönnum bæri annaðhvort
að varast eður gæta (þá við sömdum uppkast til reglu um
þetta, eptir þVÍ sem nefndin hafði falið okkur), og enn fremur
reglur, er að því lutu og á þeim athugasemdum voru hygðar,
En mer gleymdist þá að minnast nokkuð á athugasemdir okkar, bæði við hlyn n i 11 d i n og árI e g áfö II jarðanna, og eg held
þó, að þess se því fremur þörf, sem við því er að búast, að
stjórnarráðið fari Í þessu efni mest og bezt eptir því, sem tek·
ið er fram i erindisbrefi jarðamats - nefndarinnar frá 2. Ágúst
1800, og er því uggvænna, að svo verði, þar sem embættismanna-nefndin í Reykjavík 1846 telur þær reglur góðar og
gildar, sem þar eru, og segir, að ekki muni verða um þær bætt.
En eg held nú, að því sé í mörgu ábótavant, sem um hlynnindi er talað í erindisbrefi þessu, bæði að reglunum til, eptir
hverju eigi að meta þau, og svo eru þau ekki talin nærri öll,
sem til eru. 1\feðal hlynninda má telja: beitutekju,
sölvatekju, grasatekju;
melinn eður villi-kornið Í Skaptafellssýslu
vestari; landhlaup fiskjar, þar sem dæmi eru til, að fiskur
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hleypur þús undam .sænan .á landj. fpgladráp,: t.d.filúng;svar~
~ak&,-og annarasjófúgla,
eil,1nig álpta.og :gæsa Lsárom,:og
fjaðratekj.u af þeim; 'mótak, .sk.ðg 'ög, hellutak, þar .sem'. þetta
er, tíl talsverðrár miðluna~; fjar~upprekstur e~ut :afreltar ítak,sem stundum á ein jörð, .en mægar jal!ðir verða að nota og
kaupa; o, fl. . Allra, hlynninda æ~ti.virðíngarmenn; vandlega að
gæta; ætti þeir,að minni ætlan, að ~irðaiþau'8«kóg,arðþeirraf
að frádregnum' öllum kðstnaði og fyrirhorn .vi~' notkun "þeirra;
álíta hagnaðinn vöxtu frá' ~
aC 100, eptir 'þvÍ sem' á hlynnindunum stæði, og .staðfestu þeirra eður stopulleik , ög':bæta
því undirstöðu-verði blynuindanna, sem. eptir vöxtum þessum
kæmi í ljós, við vérð jarðarinnnár sjálfrar, sem metínvár eingaungu eptir gæðum sínum;
'.
.. . Annars; sem með .öUuer
gagnstætt hlynnindum,· ættu
jarðamatsmenn vandlega: að ;gæta; en, það eru árleg
áföll,
sem rýra jarðirnar og sk~~a .árlega; án: þess að fyrir það
v:erðigirt "með meínu mótt
Slík :áfplleru .helst: þarseni ár
eður sjór bIjóla árlegaaf túnumog filægjUin eðul',g9ð'unfbögum-talsvert land; eður bera :grjót :upp'á :þ~ð·; þar sem skri~ur
falla árlega á tún, slægjure og haga ; þar sem sandrók er jafaaðarlega .og eyðir .rót, og grassverði ' .og gróður'; þar sem grasmaðkur svo að segja l;iggUl'.í landi, og fleira þesskónar,
Ættu
virðingarmenn vandlega að meta' allt þetta, sem rýrir og skemmir jörðina árlega, og draga fyrir það nokkuð af verði jarðar .•
innar, meira eður minna, eptir því -sem: ástendur.
þar eg þannig er, búinn .að telja feam' sumpart í un'dirbúningsumræðunní,
en sumpart nú, þáösem
helzt' máfti til,
umtals komaaf" reglum ,ft~im, er ver 2 nefndarmenn sömdum,
og nokkrir þingmenn m~ltust til að, prentaðar yrði i þíngtiðindunum, þá er eg",:fYrir mitt leyti, á því, að [.að standi
ekki á neinu að .prenta þær,' pærvoru'
ekki heldur, samdar
til prentunar, þð 'ég .reyndar telji víst, að svo' megi ;styttp. þær
og laga, að þær gæti orðið i nokkru Ðýtar, heldué '~ð eins til
þess að ræða um þær í nefndinni, og tákáM þeim inn i nefndarálitið , það sem helzt þækti nýtanda og bezt ætti við.
FBA1UÖGUlIIAÐUB:það mundi þó leiða á töluverðar. villig,ötur, ef fara ætti að telja til höfuðstóls (cllþitIlHfm)hlynnindin. Fyrir því verða elngar .almennar reglur gefnar, þær er áreiðanlegar sen. pau eru sjálf margvísleg, og margháttaðs
eðlis, óg kostnaðurínn iii al) nota þau er svoniargbreytilegur,
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að eingar áreiðanlegar reglur verða gefnar fyrir fram til að
meta hann.
Allt þess háttar geta virðingarmenn bezt og
sanngjamlegast
metið eptir kringumstæðunum í hvert sinn.
J?að er ei heldur til neins að telja upp öll atriði smásmuglega;
því hversu nákvæmlega sem hinn heiðraði þingmaður hefir
viljað telja þau upp, verða þó ærið mörg eptir. Eg vil taka
til dæmis reiðíngsveltu; 'því margur ábúandi hefir af því mikinn arð, að selja reiðínga; og hveri, hvar ekki þarf annað, en
setja pottinn á blóðir til að sjóða mat í, það getur verið mikill eldiviðar sparnaður, sem kemur ser vel í bágum árum, eins
og nú er. það sem hinn heiðraði þingmaður hefir sagt um
jarðabókina, get eg ekki fallizt á; því það er allt annað, að
þingið áskori ser rett til að ákveða hundraðatal á hverri jörðu,
eins og breytingar-atkvæðið fer fram á, hvað eg held þinginu
of vaxið, og annað, að þingið hafi jarðabókina til eptirsjónar
ásamt lagafmmvnrpínu, hvers fylgiskjal hún er, eins og nefndin hefir upp á stúngið, því það kann í mörgu tilliti að geta
komið að gagni. það má líka vera hverjum þeim í augum
uppi, sem nokkuð þekkir til þesskonar starfa, að það er einúngis hlutaðeigandi stjórnarráð, sem hefir næga kunnáttu, tíma,
áhöld og rósemi til að vínna að svo margbreyttu og vandasömu verki, sem það er, að setja dýrleika á allar jarðlr i
landinu, en þingið held eg vanti þetta allt saman, svo til hlítar se.
Assessor JOHNSEN:
Hinn heiðraði framsögumaður hefir enn
ekki getað fallizt á, að bætt se vjð 3. grein orðunum "og aflamagni," eins og eg hefi mælzt til, og getur ekki skilið, að það
tákni annað eða meira, en orðið "gæði", en heldur þó, að næst
liggi við, að skilja það um krapta jarðarinnar til afla, þegar
hún kemst í betri rækt. Hvern skilning eg ætla þessu orði
annan, en orðinu "gæði", hefi eg þegar sagt við undirbúnings-umræðu þessa máls; en að orðið "aflamagn" hljóti að innibinda í
ser aðra þýðingu, .en orðið "gæði", held eg að menn þó geti
sannfærzt um, við að lesa ástæðurnar fyrir frumvarpinu, þar
sem svo kveður að orði: "nákunnugir bæði aflamagni þeirra
(þ .e. jarðanna) og öl1um gæðum og annmörkum, er þeim fylgja,"
og æt1a eg það svo sem sjálfsagt, að rentukammerið ~jálft
eigi mundi brúka bæði orðin þannig aðskilin, ef það eigi hefði
haft hugmynd um þýðingu á hverju út af fyrir sig, og vona eg'
þá líka, að stjórnJlrráði þessu muni takast að skýra mönnum
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þá hugmyndina, sem fyrir þvi vakti sjálfu, ef mer eigi hefir
enn þá tekizt að gjöra það, eins og vera ber, og hefði mer
þókt fara vel á þvi, að þriðja orðið "annmörkum" sömuleiðis
hefð] staðið í greininni sjálfri. . Eigi heldur ætlar framsögumaður það viðauka-atkvæði, et' eg hefi kosið mer við uppástúngu nefndarinnar um, að framleggja jar~amatsbókina fyrir
alþíng til yfirskoðunae, eiga sem bezt við', :er hann ætlar í
fyrsta lagi, að matið dragist sakir míns atkvæðis, en það skilst
mer nú eíngan veginn; og í annan stað' ser!hann ekki, hvað
hreppstjórar eigi að gjöra við bÓk þessa, en ætlar aptnr á mót
bæði sýslumönnum og amtmðnnum meírl-þðrf á henni. Eg verð
nú að vera á öllu öðru má1i í þessu efni, og held, að það S6
einmitt hreppstjórar, sem ættu að fá færi á að kynna hreppsbúunum jarðamatið, áður en það er löggilt, eins og eg líka
ætla, að það se tilgángs og árángurslaust, að leggja það fyrir
þíngið til ráðaneytis , nema þvi að eins að, færi se gefið á
þessu áður; og það sjá allir, hve torvelt það yrði þínginu, að
segja upp nokkurt álit í þessu efni, ef þvi, eins og nefndin ætlast til, einúngis yrði sent eitt skrifað exemplar; en ætti að skrifa
eins mörg exemplör -og þíngmenn eru margir, mundi til þess
gánga eingu styttri tími og eingu minni kostnaður, en til prentunarinnar ; og gjöri eg yfir höfuð ráð fyrir því eina gagninu af
að leggja bókina fyrir alþíng, að alþíngismenn, hver fyrir sitt
kjördæmi, geti feingið tækifæri til að skýra frá tilJögum sýslubúa og sjálfra sín um það, er miður þækti hafa tekizt til,
þar sem hver þekkir bezt jarðir og kringumstæður,
Annars
verð eg að játa, að eg ekki gjöri mer 'von um, að alþíng geti
komið neinu töluverðu til leiðar, enda þó þingmenn væru svo
undirbúnir, sem eg vilda láta þá verða í þessu efhl; því ef
fara ætti svo nákvæmlega, sem þyrfti elía þurfa þækti, inn íjarðamatið í sýslunum, mundi Imð verða meira mál en svo, alí þíngið gæti gjört það, svo að verulegu liði kæmi, ásamt öðrum störfum, er því yrðu feingin, og það eigi má vanrækja; og var það
því öllu fremur til þess, að láta ekki atkvæði nefndarmanna
verða þýðingarlaust, að eg fór að hnýta mínu atkvæði við það,
en af því eg sæi fulla vissu fyrir mer um, að verða jarðamatinu að miklu gagni með þeim hætti, og er eg líka þess vegna
fús á, að falla frá mínu hreytíngar-atkvæði, ef nefndin vill falla
frá sínu atkvæði, sem það stendur í sambandi við, og læt eg
þai't þá á vald annara þingmanna, hvort þeir, ef atkvæði nefnd-
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arinnar þannig fellur niður, þó vilja nota mitt breytingar-atkvæði sem sitt, eða ekki.
Að því leyti sem hinn heiðraði framsögumaður
enn heldur því fram, að ný grein se tekin inn í frumvarpið, með þeim
ákvörðunum um rannsókn virðínganna í sýslu hverri, sem í
ástæðum frumvarpsins standa, þá held eg enn framar, að þetta
eigi geti átt ser stað, ef 4. grein frumvarpsins, eins og nefndin þá líka ætlast til, á að standa óbreytt. f þessari grein er
rentukammerinu áskilið, "að skipa fyrir um það, hvernig fara
skuli með virðingu jarðanna, mótmæli þeirra, er hlut eiga að
máli, og rannsókn virðinganna í hverri sýslu."
petta er nú
allt hið sama, sem rentukammerið eptir ástæðunum ætlar ser
að segja þeim /) mönnum fyrir um, að gjöra fyrst um 'sinn,
strax eptir að sýslu-virðingarnar eru farnar fram, án þess þó
að það vilji binda sig einmitt við þær ákvarðanir, eða löggilda
þær þannig, að því eigi se frjálst að breyta út af, ef því þykir þess þurfa, eptir tillögum þingains lim önnur atriði, se~
standa í sambandi, eða þá eptir ítarlegri yfirvegtmeða upplýsíngum um það, hvað nauðsynlegt se, til 'að rannsóknin geti
orðið sem.fullkomnust,
auk þess að rentukammerið eptir 4.
greininni hefir rett á að skipa fyrir um hin nefndu atriði, upp
frá þeim tíma að vh'ðíngm'nal' eru geingnar um garð, en rannsókninni á að halda áfram eptir ástæðunum leingra en í hverri
sýslu, eu þáð, sem siðari færi fram, yrði að fara á mis við alla
verkun, ef hin nýja grein ætti að vera í .alla staði bindandi
lögmál.
Framsögumaður heldur, að virða megi hjáleigurnar ser, enn
þótt þær ekki eigi útskipt land; það væri mjög æskilegt, ef
þessa væri kostur, en eg se hann ekki. pað yrði þá að vera
eptir samkomulagi hlutaðeigenda við jarðavirðingamar sjálfar;
en bæði held eg, að opt yrði lángt að ná til eða bíða eptir
hlutaðeigendum fyrir virðingarmenu í þessu skyni, og líka ætla
eg, að fæstir eigendur mundu vilja binda hjáleigllfnar vissum
dýrleika á óskiptu landi, eða eptir þeirri brúkun landsins, sem
er, þegar virðíngin fer fram, en það mun eigi sjaldnar bera við,
að til breytist um brúkun landsins fyrir hjáleigumönnum , og
þessari vilja eigendur eiga frjálst að breyta eptir kringumstæðum. En fyrir virðíngarmenn sjálfa YI'ði það frágángsmál, að
virða það, sem þeir hvorki ne aðrir til fulls vita hvað eða hve
mikið er, og er svo opt um haga og slægjuland hjáleígnanna,
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.. Mig, greinir' nokkuð 'á ·við.hinnheib:raða þingmann Skapt;,.;
fellinga um virðingU' hlynninda, yfir höfuð, sér. i lagi. 'Egvil
eingi þau hlynnindi virða. út .af fyrir sig; sem .eru innan landamerkja jarðarinnar sjálfrar, ekki reka:~ða' sölvatekju fyrir
jarðarinnar eigin landi, né skóg,. móta·k :eða,<ijnnur hlynnindi i
landareigninni; þar á móti, ætla eg .þal'l;be~ttilfallið,
að öll
þau hlynnindi, sem þannig ekki . eru óáðski1janlég' frá .landi
jarðarinnar,' sé virt út af fyrir sig, til að mynda,' ef jörðin á afrett, ekki áfastan við landið, og einkum öll ítök, hverjunafni
sem heita, í annara löndum, og eiga þau 'einkum margar kirkjur,
og er það næsta eðlilegt, að mega selja þau undan þeim, og
sömu reglu vil eg láta ná yfir eyjnr allar óbygðar og hólma,
og hlynnindi þau, sem' til þeirra heyra,' þar eð opt hagar svo
til, að hólmar þessir geta 'legið eins haganlega undir aðrajörð,
eins og þá, sem þeir liggja' undir,óg ætti þá aðgángurinn að
sölu þeirra, og til breytingar á upphæð, skattsins "af jörðunni
að tiltölu, að gjörast svo greiður, sem færi er á; en eg ætlast
til, að hlynnindi eða ítökþessi
oghólmarse
metnir út· af
fyrir sig, undir þeim tölulið jarða, sem þeir heyra undir,þeg';'
ar virðingin fer fram, . og að verð þeirra-á síðan se lagt saman við verð jarðanna, en seinna má þá leggja verðið, eða þann
dýrleika hólmans eða hlynnindanna sem til svarar, saman víð
dýrleika þeirrar jarðar, sem hann kann að hverfa til, eða ef
hólminn er seldur þeim, sem einga jörð á, eða búlausum
manni, má líka heimta skattinn eptir þeim þegar fyrir fram
ákveðna dýrleika hans.
Mer þykir það bera vel undir, a~ hinn virðulegi þíllgmað':'
ur Skagfirðinga hefir vakið máls á því, hvort innsfæl'lUkúgild"
in ætti að meta í dýrleika jarðarinnar, eða ekki; eg hirði ekki
um ab mæla með því eða mót, og hefi e~ aður látið. i ljósi,
að það muni eiga við, að taka nokkurt tillit. til kúgildanna,
eins og landskuldar þeirrar, .sem jörðin er byggjandi með.
Eptir tilskipun 14. Maí 1834 eru innstæðu-kúgildi allstabar á
landinu álitin tíunduð i [arðartiundinni, ef ekki er talið nema
1 á 5 hun dr. hverjum, eða þá, ef öðruvísi er eptir byggíngar~
skilmálum sem voru i gildi 1834, áb kúgildá talan þá ekki
se yfir það, sem til er tekið i þeim, og eru þau þannig, með
tilliti til tíundarinnar, að álíta sem part úr jörðunni. Eg held
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nú að vísu, eins og þíngmað1ll' Eyfirðinga, að varla muni breytast
til strax um allar tíundir, þó jarðamat nýtt og jarðaskattur
komist á, heldur að tilskipunin frá 1834 muni standa óbreytt
nokkru á eptir, og allra sízt gjöri eg mer von um það með
hinum heíðraða framsögumanní, að tíundir muni upphefjast að
öllu með hinu nýja jarðamati og skattalögmáli, heldur miklu
framar, eins og þingmaður Eyfirðínga, að [arðartíundir, þegar
tímar líða fram, komist á eptir hinum nýja jarðardýrleika, og
verður öllu hægra að koma þeim á, á annan veg, ef jarðadýrleikinn yrði her um bil hinn sami samtals í landinu, og eigi
minni en hann er nú, og þyki mer nú vænt um, að heyra það
af bændamönnum, að landsbúar mundu una vel við það, því
fremur sem nokkur meiningamunur hefir verið um það milli
annara.
Annars ætla eg sú aðalreglan verði affarabezt við virðingarnar, að virðingarmenn setji ser glögt fyrir sjónir, hve miklu
verði þeir vildu kaupa jörðina til eigin ábúðar og nota, eptir
gæðum hennar, er þeir selja sig í þeirra stöðu og spor,
sem hennar gætu notið, eptir hvers eins kringumstæðum, hvort
heldur hún er stór eða lítil, og hvernig sem henni er í sveit
komið, og ætla eg, að þau atriði, sem bent yrði til í erindisbréfinu, ættu að vera þeim til Ieiðheiningar, þegar þeir með
þessum hætti eiga að segja upp fullt verð á jörðinni, hvorki
of hátt ne of lágt, heldur eptir sem gjöra má ráð fyrir yfir
höfuð.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Mer mun einnig bera að
segja ástæður fyrir breytingaratkvæði mínu í þessu frumvarpi,
og um leið vildi og leyfa mer, að taka fram betur ástæður fyrir nefndarinnar uppástúngum
nokkrum, þó framsögumaður hafi
gjört það við sumar þær betur, en mer mundi tekizt hafa. þar
semframsögumaður sagði, að ser virtist ekki orðið "sanngjamlega" , sem nefndin hefði viljað bæta inn í 3. grein, nauðsynlegt, þá er eg fastur á því, að það se með öllu nauðsynlegt,
því hver Íslendingur, sem les greinina, mun finna, að í orðunum
"verða seldar", liggur þánkínn um hæsta verð; en að það ekki
se meiníng frumvarpsins, er bert af orðum rentukammersins í
ástæðunum, og ætla eg þá vel fallið, að greinin sjálf minni
virðingarmenn á þeirra skyldu, sem þeim ber að gæta. Breytingaratkvæði sjálfs míns við 2. grein, að eptir orðin "fyrir hvern
hrepp", bætist við: "og vinni þeir eið að þvi fyrir sýslumanni,
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áður þeit: gánga til starfa", styðst að nokkru leyti við það,
hvort viðauka greinin fær með atkvæðafjölda inntöku Í frumvarpið, því þá verða þessi orðin i 2.greininni naubsynleg með
öllu, en ekki óþörf, þó greinin feingi ekki inngaungu í frumvarpið; því I'ykir mikilsvert að' vinna eíðíun, að fullverðugt
er, að þessarar skyldu vlrðíngarmanna se getið í lagaboðinu
sjálfu. Ýmsir hafa þar um ori) haft, og þar á meðal nú seinast hinn heiðraði varaforseti, að óþarft se að bæta inn í grein
þeirri, sem nefndin stingur upp á; já, sami maður sagði, að ef
henni væri viðbætt, þyrfti að breyta 4. greininni, sem nú er;
en fyrst get eg ekki annað séð, en hin nýja grein se með öllu
ómissandi i frumvarpinu, því rannsóknir vírðínganna eru eins
þarfar og virðíngarnar sjálfar, og rannsóknannenn eins verulegir verkamenn við jarðamatið og virðingarmennírnie, og því
þarf þeirra og skyldna I,eirra eins að geta í fnunvnrpinu, og
hinna, eigi það ekki að vera vanað; 4. greinin virðist mer líka
bera það greinilega með ser, að hin á að vera undan farin,
því hún talar um virðingar, mótmæli virðínganna og rannsóknir þeirra, og setur það allt hvað við hlið annars, erl rentukammerið eigi að skipa fyrir hvernig fara skuli með; þessi ;orðin,
"skipa fyrir", gefa, að mínum skilningi, til kynna það instructíve, við framkvæmd starfa þessara, hvað eitt rentukammerinu
er á hendur falið.' Enn mælir hinn sami maður fram með viðauka sínum, "aflamagni", og hefir nú samsínt framsögumanni,
að orð þetta tákni krapt þann jarðarinnar, að gefa af sér ágóða (I))robudion~e\)ne), og sjá þá allir, að þetta liggur í orðum
frumvarpsins: "eptir gæðum sínum", og að orðið aflamegn er með
öllu óþarft og umhlaups; því ekki veit eg betur, en gæði jarðar hverrar se með öllu samnefnt aflamegni hennar, því sannarlega eru gæði hverrar jarðar í því einu innifalin, að hún gefi
einn eða annan ágóða, eg vil taka til það, sem sízt sýnist vera
það, og þó nefnast gæði, veðrasæld, en hún eykur líka gróða
og ágóða jarðarinnar.
Hinn sami maður er enn á því, að ekki
verði hjábýlin matin til nýrra hundraða nema með heimajörðinni, og færir það til, áð óskipt se miUum þeirra slægjum og
beitarlandi, en eg ætla ekkert það býli til vera, sem ekki hafi
sitt afmarkaða tún og eíngí , en beitarlönd eru víða óskipt,
en þar sem víst hundraðatal er á heimajörð og hjáleigum, og
það ætla eg allstaðar vera eða þá stöðugt haldið, þar á )Ijábýlið beitarland að rettri tiltölu; t, a. m. efheimajörð er.20 hndr.
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en h}áleiga5 hndr.,á
hjáleigan fimtúng heitarlands, og getur
því þessa vegna matizt fyrir sig, og ætla eg það alltíð þarf
legt, að svo se gjört, svo hver viti,hverja byrði baun á að bera.
Eg erá máli hans með virðingu fjarlægra ítaka, en hólmar
þeir, sem brúkast til slægna eða varps frá heimajörð, eiga með
henni að metast.
Stúdent GUTTOllM.Ull
VIGFÚSSON:
Eg skal ekki tefja
þingið leingi í þetta sinn: einasta vil eg lítið eitt reyna til að
bera blak af mer. og þingmanni Eyflrðinga, fyrir breytingaratkvæði okkar í máli þessu. 'það var lángt frá því, að það væri
sprottið af nokkrumóttá,
eins og hinn heiðraði framsögumaður gat til, heldur .er þar. framkomið af þeim ástæðum, er eg
drap á i undirbúningi málsins, þá eg áskildi breytíngar-atkvæðið, og þar að auki virðist mer, að þjóðin hefði réttvisa kröfu
til að ákveða sjálf deilirinn (divisor) af þeim ástæðum, að á
honum ætla eg grundvallist og hvíli, ekki eiuúngis sanngirni
jarðamatsins, heldur einnig allra skattgjalda og annara útgjalda, er þjóðin á síðan að gjalda og greiða. Se divisor settur úr hófi lágt, stígur sjálfsagt hundraðatalan máske lángt yfirþað, 'sem nú er; en 'þar af getur .leidt á aðra síðuna, að tíundagjaldið breytist ásamt þeim,og stigi upp, sem olli þ'jóðinni tiltinnanlegrar byrði; að vísu er eg þess fullviss, að stjórnin muni hafa vakanda auga á því; sem bezt gegnir í þessu, sem
öðru, og ætla eg mer ekki að fara fleiri orðum um þetta breytingaratkvæði ; þíngmenn sjálfir láta meiníng sína í ljósi, og
stendur það eða fellur með atkvæðum þeirra.
En það var lítið eitt annaðyer eg vildi minnast. á. það kom
til umtals við undirbúníngs-umræðu máls þessa, hvar og hvernig jarðamatið ætti að framfara; eg Jet þá í líósi þá meining
mína, að eg áliti það ekki einúngis nauðsynlegt, að það framfæri Í hreppunum, er í hvert skipti ætti að meta, heldur einnig, að það væri farið um þá, og að hverri jörðu, jafnóðum og
ætti að meta þær; á þessu er eg nú enn, því annars ætla eg
þetta iarðamat nái ekki einu sinni inn á að heita sterfbúsvirðing; eg veit ekki betur, en áð virMngarmenn í sterfbúinu álíti ser skylt, hversu sem sterfbúið er annars lélegt, að
faraþángað,
sem munirnir eru, sem þeir eiga að meta, og
þyrftu þeir þess þó ekki að líkindum, fremur en við jarðamat
ið, þar sem þeir máske hafa séð peisuna eða pilsið,og ráma
til þess, geta haft hugsjón á, hvernig það muni vera, og hverju
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veröi, þaö eigt.a~· ~iröast; :8e nu svo, sem \ víst er, aö virð:,
ingarmenn álíti nauðsyn að kynna ser ásigkomulag smávegís-hluta, áður' .en þeir virða þá, sýnist ekki minni ástæða til,
að jarðamatsmenn fylgi sömu. reglum við jarðamatið, sem' alli~' vita hversu áríðandier;- minnist eg þessa i þeim ti1gángi,
a~'þessu yrði gaumur geiitlD 'af stjÓ1ninni; víð samníngu r eg In a
þeirra, er hún gefur fyrir jarðamatinu.
."
.
.
Umboðsrnabur. :þORV UD.VR SíVERTSEN: i>aðkann' að virð.,
asteptirtektavert,
að eg 'ekki ,hefiialað
:eitt -eínasta orð i
málefni þessu, hvar .egþó var nefndarmaður, fyrst eg. ekki
allt af hefi að undanförnu- setið þegjandtá stóli mínum, Eg
stend nú upp einúngis i því skyni, að rettlætaþö'gn mína með
því að geta þess,að málið er núrædt svo út i hðrgul, að virðast
má sem fullrædtsé úr þessu, og hins, að mótmælum þeim, sem
fram hafa farið móti frumvarpinu og nefndarálitinu, er svo ágætlega svarað af enummikilsvlrta
.framsögumanniog.
fleirum,
að það er ekki á mínu færi, að bæta þar við, 'og þar eg hefi
verið framsögumanni, og er, í. höfuð-atriðum málsins samsinnandi, og finn mig' eingan veginn færan til þess að skýra það
betur, þá hygg 'eg-mer betae-hæfa þögn, en 'gagnlausa,óþarfa
orðaleillgíngu :um eitthvað,. sem hvergi. á VI'b, eða búið .er áður
að útskýra. Eg vildi samt' hafa getið þess,' að eg verð að vera
á meiningu ens virðulega þingmanns úr Skaptafel1sýslu, viðvikjandi, breytlngar-uppástúngum
þíngmannannaúr
Eyatjarðar
og Múlasýslum ; lík;! vildi. rg .með fám orðum minnast á reglu
þá, er hinn heiðraði varaforseti fór fram á aðgetlri yrði jarðamatsmönnunum,að þeir virtí jö~in., 'eins og' 'þeir vildu sjálfir
fyrir hana gefa; þyki mer sú' regla mJög' isjárverð,
og geta
opt og tíðum ollað því, að:jörðinfáiallaaðra'
virðingu, en þá,
er samsvarar hennar gæðum; :eg tek til ,dæmis,að
virðíngarmennirnir, einn eður fleiri, hafi mikla .Iaungun tH að eignast
eina jörð, sem hefir mikið álit vegna serdeitisléga góðrar á..;
búðar eður einhvers annars, og vildu' því gefa: miklu meira
fyrir þá jörð, heldur enaðra, er sámsvaraM henni þóaðgæðum; þá er eg hræddur um, að virðíngtirmeJui ættu ervitt með,
aðútrýmaof'.h"'Lvirð.íngarÍýsn
úr brjósti ser, ættu þeir aÖ
rigbinda sig viðþessa.regm;líka
getp.r borið að því~ að virða
eigi jörð,semhefir
mikil gæði,; en á hverri Jegjð hefirþaö óorð, að einginn gæti blessazt þar, öllum .btínaðizt þar ilIa, því
óþ,rif fylgdu þar hverju strái: sú J6rð ,ere'g;hræddur
um að
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yrði of lágt virt eptir gæðum hennar, ætti að fylgja áminnztri
reglu.
FRAMSÖOUMAÐUR:
1>al'l er einmitt líka óþarfi, að bæta
orðinu "aflamagn" við í frumvarpinu, af þvi það er nefnt á 7.
bls. í ástæðunum,' eins og hinn heiðraði varaforseti á vek.
Nefndin hefir hvorki talað um eptirrit, og enn síður um mörg
eptirrit af jarðabókinni,
svo að það, sem varaforsetinn hefir
sagt um það, á hvergi við.
Eg get ekki séð, að það geti
vet'ið nokkrum efa undirorpið, að órett se að meta kúgíldin
með jörðunum; eg hefi áður leidt að því ljós rök. Og víst er
það, að kúgildín ekki geta heyrt undir orðið aflamegn, sem
varaforsetinn vill hafa tekið inn í frumvarpið.
1,'oRsETI: þar einginn ræðir um málið framar, verð eg að
álíta það nægilega rædt, og bil'l atk væða þingsins um þessi
atriði :]
1. Vill þingið óska, að frumvarpið lögleiðist strax með nauðsýnlegum breytíngum (nefndin), eða að því sc frestað .(Jón
Sigurðsson) ?

Hið fyrra samþykt með 20 atkvæðum.
2. Vill þíngið skjóta inn í 2. grein, eptir orðin, "fyrir hvern
hrepp": "og vinni þeir eið að því fyrir sýslumanni, áður
þeir gánga til starfa" (Stephensen) ?
Samþykt með 15 atkvæðum.
3. Vill þingið eptir orðin i 2. grein "fyrir hvern hrepp, "bæta
inn í: helzt af hreppsbændum sjálfum (prófastur H. Jónsson)?
Samþykt með 19 atkvæðum.
4. Vill þingið milli orðanna, "jarðir" og "ver/')a" í 3. grein bæta
við orðinu, "sanngjarnlega" (nefndin)?
Samþykt með 17 atkvæðum.
5. ViII þíngið við enda 3. greinar bæta orðunum, "og aflamagni" (Varaforseti)?
FeJlt með 22 atkvæðum.
6. Vill þingið bæta inn í frumvarpið milli 3. og 4. greinar
nýrri grein, er svo hljóði: (sjá nefndarálitið bls. 505)?
Samþykt með 17 atkvæðum.
7. Vill þingið í 4. grein (sem nú verður 5. gr.), eptir orðið "sýslu",
orða þannig: "en alþing ákveði hundraðatal það, er þykir
mátulegt fyrir skuldsetning
alls landsins (Stephán Jónsson,
Guttormur

Vigfússon)?

Samþykt með 17 atkvæðum.
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borgun þá, er ákveðin er i 5. gr. til
rannsóknarmanna, frá 1 rbd, til 1 rbd. 32 sk.

8. ViII fiingið' hækka
'virðíngarog
(nefndin)

?

Samþykt með 21 atkvæði.
9. Vill þíngið, að jarðamatsbókin
yfir allar jarðir i landinu
verðlsend "alþingi til yfirskoðunar, um leið og frumvarp
" það, 'er á að lögleiða hana her á landi, verður lagt fyrir
þíngið til ráðaneytís {nefndin), eða vill það heldur, að jarðamatsbækur verði prentaðar, og sendar í hrepp hvern til sýslumanna, amtmanna og hvers þíngmanns, með póstskipi, ári
áður en frumvarpið til löggíldíngar henni verði borið undir
næsta þíng (Assessor Johnsen)?
Hið síðara samþykt með 21 atkvæði.
Eptir svarinu til fyrstu spurningar féllu breytingaratkvæði þingmannsins frá Ísafjarðarsýslu.
.
því næst var fundi slitið.

2. Ágústí ~ tuttugasti og áttundi fundur.
Forseti tilkynti þínginu, að varaþingmaður Rángárþíngs
hefði forfalla vegna afsakað sig frá að koma á fund.
þá var .framlagt til frumræðu málefnið um endurskoðun á
tilskipunum frá 29. .Maí 1744, 27. :Maí 1746 og tvær tilskipanir frá 3.• JÚnÍ s, á. um húsaga, húsvitjanir, helgidagahöld
og
hjónabönd. Tók framsögumaður, kammerráð Melsteð, við skjölum máls þessa, og las upp nefndarálitið þannig hljóðandi:
NEFNDARÁLIT.
Hið helðraðaalþíng
hefir kjörið oss undirskrífaðaí nefnd,
til að segja álit vort um nokkrar bænarskrár, er sendar hafa
verið alþingi frá nokkrum hérððum landsins, i hv~rjum þess
er beiðst, að tilskipanirnar frá 29, Maí 1744, um helgidagahald, 27. :Mai 1746 um húsvitjanir, 3. Júní 1746 um húsaga,
og örmue dagsett sama dag, um hjónabandsmálefni, m, m., verði
endurskoðaðar. '
Eptir að nefndin hefir yfirfarið nefndar tilskipanir og Íhugað þetta málefni, leyfir' hún ser að segja álit sitt um það
á þessa leið:
það er að sönnu vist, að þær nefndu tilskipanir hafa á
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sínum tíma miðað til að efla guðrækni og góða siði her á landi,
og líka innihalda þær ýmsar ákvarðanir, sem enn þá eru vel
fallnar til að ná þeim tílgángi , sem löggjafinn með nefndum
tilskipunum hefir Im ft fyrir augum, einkum væri þær lagaðar
eptir vorra tíma þörfum og ástandi; en þessar ákvarðanir eru
optast nær sameinaðar öðrum, sem nú eru annaðhvort afmáðar
með ýngri lagaboðum, eða orðnar svo óhæfilegar og óhentugar nú á tímum, að hvorki er eptir þeim lifað, nc með réttu
verður krafizt, að eptir þeim se lifað.
Ver "iljum, þessu síðast nefnda til sönnunar, tilgreina fáein dæmi. Tilskipanin frá 29. l\laÍ 1744 §. 8. býður, að hver
maður skuli fara til kirkju hvern sunnudag, sem í henni er
prédikað, og ei láta sig vanta, nema mesta nauðsyn banni;
og þeir, sem ei koma til kirkju tvo sunnudaga hvern eptir annan á sumrum eða þrjá <Í vetrum, skulu borga 4 mörk dönsk til
fátækra ekkna. Hin 7. grein næst á undan ákveður, að prestar þeir, er þegja yfir slíkum yfirsjónum, og ei klaga þær fyrir
yfirvaldinu, skuli borga tvöfalt helgidagsbrot til fátækra prestsekkna, en yfirvöld þau, sem ei framfylgja þessu boði, sæta
ákjærum.
í tilskipun frá 27. Maí 1746 § 1. er það boðið, að prestar
þrisvar á ári, komi á hvern bæ ogI hvert hús, til að yfirheyra söfnuðinn, og optar, ef sóknin er lítil, eða eingin anneksia
heyrir til prestakallsins ; og ef prestur vanrækir þetta, skal
hann sektast, og sektin leggjast til kenslu fátækra barna.
Tilskipun um húsagann frá 3. Jún. 1746 bannar í 7. grein
meðal annars, að fara með þær svo nefndu sögur eða rímur, er
ekki sómi kristnum, og heilagur andi hryggist við; og verði
nokkur að slíku kendur, skal hann, eptir skeða aðvörun, setjast Í gapastokkínn.
Tilskipun um hjónabamlsmálefni frá 3. Jún. 1746 § 4.,
bannar þeim persónum , sem vilja gíptast, að búa í sama húsi,
fyrri en trúlofan hefir farið fram, og skipar prestinum að hafa
tilsjón með, að þessu boði se hlydt,
Ver viljum láta þessi dæmi nægja, og höldum óþarfa, að
tilgreina fleiri; því serhver sá, er les þessar tils kipanir, og
ber skyn á, hvernig lög nú á tímum eru samin og eiga að
vera samin, svo þau bæði séu sanngjörn, og ei bjóði annað
en það, sem breytt verður eptir, mun næstum Í hverri grein
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þeirra finna ákvarðanir, áþekkar þeim, er ver höfum til
greint.
Þegar það nú á hinn bóginn er aðgætt, að i hinum ofan nefndu tilskipunum finnast ýmsar ákvarðanir, sem enn þá
eiga vel við, séu þær nokkuð lagaðar, og að mörgu þar að
auki þarf við að auka í löggjöJina til að koma her góðu skipulagi á, bæði um húsaga, .helgidagahöld, húsvitjanir presta, og
annað þessháttar, heldur nefndin það se vafalaust, að nýja
löggjöf þurfi um þessi efni, og verður hún því að styðja það
málefni, sem i bænarskránum er farið á flot, að sú löggjöf,
sem her ræðir um, verði bætt og endurskoðuð.
,
Hvernig þessu bezt verði viðkomið , vill nefndin ekki
gjöra uppástúngu um, heldur að eins benda til einstöku atriða,- sem hún heldur að í [iessu efu i ættu að takast til greina.
þar eð löggjöf\ sú, sem beðið er um að bætt og endurskoðuð verði, áhrærir það í þjóðlífi Íslendinga, sem eingum er
eða getur verið til fullnustu kunnugt, nema þeim mönnum,
sem leingi hafa dvalið í landinu, og sem þess vegna eru nákunnugir siðum, framferði, hugsunarhætti
og ástaudi þjóðarinnar, þekkja, bverjar óreglur helzt vilja smeygja ser inn, og
hvernig bezt mundi að útrýma þeim: svo heldur nefndin, að
sú fyrsta endurskoðun hinnar gömlu löggjafar, og hið fyrsta
frumvarp til hinnar nýju, yrði að felast á hendur nefnd embættismanna, er nákunnugir væru háttum landsins. í þessa
nefnd virðast oss helzt ættu að kjósast menn, er búa í eður í
grend við Reykjavík, svo þeir gætu átt fund með ser, og talað sig saman um málefnin.
Enn fremur hyggjum ver, að í
þessa nefnd ætti að kjósa annaðhvort 2 guðfræðinga og lliigvitríng, eður og 2 lögvitrínga og 1 guðfræðíng, er byggju nálægt hver öðrum, og væru búsettir i eða i grend við Reykjavík, þar löggjöf sú, sem endurskoða ætti, bæði snertir veraldleg og andleg málefni. Ver höldum, að nefnd þessi ekki
þyrfti að kosta mjiig mikið, þvi hún mætti geta lokið störfum
sínum á einum vetri, þyrfti naumast að eiga mjög marga
fundi, en meðlimirnir mundu, eptir samkomulagi, geta starfað
hver að sínum kafla í heimahúsum.
Nefndin ræður því, af ástæðum þeim, er nú hefir hún
talið, alþíngi til, að biðja allraþegnsamlegast
Hans Hátign
kominginn um:
.
.
að láta endurskoða -og bæta tilslí.ipanfmar rrá 29. Mai 1744
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um helgidagahöld, ftá27. MáÍ 1746 um húsvitjanir, frá 3.
Jún. 1746 um húsagann, og aðra, dagsetta sama dag, um
ýmislegt í hjónabandsmélefnum
og móti lauslæti.
Reykjavik,

þann 29. dag Júlímánaðar

H. G. 'I'h o r d e r s e n.

P. Melsteð.

1847.

Á. Helgason.

FRAMSÖouMAÐua:
Eg hefi fáu að bæta við það upplesna
nefndarálit.
Eg gjöri ráð fyrir, að allir þingmenn verði á eitt
sáttir um það, að mikil þörf se á, að bættar séu og endur
skoðaðar tilskipanir þær, sem álitsskjalið um talar.
þær
hafa að sönnu á sinum tíma án efa bætt mikið lögreglustjórn og siðferði her í landi; en allir munu samt viðurkenna,
að mjög margar ákvarðanir í þeim eru nú á tímum orðnar óhæfilegar, og að það góða, sem finnst í þeim, sé svo blandað
þar innan um, að það er ei all-lítið vandaverk, að tína það rétt
úr. Mörgu nýju þarf einnig við að bæta, sem breytíng tímans
hefir gjört nauðsynlegt; og að allt þetta geti einúngis, svo vel
se, orðið gjört af kunnuguni mönnum, get eg valIa haldið að
nokkur álíti efuunnnál.
Eg held því, að máti sá, sem nefndin hefir bent til í álitsskjalinu,
se ei einúngis sá hæfilegasti,
heldur líka sá eini tiltækilegi, því málefni þau, sem tilskipanirnar ~yfirgrípa, em serstök fyrir ísland og grípa djúpt inn í
þjóðlíf Íslendínga. þessi aðferð er líka samkvæm þeirri, er
stjórnin áður hefir brúkað, þegar líkt hefir á staðið; og eg
held, að þessi aðferð þurfi ekki að verða mjög kostnaðarsöm,
því þau málefni, sem her ræðir um, eru hvergi nærri eins
vandasöm og margbrotin, eins og þau störf, er Reykjavíkur
nefndinni voru falin á hendur.
Prófastur HANNES STEPHENSEN:
það er mer sönn gleði,
að heyra af nefndaráliti því, sem nú var lesið, að þinginu, er
það kaus nefnd í máli þessu, hefir heppnazt að komast á
sömu leið og uefudin rilitur bezta, og ætla eg þinginu aldrei
hafi jafnvel .tekizt að kjósa nefndarmenn, því ekki lentu atkvæði að eins á þeim mönnunum,
sem þingið átti ser bezta
og vitrasta, heldur einmitt þeim, sem að stöðu sinni eru það,
sem nefndin nú flæmt hefir til starfs þessa bezt fallna; en
þess meir má þínginu nú bregða Í brún, er það ser von sína
svo óheppilega bregðast ser, er nefndin nú við þinglausntr afhendir málefnið aptur að öllu ðbúið eða ekki betur en óbúið, þar sem nefndin stingur upp á nefnd embættismanna, er
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sitja skuli yfir máli þessu missiris tíma, 'og mundi þingið SÍzt
kjósa að leggja landinu á herðar 1000 til 2000 rhd, byrði, þar
sem lí~indi eru til, að eíngan skildíng þyrfti út' að gefa; eg
verð því þrátt fyrir uppástúngu nefndarinnar að kjósa mer það
breytíngaratk væði:
1. að þíngið einga bænarskrá sendi konúngi um þetta efni,
2. til vara: að þingið biðji Hans Hátign, að senda frumvarp
um þetta efni til alþingis athuga og ráðaneytis.
FRAMSÖGUMAÐUR:
' Eg
skal ekki hafa neitt á móti því,
að stjórninni se send hænarskrá, samkvæm uppástúngu nefndarinnar, því stjórnin mun þá bezt geta ráðið úr, hvernig endurskoðan sú, sem þíngið beiðist, hentuglegast geti framfarið.
það er nú hvortveggja, að þíng þetta er fært um mikið, enda
ætlar það ser líka mikið, og meira en nokkur önnur þess háttar samkoma Í öðrum löndum; því þar er það allstaðar álitið
stjórnarinnar verk, að 'semja lagafrumvörp, því hún ein hefði
hæfa menn,' nægan tíma og nóg áhöld til að vinna að slíkum
störfum, svo vel fari, en þjóðþingin þar ætla ser einúngis að
yfirskoða og endurbæta frumvörpin, og þykja þau þá leysa
störf sin vel af hendi, þegar það tekst vel. þegar svo á
stendur, að aðalstjórnin ei þykist hafa næga þekkingu til að
semja frumvörpin, hvað ser í lagi helzt getur að borið í fjærliggjandl og lítt kunnum pörtum ríkisins, lætur hún þá embættismenn, sem þar eru kunnugir, vinna fyrst að undirbúníngi
frumvarpanna, og svo hyggur nefndin að ber mundi bezt tilfallið. Eg fyrir mitt leyti verð að játu, að eg innan um önnur
störf, sem eg hefi her áþíngi, ekki er fær um að semja því,
lík frumvörp og her ræðir um.
Assessor JOHNSEN:
Eg get ekki 'verið þeim heiðraða
framsögumanni samdóma um það, að ekki eigi við fyrir alþing, að senaa konúngl frumvarp til nýrra laga, og .ætla þar
á móti, að ekkert se því til fyrirstöðu, 'að þingið á þann veg
beri fram bæn sina fyl'Ír Hans Hátign,þegar
því :þykirþað '
eiga við, og á stjórnin þá frjálst, að fara með þesskonar frumvarp, eins og henni virðist þurfa, og nota það úr því, sem henni
þykir 'nýtilegt ; ,'en á hinn bóginn held, eg ekki, að þörf se á~
að stjórnin hafi reglulegt frumvarp fyrir sér um þau málefni,
sem Ilcr ræði)' um, til þess að hún geti lagt frumvarp fyrir
þíngi~ til ráöaneytisumþað.
' Eg ætla, að það í alla- staði se
nægilegt í þessu efni, að skýra stjórninni frá þeimgöllum,
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sem þykja á hinum gömlu tilskipunum, sem her eru umtalsefni, og þá um leið, að benda til þeirra kríngumstæða her í
landi, . sem útheimti frábrugðnar reglur þeim, sem í gildi eru
i þesskonar málefnum annarstaðar í ríkinu.
Eins og eg nú
verð að álíta það næsta heppilegt, að þetta málefni er komið
ihöndur þeim heiðruðu nefndarmönnum, sem af þinginu eru
kjörnir til að fjalla um það, þannig hefi eg það traust til þeirra
allra, að hver þeirra um sig sé fullfær til að semja frumvarp
til laga um þær greinir, sem her ræðir um, á þann veg, að
það gæti orðið álíka nægileg undirstaða fyrir stjórnina og
þíngið, og þókonúngur vildi skipa nefnd manna til þess, og
það ekki á öllu leingri tíma, en henni er ætlaður, eða á að
gizka á missiri; þó ekki hafi eg getað ætlazt til, að hin heiðraða nefnd nú þegar hafl átt kost á að semja þvílíkt frumvarp,
Sem eg, eins og eg nýskeð vek á, heldur ekki ætla nauðsynlegt, til að geta sent bænarskrá með fullri verkun um málið.
En eins og málið nú er vaxið, verð eg að vera á sama máli
og hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga, að þVÍ beri að fresta
til næsta þíngs, eða að eingin bænarskrá se send um það í
þetta sinn, og vinna þeir, sem ætla má að það
nú mest
hugleikið, þá nægan tíma, til að lesa það til hlítar undir
næsta þing. Eg segi ekki, að þaösð óyndls-úrræði, að skipa
konúnglegar nefndir til að búa málefni, sem nokkuð eru umfángsmikiJ, undir, og mörg eru þau þess eðlis, að þess er öll
þörf, en eg ætla ekki, að þetta mál se eitt meðal þeirra, og
vil eg yfir höfuð ráða til þesskonar nefnda í seinustu lög, og
alarei fyrr en grandgæfilega er skoðað og nokkurn veginn vissa
feingin fyrir, að þær se éumfljjanlegar, en það held eg fjærri í
þessu máli. Eg gjöri að vísu ekki ráð fyrir, að kostnaður
nefndar í þessu máli mundi stíga til 2000 rbd., en hvort
kostnaðurinn yrði stór eða lítill, sem eigi er svo hægt að sjá
fullkomlega fyrir, og hvort heldur ætti að leggja hann á landsbúa eða á jarðabókarsjóðinn,
vil eg komast hjá honum.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Eg veit nú ekki, hversu mikils virði
hinn heiðraði varaforseti heldur að góð löggjöf se; nefndin
heldur, að sá máti, sem hún hefir bent á, ekki verði svo kostnaðarsamur, og að bann þar að auki mundi launa sig vel.
Annars hefir nefndin ekki stúngið upp á neinu öðru en því, að
nefndar tilskipanir skyldu endurskoðast ; til mátans, upp á hvern
það skyldi ske, hefir hún eínúngls bent. Eg undrast yfir því,

se
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að varaforseti, sem þó annars hefir feingizt við að seinja. lagafnuitvörp, skuli hafa leidt ser i hug, að nefnd sú, sem íþeSsu
máli var sett, skyldi nú ber á þínginu hafa getað fengist nokk ..
uð við það. Eg held, þó hann hefði verið sjálfur' í nefndinni,
hefði hann ekki komizt leingra en hún. Annars álit eg óþarfa,
að fara fleirum orðum ber um; því á uppástúngu nefndar ..
innar munu allir fallast, en stjórnin mun sjálf bezt fá seð,
hvernig endurskoðuninni bezt má verða framgeíngt,
Assessor JOHNSU:
Eg ætlaði st ekki til, að hinir heiðruðu
nefndarmenn nú þegar hefðu átt að semja frumvarp til laga
um þau málefni, sem her ræðir um, heldur get þess að eins,
að hver þeirra um sig mundi vera fullfær um að gjöra það,
svo vel færi, á missiri, og í öllu falli til næsta þíngs, og ætla
eg einga mjög brýna nauðsyn bera til, að láta bænarskrá fara
um þetta mál, nú sem stendur, frá þinginu, en að vel megi
draga það til næsta þíngs.
FRAMSÖGUMAÐUX;
Eg held það se misskilningur hjá vara ..
forseta, þegar hann er að tala um missiri. Nefnd sú, er sett
var í þessu máli, átti ei að vara neitt missiri; henni var einúngis falið á hendur að segja álit um, hvort endurskoða þyrfti þá
löggjöf, sem ber ræðir um, eða ekki, og þetta hefir hún gjört, og
þar að auki bent á máta þann, sem henni vírtíst vera hentugastur.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Eg ersamþykkur nefndinni og framsðgumanni í því, að ofætlan var, hefði menn
ætlazt til, að hún nú að þessu sinni gæti samið laga frumvörp
um þessi málefni. Eg held, að tíminn til þess hafi verið mikils til of stuttur fyrir hana, og eins fyrir þíngið, til þess að
geta lagt á það nóg ráð og tillögur. Eg er líka samþykkur
nefndinni í því, að það se hentast, að reyndir og vitrir og nákunnugir menn leggi á ráð um frumvarp þetta.
En í því
greinir mig á við nefndina, að embættismanna uefnd þurfi að
kjósa til þess að undirbúa þetta.
þeir hinir nákunnugu og
reyndu menn eru til í landinu, án þess nefnd sé kosin, það
eru amtmennirnir og biskupinn, og er stjórninni innan handar
að leita tillaga þeirra og ráðaneytís um málið, áður hún semur frumvarp um það og leggur fyrir alþíng. Eg verð að vera
á sama máli og hinn heiðraði varaforseti, að ísjárvert se að
kjósa nefildir manna til að yfirvega og undirbúa hvaða málefni
sem eru; því auk kostnaðarins, sem af því leiðir, 'þá er margt
fleira aðgæsluvert við það. Eg verð því að stinga upp .á, að
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þvi atriði, "að kosin
se nefnd manna til að yfirveg.a
málið eða semja frumvarp
um það", se slept úr ályktunar-uppástúngu nefndarinnar.
FUMSÖGUMAÐUR:það lítur út, eins og hinn heiðraði þíngmaður, er nú talaði, hafi ei lesið nefndarálitið og uppástúnguna. í henni er ekki talað eitt orð um nefnd, og breytíngaratkvæðið á því her ekki við. Mátinn, upp á hvern endurskoðunin skal ske, getur verið fleiri en einn. Eg held nú,
að sá, sem nefndin hefir bent til, se sá bezti; því efnið í tilskipunum þeim, er endurskoða á, er margbrotið og vandasamt: það snertir, svo að segja, þá fínustu þræði í þjóðlífinu,
og mikið vandhæfi er á, að semja um það reglur, svo vel fari,
svo að þær hvorki skerði of mjög frelsi manna, en þó hamli
óreglu og ósiðum.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Eg ætla þó, að æðstu
embættismenn Iandsills séu reyndir og greindir menn, og geti
lagt stjórninni þau ráð og tillögur um málið, að henni væri
auðgefið að semja eptir þeim nýtt lagafrumvarp, og leggja það
undir álit alþingis.
STEPH..{NJÓNSSON: því mun einginn neita, að lagaboð
þau, sem ber ræðir um, þurfi nokkra endurbót; en eg verð
samt að halda, að ísjárvert se, að óska eptir nefnd til að endurskoða þau; nefndin heldur, að ekki mundi kosta mjög mikið,
þtl nefnd væri sett, en það gæti þó máske orðið talsvert. Eg
held stjórnin hafi ráð til að semja frumvarp til þesskonar
lagaboða, með tilliti til þeirra leiðréttinga, sem hún gæti feingið ÍJ'á stiptsyfirvöldum, og ef til vill fleiri embættismönnum her
á landi, sem síðan væri lagt undir álit alþíngis. .Mig minnir
framsögnmaður leti í ljósi, að málefnill væri ekki mjög umfángsmikil, og því mundi ekki þurfa marga fundi; því framar
er stjórninni ætlandi, að geta lagað þau á þann hátt, sem ávikið er; það er ísjarvert að gj öra það að reglu, að setja ankanefndir, þegar hjá því verður komlzt, því annars kynnu þær að
verða of margar.
FRAMSÖGUMAÐua:Eg hefi aldrei kallað málefni þetta umfángslítið. Næst eptir þeim málefnum, sem H.eykjavíkur nefndin starfaði að, held eg það se það umfángsmesta, er fyrir
geti komið í bráð; annars hefði ei verið hent til þess, að
nefnd skyldi setja til að starfa að því til undirbúníngs.
ÁSGEIREINARSSON: Eg held víst, að alþÍllg eigi að láta
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-strax i ljósi skýlaus a meiníngu sína um, hverja stefnu það vill
að stjórnin taki í þessu máli. ."Fáum mun vera það geðfelt, að
farið se að setja nefnd Í Reykjavík heilt missiri eða ár, til að
rannsaka það; menn munu vilja sneiða lJjá þeim kostnaði,þá
mögulegt er; fáir munu vita, hvað skattgjaldsnefndin
kostaði,
en þar sýndist meiri nauðsyn til, að sú nefnd væri sett, en
nú. Nefndin hefir einga áætlun gjört um, hvað rannsóku.þessí
mundi kosta, en einúngis getið þess, hvað málið væri umfángsmikið ; samt held eg, að stjórnin gæti feingið þær" upplýsíngar frá embættismönnum her á landi, að hún yrði fær um
að semja frumvarp um þetta efni, til að leggja fyrir alþíng.
Eg veit ekki, hvort Reykjavík er sá hentugasti staður til að
semja í frumvarp til helgidagati1skipunar,
og álít eg eins vel
til fallið, að biskupinn fái skýrslur frá próföstum í öllu landinu, um siðferði og meiningar manna í helgidagahöldum ; líka
geta amtmenn feingið meiningar sýslumanna um breytingu á
hinum tilskipununum, og ýmsir kynnu að láta sínar meiningar í ljósi um allt þetta, svo stjóruin gæti feinglð nægar upplýsíngar, til að semja frumvarpið; loksins á alþíng að endurskoða það, og þar eru samankomnir menn frá öllum héröðum
landsins.
FRAMSÖ(mMAÐuR:pað er að sönnu satt, að fleiri geta
þá látið meiningar sínar í ljósi, en eg efast um, að .þær verði
allar svo grundaðar, og það er þó það, sem mest á ríður.
ÁSGEIR EINARSSON: pó nefnd yrði sett í Reykjavík,
mundu í henni verða einhverjir, sem eru á íslandi, og hefðu
þeir ekki síður tíma til að láta meiníngar sínar í ljósi um mál
þetta (sem gæti verðið stjórninni tilleiðbeiníngar), en að semja
um það gjörsamlega frumvarp og leita álits embættismanna
um það. Mer skilst, að ber sé ætlazt til, að sú umtalaða nefhrl
einsömul, eða stjórnin, semji um þetta fullkomin lög; en eg
held, að stjórnin, embættismenn landsins og alþíng eigi að
hjálpast að því; verð eg því að mæla móti því, að óskað se
að setja þá umtöluðu nefnd.
STEPH..\.N JÓNSSON: pað er nokkuð annað, þegar semja á
ný lög, eða endurbæta önnur; það kann þó sumt að geta átt
við enn, sem er í þeim eldri lögum; eg ímynda mer lika, að
betri og hagfeldari löggjafir í þeim efnum, sem nú ræðir um,
muni vera til í Danmörku, og mættu vera til hliðsjónar;. þó þær
ættu ekki að öllu vel við her, mundi alþíng geta lej~rett það,
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sem þðrf væri á, og vil eg þvi ráða frá, að nefndar verði óskað á þann hátt, sem nefndarálitíð bendir til.
Assessor JONASSEN: Eg hlýt að vera nefndinni samdóma
i því, að það ekki er svo fljótgjört, eins og sumir þíngmenn
virðast að láta i ljósi, að endurskoða þær tilskipanir, sem her
eru umtalsefni, og að laga þær að vorra tíma þörfum; þar til
útheimtist mikil reynsla og nákvæm þekking í hugsunarhætti
og siðferðisástandi manna her í landi, og nærfærni um það,
hvernig ber hagar öllum lifnaðarháttum; og eg mundi því hafa
fallizt áuppástúngu
nefndarinnar um það, hvernig máli þessu
yrði bezt ráðið til lykta, ef eg ekki væri hræddur um, að það
yrði allt of kostnaðarsamt, að skipa nefnd til að undirbúa og
rannsaka þetta mál. Eg hlýt því að vera á sama máli og hinn
virðulegi þingmaður Skaptfellínga, að það muni vera bezt til
fallið, að fela stJ órninni þetta mál á hendur, og biðja hana
um, að leggja frumvarp til laga í þessu efni fyrir þíngið i
næsta sinni, en að þíngið geti þess um leið í bæn sinni, að
það mundi nauðsynlegt, fyrir fram að útvega hlutaðeigandi yfirvalda (eg skil þar við, amtmanna og biskupsins) álitskjöl í
málinu; því þegar þau væru feíngín, mundi stjórnin eiga bægt
með að búa til lagafrumvarp, þannig úr garði gjört, sem vera
þarf og til er ætlað í þessu máli, sem ekki verður annað um
sagt, en að það varði miklu fyrir Iandið.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Eg verð þá að leyfa
mer, eptir því sem umræðunum er nú komið, að áskilja mer
breytingar - atkvæði á þá leið:
Að þíngið biðji stjórnina að semja lagafrumvarp til nýrra
húsaga - o. s. frv. laga, samið eptir ráðum og tillögum
enna æðstu embættismanna landsins, og að það verði svo
sent alþingi til yfirvegunar og álits.
Fleiri tóku ekki til orða, og kvað forseti undirbúníngsumræðu máls þessa lokið.
Loksins var upplesin og samþykt af þinginu allraþegnsamlegust bænarskrá um undirskript kouúngs og stjórnarráðanna undir íslenzka textann á þeim Iagaboðum, sem Íslandi eru
ætluð, þannig hljóðandi:
TiI k

0

nún g s,

Alþíngismaður Ísfirðínga bar upp á alþingi í þetta skipti
uppástúngu um það, að .alþing ætti allraþegnsamlegast að
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biðja Hans Hátign konúngínn um það, að hinn Íslenzki texti
af þeim lagahoðum, sem gefln verða íslandi, yrði staðfestur
með Hans Hátignar konúngsins undirskript og hlutaðeiganda
stjórnarráðs, eins og vandi er til á frumritum.
Eptir að {ietta mál hafði verið rannsakað af þriggja manna
nefnd, og það þvínæst hafði verið yfirvegað og rædt á 2 aðalfundum, leyfir þíngið ser. að bera upp um það sitt aUraþegnsamlegasta álit, sem eptir fylgir:
þíngið var samhuga í því, að það, sem Í uppástúngunni er
borið upp, se á góðum rökum bygt, því þíngið hlýtur að játa
það, að eins og það form, í hverju lög þau, sem gefin eru
þessu landi, birtast, hvorki er samhljóða því, sem annars er
við haft, eða samboðið þeirri tign, sem Iögunum ber, þannig
vantar Iögin, með þessum hætti, þá óyggjandi vissu og áreiðanlegleika, sem vera ber, ~ar sem danska frumritið hvervetna,
þar sem meininga - munur kemur fram milli þess og útI eggÍngarinnar, er í fyrirrúmi, því frumritið er með undirskript Yðar konúnglegu Hátignar og hlutaðeiganda stjórnarráðs, en útleggíngin sú íslenzka er ekki undirskrifuð af neinum. þetta
þykir þinginu vera svo mikilvægir annmarkar, að það finnur
skyldu sína allraþegnsamlegast
að skýra' Yðar konúnglegu
Hátign frá þeim, í því trúnaðartrausti,
að á þeim verði ráðin
bót; því að vísu ser þíngið glögt fram á, að á þessu eru, ef
til vill, margir örðugleikar; en það er hins vee;ar sannfært um,
að þar sem mörg af enum eldri lagaboðum og tilskipunum,
sein gefin hafa verið þessu landi, og geingu út á landsins
máli, voru undirskrifuð af vorum allramlldustu komingum og
hlutaðeiganda .stjórnarráði, muni Yðar konúnglegu Hátignar
vísdómur sjá ráð til að sigrast á þeim hindrunum, sem í þessu
tilliti nú eru til fyrirstöðu, og hljóta að hafa verið þess 011andi, að aðferð sú, sem nú er við höfð, var tekin upp, og
auðnast að veita Yðar trúlyndu þegnum á íslandi þá bæn,
sem þeim liggur svo mjög á hjarta, og snertir þeirra dýrmætustu réttindi, réttíndi móðurtúngunnar, sem Yðar konúnglega
Hátign hefir haldið uppi framar en nokkur annar konúngur
að undanförnu.
þannig leyfir alþingið ser allraþegnsamlegast, með 22 atkvæðum gegn einu, að bera þá bæn upp við Yðar konún~
legu Hátign:
Að þau lög, sem eptirleiðís verða gefin íslandi, verði
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staðfest með Yðar konúnglegu Hátignar undirskript og
hlutaðeiganda stjórnarráðs, eins og vandi er til á frumritern.
Reykjavík,

þann

2. dag Ágústmánaðar

Th. S vei n b j örn s son.

1847.

J ón as sen.

því næst var fundi slitið.

3. Ágústí -

tuttugasti og níundi fundur.

þingbók frá tveimur síðustu fundum lesin og samþykt.
Forseti lýsti þvi yfir, að þingmaðurinn frá Suðurþíngeyjarsýslu og varaþingmaður Rángvellínga gætu ei sókt fund í dag.
því næst var á ný tekið til undirbúníngs-umræðu málefnið um vörumat,
Las framsögumaður, prófastur
Hannes Stephensen, upp álitsskjal nefndarinnar; en það er svo látandi:
ÁLITSSK.TAL.
Málefni þessu, sem hið beiðraða alþíng kaus oss í nefnd
til að yfirvega, var, eptir undirbúnings-umræðu
þess, vísað af
þínginu til nefndarinnar aptur, til nýrrar yfirveguuar, og rannsóknar þeirra mótmæla og uppástúngna, sem við undirhúningsumræðuna voru bornar upp; nefndin hefir nú svo ítarlega, sem
heIlnier auðið, hugsað mál þetta, og fyrir ser velt þeim tillögum þingmanna, sem fram eru komnar, og leyfir ser nú að
segja að nýju álit sitt á þennan hátt:
það höfðum Vel' i enu fyrra álitsskjali voru látið í :ljósi,
að ver ætluðum þann eina veginn vera til hetrúnar hinnar innlendu vöru yfir höfuð, að vörurnar yrðu skoðaðar, matnar og
auðkendar af mönnum þeim, sem til þess starfs væru kjörnir,
og þar til hefðu bæði þekkingu og niðvendni svo mikla, að
þeim mætti trúa; þessu voru flestir lúngmallua, þeirra sem málið ræddu, samdóma, en um aðferðina við mat vörunnar greindi
helzt á; viljum ver nú með svo fáum orðum, sem ver getum,
setja þær ágrein andi meiníngar fram, svo þíngið fái haft þær
allar fyrir augum sér í senn, og eigi hægara með að meta
kost og löst .Í hverri, dæma um hver bezt eigi við, og velja
það ráðið, sem hentugast þykir, ef nokkurt er hafandi.
Sú fyrsta ágreinandi meiníng frá neflldarillna~ áliti er sú,
að allar vörur, sem landsmenn flytja til kauptúna, skuli strax
metast, skiljast, vegast og auðkennast eptir gæðum af vöru-
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matsmannír í húsi þvi í kauptúninu , þar semfleiriverzlunarmenn ern en einn, sem byggja skal handa vörumatsmanní,
sem gefa á hverjum, er vöru leggur undir mat, viðurkenningarseðil um. vörunnar magn og gæði, að hann fái vísað verslunarmönnum, þeim hann skiptir við, tíl vörunnar í vörumatshúsinu. Er hagur sá, sem aðferð þessi á að veita landsmönnum, sá, að þeir fái strax á fyrsta árinu að njóta ágóðans af
góðri verkun vöru sinnar, sem annars, ef farið væri að uppástúngu nefndarinnar, fyrst mundi koma þeim til hags á :næsta
ári, og þá fara eptir því,hvað varan hefði selzt háu verði erlendis. Við uppástúngu þessa virðist oss þetta athugandi: 1. að
vörumatshús þarf að byg~a i kauptúni hverju, þar sem fleiri
en einn verslunarmaður hefir aðsetur, og verður stærð húsa þessara að fara eptir markaði á hverjum stað; mundi þetta valda
ærnum kostnaði, sem allur legðist á verzhmina, og mundi hann
ofþýngja henni svo, að einginn-yrði ágóðinn, eða mjög lítill,
þó vörur hötnuðu, og stigJu tÖluvert í verði. 2, Vörumat í einu,
vörumatshúsi af einum vörumatsmanni mundi valda þeirri töf
og seinlæti í vöruskiptunum, sem landsmönnum yrði óbærileg,
og opt hefir verið yfir kvartað, meðan verzlunarmenn sjálfir hafa með aðstoð sinna. mörgu þjóna tekið á móti vörunum,
og afhent endurgjald í útlendum vörum; taki 'maður það kauptúnið til dæmis, hval' markaðurinn el' mestur, Reykjavík, þá
eru þar 14 verzlunarmenn, sem á að gizka hafa 40 þjóna, er
allir hafa nóg að gjöra í lestatiðinni, sem á ári hverju ekki
varir mikið yfir hálfan mánuð, og landsmenn kvarta þó yfir, að
seint fari þeim a(e;reiðslan; hvernig mundi þá fara afgreiðslan
fyrir einum manni, sem ætti að veita allri enni íslenzku vöru
viðtöku, skilja hana, auðkenna og gefa hverjum manni greinilegt href um magn og gæði· vöru þeirrar, er hann hefir af hendi
selt? það mundi til þess leiða, að þeir, sem seinastír kæmust
áfram, yrðu að bíða, ef til vill, allt að 3 vikum, 3. Eptir ráðstöfun þessari yrðu allar þær vörur, ef til vill, fluttar ómatnar
héðan frá landi, sem verzlunarmenn sjálfir láta verka; og er
það ekki all- litillfiskur, lýsi, hrogn, nokkuð ullar og tólks af
sláturfé þeirra, og þar að auki má ráð fyrir því gjöra, einkum ef dráttur sá yrði á afgreiðslunni, sem sýnt er ofan á, að
einhverjum kynni að takast að koma vöru sinni inn hjá verzlunarmönnum ómatínni; en hver sú vara, sem flutt er úr landi
illa verkuð, spillir fyrir vörunni yfir höfuð, og kemur á hana

669

illu orði; þess ber einnig að gæta, að verzlunarmenn,

nær því

á öllum tímum árs, taka mót vöru hjá kaupanautum sinum, og
þurfa því sífelt að hafa vörumatsmann ser nálægan, og mundi
það valda mikilli óhægð, og þvi, að vörumatsmenn yrðu hærri
laun að fá.
Hjá öllum þessum annmörkum ætlum ver komizt verði,
ef vörumatið færi fram eptir uppástúngu vorri, fyrst þá, þegar
varan ætti að búast til burtflutníngs, og í vöruhúsum verzlunarmanna sjálfra; því eins má það þar framfara, þó margir séu
verzlunarmenn i sama kauptúninu, eins og til er ætlað í þeim
kauptúnum, hvar 1 verzlunarmaður er að eins; fellur þá burt hinn
mikli kostnaður, sem flyti af byggíngu margra og stórra vörumatshúsa. i)á yrM og, efuppástúngu vorri væri fylgt, komið í veg
fyrir ena miklu töf, er leiddi afmati allrar vöru þeirrar, sem flutt
er að kauptúni hverju, i einu vörumatshúsi af sama fyrirráðanda, því verzlunarmenn tækju þá við vörunni) eins og verið
hefir, og er þeim ekki ofætIun að taka þá vöruna eina í fullu
verði, sem síður þolir dóm v.örumatsmanns, en gefa þeim mun
minna fyrir hina lakari, sem hún er minna verð, eða gjöra
hana með öllu ræka, stendur þá bæði þeim og seljendum opinn vegur, að fá vörumatsmann að segja álit sitt um þá vöru,
og skera úr málunum, sem skjaldan mundi að koma, og litlum tímaspiIli valda.
Önnur ágreinandi meiningin kemur saman við nefndarinnar meiningu í því, að vörumat se nauðsynlegt til vöruhóta, og
eigi á að leggja hjá verzlunarmönnum,
áður en skip eru
hlaðin, en eigi ekki að leggja á aðra vöru en fiskinn, einkum
þann saltaða, og það að eins í þeim þremur kauptúnum, Reykjavík, Hafnarfirði og Keflavík með Vogum; vörumatsmenn eigi
að vera tveir, sem laun fái af opinberum sjóði, og séu ætíð
skyldir að meta vöruna, þegar þess verður krafizt.
Meining
þessi hefir það mikla fram yfir hina áður nefndu, að hún krefur ekki þann mikla kostnað, sem fljóta mundi af byggingu
vörumatshúsanna ; hún gjörir ekki þá óhagkvæmu tímatöf, sem
ekki yrði hjá komizt, ef hinni meiningunni væri fylgt; hún
virðist mæla fram með ser með frelsi þvi, el' hún hefir í fylgd
sinni, er vörumatið skal óneydt vera, og hún leggur eingan
kostnað á verzlunarmennina, sem vöruna láta meta; en það
er meining vor, 1. að tveimur mönnum verði þetta ofvaxið, þó
ekki væri nema fiskurinn einn matinn og auðkendur, því opt
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er tíminn stuttur, frá þvi fiskurinn el' verkaður, þángað til hann
el' á skip borinn, og el' hann á stundum ærið mikill i takmarki
þvi, sem her er til tekið. pað hyggjum ver,2., að ekki muni
aðferð þessi vinna helming þess gagns, sem henni er ætlað, þvi
varla mundu verzlunarmenn láta annan fisk meta en þann,
sem þeir .flytja til Spánar, og yrði þá, ef til vill, allur hinn,
sem annarstaðar á ser markað, ómatinn og miður verkaður,
en skyldi, og óorð það viðhaldast á þeim stöðum, sem nú er
komið á fiskinn. 3. pað er óefuð ætlan vor, sem bygð er á
margra undanfarinna _ára reynslu, að eingu betur séu aðrar
vörur landsins verkaðar en fiskurinn j tilnefnum ver Sel' i lagi
ull og túlk, og lið það se en mesta landsins nauðsyn, að full
bót feingist á þessu, því meira fe er fólgið í þessum anrunum, en fiskinum, og stöðugri eign landsins ætlum ver þá, en
hann j þurfa því þessar vörurnar að eiga ser eins góðan orðstír erlendis, eins og fiskurinn, ef vel á að fara. 4. pað þykir
oss ekki vel skipað, að vörumatsmenn taki þar laun úr landsins sjóði, sem þeim væru þau hæfilegust ákveðin hjá verzlunarmönnum, og fá þeir, án nokkurs töluverðs hnekkis verzlunar-ágóða síns, miðlað þessum smámunum , og það því heldur,
sem fe það, er þeir hafa í höndum, er minni álögum háð, en
allt annað lausafé í landinu.
pegar því hefir verið hreift af ekki allfáum þíngmönnum,.
að vörum at se óþarft á flestum stöðum í landi her, og það el'
borið fyrir, að verzhmarfélög, sem tíðkast taki, vinni það sama
gagn, sem vörurnatinu se ætlað, þá hafa oss komið þær efasemdir í hug, að hvorki muni verslunarfélög þessi svo mörg,
að mikið gagn fái unnið, að tilgángur þeirra muni eingu síður
vera, að koma vörunni í hátt verð, en að bæta hana, og ábyrgðin því lítil, sem þau veita um, að vörur batni til hlítar, sem
væri hin mesta nauðsyn og hið mesta landsgagn.
Ver erum því allir nefndannenn staðfastir víð þá meiníngu, að vöru landsins þurfi að bæta, svo verzlun vor verði
svo arðsöm, sem henni er auðið að verða, og að bót þessi
vinnist ekki með öðru, en vörum ati í hverju kauptúni j að vörumatið því að eins komi þessu til leiðar, ef það væri lögboðið,
svo ein ginn feingi skotið ser undan því j að það verði ekki fÍ
annan hátt framkvæmt,svo
vel fari, en í vöruhúsum verzlunarmanna, og það um leið að vörur eru.á skipfluttar, eða skömmum tíma áður j það virðist. oss sanngjarnt, að. kostnaður sá, sem
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leiðir af vörumatinu, leggist á varnað verslunarmanna,
sem
léttum álögum sæta, en greiðist ekki úr sjóði landsins, nema
þá tilbráðahyrgðar,
móti endurgjaldi frá verzluÍlarmönnum
eptir sanngjarnri niðurjöfnun á vöruafla þeirra.
Ver leyfum oss því að ráða alþíngi til að beiðast þess
al1raþegnsamlegast,
að Hans Hátign konúngurinn allramildilegast vilji láta semja frumvarp til löggjafar um vörumat á
Íslandi, og leggja það fyrir næsta alþíng, á þá leið:
1. að mat verði i hverju kauptúni Íslanfls lagt á allar vörutegundir af kjörnum vörumatsmönnum.
2. se verzlunarmðnnum bannað að flytja nokkra vöru ómatna
frá landi her, en gjaldi ellegar hæfilega sekt.
3. að hæfileg umbun fyrir starf þetta greiðist vörumatsmönnum af jarðarbókarsjóði mót endurgjaldi, sem jafnist á hina
mötnu vöru verzlunarmanna.
Reykjavík,

þ. Tómásson.

þann 29. dag Júlímánaðar

H. Stephensen.

1847.

J. Thorstensen.

FRAMSÖGUMAÐUR
, Prófastur
HANNES STEPHENSEN: Eg
hefi þá lesið upp nefndarálit
þetta, og ætla eg, að þar séu
svo greinilega framteknar ástæður fyrir uppástúngum nefndarinnar, og svo hliðdrægnislaust sagður dómur um þær uppástímgur aðrar, sem framm eru komnar í málinu, að eg ætla
mer ekki að fara um þetta' einu orði, fyrr en eg heyri ný mótmæli.
Assessor JOHNSEN: Eg held þó, að einhver verði að
standa upp, þó ekki líti út fyrir, að nú verði farið mörgum
orðum um þetta mál. Eg fyrir mitt leyti læt mer þá líka
nægja, að taka það fram aptur, sem atkvæði eða ræða mín
hneig að seinast, þegar mál þetta var her rædt: að þíngið biðji
Hans Hátign konímginn að láta semja frumvarp til löggjafar
um vörumat á fiski Í kauptúnum við Faxaflóa, sem lagt verði
fyrir þíngið í næsta sinni, að vörumat þetta verði þvingað, og
fari fram úr hendi bændanna. þegar ekki er leingra farið,
ætla eg megi spara það stóreflis-hús,
sem framsögumanni
varð her til ásteytíngar seinast, og hefi eg, að eg ætla, að öðru
leyti gefið þær ástæður, sem eg held að nægi, fyrir þVÍ atkvæði, sem eg nú áskil mer að greiða Í málinu, þegar það
var rædt her í fyrra sinni.
FBAMSÖGUMAÐlJR:
það sem hinn heiðraði varaforseti nú
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mælti, krefur ekki svars míns; einasta ætla eg alS geta þess,
að eg man ekki, að hann hefði i fyrra sinni á orði breytingaratkvæði á þá leið, sem nú, eins og bann segir; en eg ætla
sjálfsagt, að hann eigi ráð á að koma með hvert það breytingar-atkvæði, sem hann vil1. það eina gleður mig, að fallið er
hugmyndaða húsið stóra.
FORSETI:
Eg finn ástæðu til að geta þess fyrir þingmönnum, að þau breytingar-atkvæði,
er þeir hafa áskilið ser
við hina fyrri undirbúnings-umræðu
þessa máls, geta nú ekki
tekizt til greina, þar eð málið er að nýju fyrirtekið, og verða
þeir þvi við þessa undirbúnings-umræðu
að áskilja ser þau
breytíngar-atkvæði, er þeir vilja koma fram með.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON: Eg veit ekki, á hvern
veg eg á að ráða þögn þá, sem nú er yfir þingmönnum. hvort
á þá leið, að þeim se nú snúinn hugur frá þvi, sem flestir Iétn
i ljós, þegar málið var rædt her hið fyrra sinni; þá voru flestir, er tóku til orða, mótmæltir
þvinguðu vörumati, en með
frjálsu. Eg fyrir mitt leyti (hver ræður sinni meiningu) er
enn sem fyrri á því, að vörumatið, ef það á annað borð el'
sett ber á stofn, eigi ekki að vera þvingað, heldur einúngis frjálst,
og einúngis fyrst um sinn á fiski, og i kring um
Faxaflða,
Eg viðurkenni sjálfsagt, að verkun og vöndun á
landvöru
næsta ábótavant, að nauðsyn mesta se að koma
með eitthvert slag betra lagi á það efni, en eg held það se að
svo komnu ókljúfanda
með þvínguðu vörumati. Eg held, að
vöruverkunin færist að nokkru leyti sjálfkrafa i lag, af því
sem menn geta lesið í þíngtíðindunum um álit manna á nauðsyn
þess, og að vörumatið komist sjálfsagt á, ef ekki verði úr
bætt, og hygg eg' þvi, að umræður þessar geti, og muni stuðla
til nokkurn veginn fullnægjandi endurbótar á verkun landvörunnar. Á fiski er og vörumatið nauðsynlegra fyri þá sök, að
ef bann er ma verkaður eður skemdur, þá er bann einkis virði,
en þó landvara se illa verkuð, er hún samt ætíð nokkurs verð~
og aldrei með öllu ónýt, eins og fiskurinn getur orðið. Eg er
enn fastur á þvi, að verzlunarfélögin, þar sem þau komast á
(en eg held, að þessarvörumats-ráðagjörðir
gjöri sitt til að
koma undir þau fótunum), vinni mikið, og svo dugi, að verkun og vöndun landvörunnar.
þegar málið kom til umræðu á
þíngi her um daginn, val' tekið glögglega fram, hvaða yfirburði
frjálst vörumat hefði fram yfir þvingað; mer skildist þá ekki

se
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betur, en öllum væri það ljóst, og al'l allir eður flestir fellust
á það, sem þá ræddu, og söm er enn mín meiníng; eg get
eingan veginn verið samdóma nefndinni í því, að með frjálsu
vörumati verði einúngis matinn sá fiskur, sem fer til Spánar;
eg gjöri mer í lund, að hitt verði upp á, að minnsta kosti að
fárra ára fresti, að allur fiskur verði matinn, eins þó að vörumatið se frjálst; eg tel, því er það, víst, að kaupmaður sá,
sem hefir feingið góðan fisk, láti meta hann, þó hann ætli
ekki með hann nema til Danmerkur, því hann veit, að þó fiskurinn se góður, verður hann þó álitinn betri fyrir það, efhann
er matinn. Nú ef aðrir kaupmenn koma héðan með ómetinn
fisk til hinna sömu staða, hvort sem að er til Kaupmannahafnar, Altóna, eður hvar sem er, þá munu kaupendur þar tortryggja gæði fiskjar hans, fyrst hann er ómatinn, og kaupa
hann minna verði, en eingi kaupmaður mun baka ser þann
skaða næsta árið; og ímynda eg mer, að þannig verði metinn
a II u r fi s kur og It ver t sem hann er fluttur, þó vörumatið sé
frjálst.
En þó þíngið, allt um þetta, og móti von minni, fallist á
aðal- uppástúngur nefndarinnar yfir höfuð, þlj er þó tvent í
þeim, er eg vil leyfa mér að vekja athuga þingmanna að: fyrst,
að þó vörumatið se þvingað, þykir mer ekki eiga allskostar
vel við, að leggja sekt við, ef ómatíð er; þetta kann að vísu
að virðast svo, sem það leiði að sjálfsögðu af þvínguðu vörumati, en mer finnst það ekki, þar sem kaupmenn sjálfir taka
nægan skaða í aðra hönd fyrir ómetna vöru. Annað er það,
að eg vil láta vörumats - menn hafa laun sín af opinberum
sjóði, án en durgjalds,
því mer finnst vörumatið svo almenns efnis og öllu ríkinu yfir höfuð svo í hag, að ekki
þurfi að endurgjalda kostnað við það á neinn sérdeilislegan
hátt.
Samkvæmt því, er eg nú hefi mælt, áskil eg mer breytingar-atkvæði á þá leið, að vörum at se frjálst, og fyrst um sinn
einúngis á fiski í kaupstöðum kring um Faxaflóa, og að vörumats-menn fái laun úr opinberum sjóði án endurgjalds.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON:
það er ekki þess vegna,
að eg stend svo seint upp til að taka þátt (umræðunum,
að
nefndarálitið hið nýja hafi i nokkru breytt skoðunarmáta mínum frá þvi, sem eg þegar let i ljósi við fyrri umræður málsins her á þingi. Eg var á því þá, eins og eg er enn, að vöru-
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rnatíð eigi að vera einúngis viðhaft á fiskinum, en ekki landvörunni, þar eg meina, að það se fiskurinn, sem frekast þurfi
þess við, og á hverjum það máske geti einúngis framkvæmzt
að gagni, og virðist mer, að það ætti að vera sérdeilis á verzlunarstöðunum við og kring um Faxabugtína, og máske á Eyrarbakka, þó eg þekki ekki svo grant til þess, að eg geti <ílyktað um það með vissu; þar að auki er eg enn sem fyrr
þeirrar meiningar, að vörumatið ætti að vera frjálst, en ekki
þvingað, ef það er viðhaft, eða þar sem það væri.
Annars
þyki mer óþarfi, að fara um þetta mál fleiri orðum; það var
rædt á marga vegu hið fyrra sinn, og hinn heiðraði þingmaður
Skaptfellínga hefir tekið nú svo ítarlega fram, það sem eg
vildi hafa sagt í því,að eg fell með öllu inn á breytingar-atkvæði hans, er hann nú þegar áskildi ser.
Prófastur HALDóRJÓNSSON: þess er í nefndarálitinu getið, að tilgáugur verslunarféleganna
muni fremur vera sá, að
koma vörunum í gott verð, en að þær verði vandaðar. Eg
hygg nú, að hvortveggja verði að fylgjast að; þvi eins og
landið hefir sóma af góðri vöruverkun, þannig getur einginn
með nokkurri sanngirni vænt þess, að vörurnar hækki i verði,
nema þær séu vandaðar að verkun; svo hagsmunirnir verða þó
raunar aðaltilgállgurinn,
en besta meðalið verður, að vanda
vörurnar.
Hvað nú vörumati viðvíkur, þá er það I'jálfsagt nauðsynlegast þar, sem mestur brestur er fl vöruverkun, og þetta
hefir mer skilizt að helzt muni eiga ser stað kring um Faxaflóa. Eigi nú vörumat að komast á, held eg tiltækilegast, að
það se frjálst, og fyrst um sinn ekki nema kring um Faxaflóa,
og að vörumatsmenn hafi laun af opinberum sjóði. Sýnist
mer ekki nauðsynlegt, að einskorða það við fiskinn einn, heldur finnst mer réttast, að landvörnr verði einnig metnar, þegar einhver
óskar þess. Og áskil eg mer breytingar-atkvæði
á þessa Ieið,
Stúdent GlJT'l'OJUlUR
VIGFÚSSON:
l\li~rsýnist, að það mundi
geta orðið verzlun lausakaupmanna
til mikillar tálmunar, ef
.vðrumat yrði alment lögboðið' her á landi.á allri landvöru;
einkum ætla eg. það mundi skerða allt of mikið þann takmarkaða tíma, er lausakaupmenn nú mega verzla á einum og sama
stað; þar að auki imyndáeg mer, að það mundi verlla nærleIt övíunandí fyrir þá, að' koma vöru~ti
við, svo að nokkru
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gagni væri, þar sem þeir ekkert hús hafa á landi, til a~ framkvæma það í, en verða að taka á móti vörunum á skipi sínu,
hvar þeir geta ekki komið því við, fyrir ös manna, þreingslum, og öðrum kringumstæðum; mundi og farartálmi, er landsmenn mættu þessa vegna, fremur hjá þeim en fastaverzlurum, verða orsök til, að verzlan við lausakaupmenn
fremur
vanræktist , en annars ; og hvað sem þessu liði, yrði vörumatið svo ófullkomið, að það svaraði eingan veginn til tilgángsins,
og ef sekt ætti að liggja við og framkvæmast, ef allt færi ekki
í lagi með vörumatið, mundi það sönn aptran fyrir lausakaupmenn að heimsækja oss, þar þeir fyrir fram sæu, að þeir gætu
ekki gætt lögboðiunar skyldu í þessu falli.
EYJÓLFUREINARSSON: Eg er einn af þeim, sem við fyrra
umtal máls þessa var á móti ófrjálsu vörumati ; að það frjálsa
komist á, einkum á fiski í kríng um, og í nánd við Faxabugt,
er eg ekki á móti, gef eg því atkvæði mitt að því, sem sá
heiðraði. þingmaður frá Skaptafellsýslu
fyrir stuttu mælti, að
fráteknu því, að gjalda vörumatsmönnum af opinberum sjóði;
held eg það eigi ei við; þegar þeir einir mega brúka vörumatsmenn, sem vilja, virðist mer þeir eigi að borga þeim,
sem þurfa matsmanna.
pað sem sá þingmaður, sem síðast
mælti, heit, að þvingað vörumat mundi hnekkja verzlun lausakaupmanna, þá er eg honum um það samþykkur; því sá sem
saman bel' hðudlunar-kringumstæður lausakaupmanna við þvíngað vörumat og reglur þær, sem sumir þingmenn vilja að
fylgt væri, getur valIa nokkur efazt um það; þar að auki virðist mer, að ófrelsi þetta stríði á móti frjálsri höndlun, sem eg
ætla að flestir óski og voni eptir. Eg vona líka, að umtaI
það, sem her hefir orðið á þingi, og 'með tiðindunum verður
þjóðkunnugt, verki meira til vöruvöndunar, en ófrelsi það,
sem her hefir verið umrædt; er eg viss um það hjá öllum ærukærum mönnum.
Assesor JÓNASSEN: pegar mál þetta var rædt í fyrra sinni
ber á þínginu, mælti eg fram með því, að vörumat gæti komizt her á, af því mer þókti þar til mikil nauðsyn fyrir landið; en
mig greindi á við nefndina einkum í því, á hvaða grundvallarreglu vörumatið ætti að vera bygt, því þar sem nefndin
hafði stúngið upp á, að það væri lögboðið eða lagaskylda, hélt
eg, og bar upp það breytíngaratkvæði,
að það ætti að vera
frjálst, það er að segja, vera komið undir hvers eigin vild,
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hvort hann vildi leggja vöru sína undir mat eða ekki; eg hélt
líka, að þetta vörumat ætti, að minnsta kost fyrsti um sinn,
ekki að ná leingra en til fiskjarins í kauptún unum kring um
Faxaflóann, eins og bænarskráin eiginlega ætlaðist til; eg taldi
i þetta skipti þær ástæður, sem mer þókti mæla fram með
skoðunarmáta mínum, og þar eð hann nú er hinn sami og þá,
vil eg ekki taka það upp aptur, sem eg þá sagði;' og það því
síður, sem hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga hefir tekið
það greinilega fram, sem mer þykir mæla með frjálsu vörumati, eins og hann hefir leidt ljós ruk að því, að vörumat geti
komið að góðu gagni, þó því yrðí hagað eins og eg hefi stúngið
upp á, og hefir hann þessu samkvæmt borið upp breytíngaratkvæði, þetta atkvæði hans gjöri eg jafnframt að mínu atkvæði, því mer hefir ekki breyzt hugur við ástæður þær, sem
nefndin í sínu síðara áliti hefir borið fram, þeirri meiningu
sinni til styrkíngar, að einúngis lögboðið eða þvíngað vörumat
geti her að gagni orðið, en að frjálst þar á móti yrði að litlum eður eingum notum. En eg skal ekki tefja tímann fyrir
þínginu; og það því síður, sem eg þykist hafa tekið eptir því,
að margir af hinum heiðruðu þíngmönnum felli sig betur við,
að vöru matið se frjálst, og einúngis á fiski, og gjöri eg því
ráð fyrir, að það komi fram, þegar þeir greiða atkvæði nú í
málinu.
STEPHÁNJÓNSSON: Mer virðist, sem ræður manna stefni
að því, að fleiri álíti mesta nauðsyn til vörumats einúngis á
saltfiski her við Faxaflóa, og mer þykja nærri líkur til; að atkvæði falli á þann veg, og er eg líka á því. Eg held, að ef
uppástúngu nefndarinnar yrði fylgt, og einkum ef vörumat
yrði ekki frjálst, mundi það vera mörgum annmörkum bundið,
ekki sízt ef meira verzlunar frelsi feingist, en menn hafa nú.
það er tími til, þegar menn sjá, hvernig vörumatinu reiðir af
á fiskinum, að fá landvöruna metna, ef þörf þykir og eingin
serleg vankvæði hindra.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Svo hafa mótsagnir þingmanna í máli
þessu verið smágjörvar, og svo mjög á sömu leið allar, eins
og hver hefði viljað vera bergmál annars, að eg gat ekki feingið
af mer að standa upp á móti hverri einstakri. Mer finnst,
sem öllum hafi komið saman um, að vörumat mætti þó vera
til, ef það væri óþvíngað, næði ekki nema til Faxaflóa og
ekki nema til fisksins eins. )egar að verður gætt af þeim,
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sem þetta lesa fyrr eða seinna, að allir þeir, sem þessa meiningu hafa hylt, eru frá héröðum fjarlægum Faxaflóanum, eða
þeir, sem eingan fisk ætla ser að eignast, mun þá ekki
flessi ályktun verða dregin af orðum þeirra: ver viljum ekki
meina, að vörumat se á fiskinum i Faxaflóa, fyrst ver eigum
hann eingan, einasta að vörur vorar megi fríar vera fyrir öllu
mati, og ver leggja þær inn til verzlunarmanna eins illa verkaðar, eins skemdar, og oss lízt? Allir eru samdóma um, að
vörumatið sé frjálst, en það er með öðrum orðum, eins og
sýnt er í nefndarálitinu,
að það sé gagnslaust.
það ætluðu
nefndarmenn þó, að þinginu hefði verið alvara, þegar það kaus
nefild í mál þetta, að hugsa upp ráð til vörubetrunar, en niðurstaðan er nú sú, að þingmenn sanna, að þeim hefir gaman
verið, eu eingin alvara, þar eð nú svo má heita, sem allir
spyrni mót bótinni með höndum og fótum, það lagðist í grun
minn, þegar þíngið snaraði málefni þessu í nefndina aptnr, að
lítið mundi við það vinnast; mer kom það þá í hug, að til
lítils mundi koma röksemdir og sannanir; einn þingmanna
hefir nú þegar sagt frá þvi, hvernig atkvæði þingmanna falla,
og það væri einginn spádómur, ef menn hafa tekið það fyrir,
að láta ekki sannfærast.
Umboðsmaður þORvALDURSíVERTSEN: það mun mega
segja um málefni þetta sama, og um mörg önnur, að sínum.
augum lítur hver á silfrið; og heyrist mer líka reka að því,
hvað uppástúngunum viðvíkur, að sitt er fundið að hverri, og
ætla eg ekki að taka það upp aptur; eg ætlaði einúngis að
geta þess, að eg felli mig [JÓ einna bezt við uppástúngu ens
virðulega þingmanns úr Skaptafellssýslu,
að þvi leyti sem hún
fer fram á, að vörumatið verði frjálst, og ekki nema á einni
vörutegund, og fáum stöðum; gæti það þá orðið til reynslu
fyrst um sinn; þó sýnast mer ýmsir annmarkar á þeirri aðferð, eins og vörumati her yfir höfuð tekið, meðan ekki eru
framsettar, eða kornið verður á, fastari, aðgeingilegri og lögulegri reglum, en skeð er, og vil eg halda, að það gæti t. a. m.
orðið verzlun lausakaupmanna viða hvar til töluverðrar fyrirstöðu og óhægðar,
Eg ætla líka, að sveitafélögin
til vöruverkunar, sem eru að koma upp og fjölga, og nú þegar hafa
sýnt mikla ávexti til vörubóta, þar sem þau eru, líka ræður
þær, sem fram hafa farið á þingi her um það, hvert tjón búið
væri þjóðinni af illri vöruverkun, muni bæta hana svo smátt
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og smátt, að vörumat ekki :verði eins ðmíssanlegt, og látið er;
hygg eg líka, að til þess hjálpi mikið áhugi sá, sem víða er
faríun að koma í ljós hjá almenningi fyrir því, að vanda sem
bezt vörur sínar. Eg held eg verði því að bera upp það breytJngaratkvæði, að eingin bænarskrá verði nú samin til konúngs
um þetta málefni, og falla þá í burtu getsakir þær, er hinn
heiðraði, þingmaður Borgfirðínga hefir fært að þingmönnum
þeim sumum, er talað hafa móti nefudar-uppástúngunni.
FRAMSÖGUMAÐua:
Sá virðulegi þingmaður, er seinast talaði, er her um bil á sama vegi og hinir; honum er líka
annast um fiskinn kring um Faxaflóa.
Honum tekur enn
þá sárara til lausakaupmanna, en þingmanninum frá Norðurmúlasýslu, og þyk.ir þeim verða of boðið, ef meta skyldi
landvöruna.
En mer getur ekki skilizt, að það þurfi að vera
meiri örðugleikar á mati landvörunnar en fisksins, það el' láughægast að fallast á breytingar-atkvæði
hans, og verði uppástúngu nefndarinnar einginn gaumur gefinn, er eg fúsastur á,
að gjöra það einnig að mínu, því vörumat i einu heraði á öllu
landinu á einni vörutegund, þykir mer verra en ekkert.
Með því einginn tók þá framar til máls, kvað forseti undirbúningsumræðu þessari lokið.
þá var tekið til ályktar-umræðu málefnið um endurbót
húsaga tilskipunarinnar, m, fl. Í þessu máli höfðu þessi breytingaratkvæði verið upp borin :
1., þingmanns Borgarfjarðarsýslu:
fyrst og fremst: að þingið einga bænarskrá sendi konúngi um
þetta efni.
2., Vara-atkvæði ens sama, og aðal-víðauka-atkvæði þingmannsins frá Skaptafellssýslu:
að þingið biðji Hans Hátign konúnginn að senda alþíngi frumvörp um þessi málefni, samin eptir tillögum enna æðstu embættismanna landsins.
}'RAMSÖGUMAÐUR, kammerráð MELSTEÐ:
'þegar mál þetta
var rædt her í gær, höfðu þíngmenn eingin mótmæli í frammi
móti uppástúngu nefndarinnar um, að þær 4 i álitsskjali hennar
tilgreindu tilskipanir yrðu endurskoðaðar.
Eg hygg því, að á
hana muni verða fallizt af flestum þíngmönnum, og álít því
óþarfa, að réttlæta hana eða mæla fram með henni framar, en
búið er. það var einúngis um mátann, sem nefndinhafði bent
til, upp á hvern endurskoðunin skyldi fram fara, sem nokkr-
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ir þingmenn hafa komið fram með mótmæli; og í því tilliti
eru komin fram 2 svo nefnd breytingar-atkvæði: nefnilega eitt
frá þingmanninum úr Borgarfjarðarsýslu um, að eingin bænarskrá se samin eða send konúngi 'frá þínginu um endurskoðun
tilskipananna ; og annað svo kallað vara-atkvæði frá sama þíngmanni og þíngmanninum frá Skaptafellssýslu um, að endurskoðanln fari fram, eptir að álit æðstu, embættismanna landsins se feingið eður útvegað af stjórninni.
Eg get nú ekki
skilið, að aðalbreytíngar-atkvæðið
fái meðhald þíngmanna, því
allir viðurkenna og h1jóta að viðurkenna, að tilskipanir þær,
sem her ræðir um, séu gjörsamlega orðnar óhentugar nú á
vorum tímum; og líka er það víðurkent á hinn bóginn, að löggjafarefni þau, sem þær innihalda ákvarðanir um, séu mjög
áríðandi fyrir góða reglu og gott siðferði í landinu, og að um
þau þess vegna þurfi nýja, og eptir vorra tíða þörfum endurbætta löggjöf.
Fyrri parturinn af vara-atkvæðinu er með öllu óþarfur, því
hann biður einmitt um það sama, sem nefndin hafði stúngið
upp á; en seinni partur þess er ei einúngis óþarfur, heldur
og einnig ótilhlýðilegur ; því se það ei að skapi þíngmanna,
að benda stjórninni til, hvort ei mundi bezt fallið, að láta
nefnd manna undirbúa og semja hið fyrsta frumvarp til þeirrar umræddu löggjafar, þá er hitt enn nú ótilhlýðilegra, að vilja einskorða þann máta, upp á hvern stjórnin skuli útvega
ser nægar upplýsingar til að geta samið frumvarpið. Aðfel·ðirnar til þess geta verið fleiri, og eg held það se bezt fallið,
að yfirláta stjórninni, að velja þann, er hún álítur hentugastan.
Að öðru leyti getur mer ei annað en þókt það undarlegt, að
þíngmaður Skaptfellinga byggir nú, i þessu málefni, svo mikið upp á álitsskjöl amtmannanna , að hann heldur þau næg
vera, til að gefa stjðrninnl allar þær upplýsingar, sem með
þarf, þar sem hann þó fyrir fáum dögum sagði, að álit þeirra
væri yfir höfuð svo á sundrúngu,
að stjórnin lítið eða ekkert
gæti stuðst við þau, og áleit þetta gilda ástæðu f)'I'ir því, að
aftaka amtmennina.
Að öðru' leyti verð eg að halda, að sá
mikli ótti og óbeit, sem nokkrir hafa látið í ljósi fyrir þvi, að
nefnd væri sett til að undirbúa þetta mál, se sprottinn af því,
að menn séu hræddir um, að þar af rísi nýr kostnaður, sem
verði jafnaður niður á landið; en fyrir því þurfa menn vissu-
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lega ekki al'lóttast, og það væri mótstríðandi þeim reglum,
sem híngað til hefir fylgt verið um þesskonar nefndir.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Hinn heiðraði framsögumaður furðaði sig á, að mer skildi hafa ortið að stinga
upp á, að sB órnin leitaði tillaga amtmannanna um endurbót
lagaboða þessara, þar sem eg hefði þó lagt það til um daginn,
að taka af þessa emb ættismen n; en mig furðar aptur á
því, hvað hinn heiðraða framsögumann getur svo fráleitlega
rángmint, þar sem eg með skýrum orðum fór einúngis fram
á það, að leggja niður amtmanna em bættin,
en játaði opinberlega, eins og vera bar, hve mikla virðingu og álit þeir ættu
að öllum, heiðursmennirnír, sem nú eru í embættum þessum:
en mig verður líka að furða á þvi, að hinn heiðraði framsögumaður, sem þó gaf atkvæðið gegn þeirri uppástúngu minni,
skuli nú hvorki hafa það traust til embætta þessara né merkismannanna, sem þeim þjóna, að þeir geti gefið þær tillögur um
breytingar á lögum þessum, sem stjórninni mundu nægja til
að geta samið nýtt lagafrumvarp.
Ekki veit eg, hvað öðrum þíngmönnum kann að hafa
geingið til, þegar þeir ásamt mer mæltu í móti, að nefnd embættismanna væri kosin til að semja lagafrumvarp um þessi
málefni, en mer gekk eingan veginn það til, að eg væri hræddur um, að kostnaðinum, sem af því' leiddi, væri jafnað niður
á landið: mer kom ekkert til hugar um það; en eg áleit þann
kostnað IfIeð öllu óþarfan, hvaðan sem hann væri tekinn, og
eg álít það skyldu mína og allra þingmanna, að sporna við
öllum óþörfum kostnaði, hvort sem hann er tekinn úr ríkissjóðnum eður jarðabókarsjððnum,
eður honum er jafnað niður.
Eg gat þess i gær, í fyrri umræðum málsins, að mer þætti
fleira ísjárvert við nefndir þessar, en kostnaðurinn, sem af þeim
leiðir, en það er, að í slíkar nefndir munu jafnan verða valdir
hinir skynsömustu og reyndustu embættismenn, en þeir enir
sömu munu þó optast einnig eiga setu á alþíngi. þeir eru þá
i nefndinni máske búnir að koma ser saman um einhvetja þá
stefnu málsins og orðnir fastir á henni,' sem þínginu yfir höfuð
mundi geðjast miður að, ef það væri með öllu einrátt, og leiddist ekki með fram af tillögum og meiningum þessara merkismanna, sem þar eiga aptur að ræða málið ásamt öðrumr þeim
er það þá vorkun, þó þeir vilji halda sinni meiningu fram af
alefli, og jafnan má við því búast, að tillögur og umræður
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hinna vitrustu og og reyndustumanna
megi ser mikils á
þinginu. pessir merkismenn, sem í slíkar nefndir eru kosnir, eru því að nokkru leyti sviptir þinginu í þeim málum, sem
nefndin hefir undirbúið, því þeim er eins og tvískipt milli
stjórnarinnar og þingsins: stjérnínni til léttís og leiðbeiningar
eiga þeir að undirbúa málið, en á þinginu eiga þeir að ræða
um það, og dæma, hvað þessar tillögur stjórnarinnar séu hollar fyrir landið, og eiga þeir þannig að ræða um verk sjálfra
sín. par af leiðir aptur annar aðalannmarki,sá,
að slíkar
nefndir gripa að nokkru leyti fram fyrir höndurnar á þínginu,
leysa fyrir fram af hendi ætlunarverk þess, og takmarka því
og þraungva framkvæmdasviði því, sem þínginu er markað.
Eg ætla því, að sama se að segja um þessleiðís nefndir, sem
um fulltrúaþinga-nefudímar
(,,6tænber ~I)mmittmnell)., sem stúngið var upp á hérna um árið á fulltrúaþingunum
í Danmörku,
að þær séu yfir höfuð að tala næsta viðsjálar, og megi verða
til þess að þraungva framkvæmdum alþíngis og draga afl úr
tillögum og störfum þess.
Að öðru leyti verð eg að geta þess, að mer gekk það eina
til með breytíngaratkvæði
mitt, ef þíngmenn flestir vildu á
annað borð verða á sama máli, að sporna við því, að eingin
beudíng værl tekin um það inn i álitsskjal þingsins í þessu
máli Cá þá leið sem nefndin hefir gjört), "að þiuginu þækti
það bezt tilfallið, að kosin yrði nefnd embættismanna til að
undirbúa það", heldur, ef nokkuð væri talað um aðferðina, að
þinginu þækti þetta óráð, og heidi, að nægja mundi að leita
álits .•og tillaga enna æðstu embættismanna landsins.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Ef nefndin hefði gjört þá uppástúugu,
að alþíng skyldi b e i ðast þess, að kvaddir yrðu menn til nefndar
til þess að rannsaka lög þau, sem nú eru umtalsefni, og semja
uppastúngu
til lagafrumvarps, þá hefði eg álitið mer skylt
að benda til þess, að slík beiðni mundi að líkindum ekki vera
vel til fallin, þar eð stjórnin hlýtur sjálf að geta metið það
bezt, að hvað miklu leyti hún sjálf mundi geta samið haganlegt lagafrumvarp eptir þeim skýrteinum, sem hún á venjulegan hátt felngi frá yfirvöldum landsins.
Eg tók það samt
ekki svo, að þetta væri tilgángur nefndarinnar, heldur einúngis hitt, að vekja máls á því, að hvað miklu leyti það mundi
vera vel til fallið, að drepa á það í inngánginum til uppástúngu
alþíngisius, að stjórninui væri gefið þetta atriði á sjálfs vald,
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svo henni væri falið á hendur að velja það, sem henni þækti
rettast.
En eins og eg áliti það ekki vel til fallið, að alþíng beiddist þess, að nefnd yrði sett viðvíkjandi þessu, eins þækti mer
hitt ekki heldur vel til fallið, ef alþíng réði beinlínis frá því.
~g álít það ekki líklegt, en þó mögulegt, að stjórnin, eptir að
h~ hefði feingið álitsskjöl frá embættismönnum her j landi
um þetta mál, gæti ekki fundið í þessum skjölum nægilegt
efni, til þess að semja um það frumvarp til nýrra laga, og ai)
stjórnin þess vegna, til þess að fá nauðsynlega undirstððu í
málinu, þæktist hafa gildar ástæður til að skjóta malinu til
nefndar. Að skera úr því, hvort þessa verði þörf eður ekki,
verður þannig einúngis að fela stjórninni á vald.
Að svo miklu leyti einn hinna virðulegu þingmanna hefir
.getið þess, að hina dönsku löggjöf um þessi atriði mætti, ef til
vildi, hafa sem undirstöðu að lagafrumvarpi fyrir Ísland, þá verð
eg að geta þess, að fyrir skömmu hefir verið gefin tilskipan um
helgidagahald í Danmörku, og var hún ásamt öðrum tilskipunum fl'á 1845 og 1846 lögð fyrir alþíng; en þar eð slík tilskipan snertir smá-atriði daglegra athafna manna, sem eru allt
á annan veg i Danmörku, en á íslandi, þá getur hún ekki átt
við her á landi. Um húsvitjanir eru fá lög í Danmörku; sóknir eru þar litlar ummáls, og samgaungur þess vegna tíðar
millum prests og sóknarfólks, svo er og skölakensla allt á
annan veg í Danmörku en á Íslandi, og fyrir þvi þarf ekki
við þeirra laga í Danmörku. Hvað húsagann að lyktum snertir, þá er málefnið millum húsbænda og hjúa svo mörgum lögum bundið, sem einúngis eiga við, eins og ástadt er j Danmörku, og sem jafnvel eru þar á annan .veg á landsbygðinní,
en í kaupstöðum, svo að heldur ekki getur úr þeim lögum
feingizt nokkurt efni í löggjöf handa Íslandi.
Að svo mæltu verð eg að álíta réttast, að í bænarskrá
þingsins til konúngs um þetta mál verði með öllu ekki minnzt
á það atriði, hvort setja eigi nefnd eður ekki til að undirbúa
lagafrumvarp það, sem menn æskja eptir. '
FRAMSÖGU:tIAÐUR:
pegar nefndin samdi álitsskjal sitt til
þingsins, var það eíngan veginnbennar
meining, að bendíng
sú, sem hún framkom með um þann hentugasta máta til að
undirbúa frumvarpið, og sem hún í álitskjalinu með berum orðum hafði sagt að hún ekki vildi gjöra að uppástúngu, skyldi
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koma inn í bænarskrá
þingsins
til konúngslns', og allra sizt
hygg eg, að það nú eigi að ske, eptir þær umræður,
sem farið hafa fram á þinginu,
og þar í hefir ræða hins hæstvirta
konúngsfulltrúa
styrkt mig; en þar um hygg eg að þingmenn
af ræðu hans, og eins af því, sem eg hefi áður sagt, megi nú
vera sannfærðir,
að það er enn nú meira ísjárvert, að ákveða
fast við konúnginn
um einn vissan máta, hvernig sök þessa
skuli undirbúa,
svo að stjórnin geti tilbúið hentugt frumvarp
i henni.
:þingmanninn
frá Skaptafellssýslu
hefi hvorki eg, né,
að eg held, nokkur þingmaður skilið svo, . að hann hefði persónulega nokkuð á móti þeim amtmönnum,
sem nú eru, því
bann sagði með berum orðum, að það ekki væri svo; en hann
er eingu að síður samt sem áður í þeirri mótsögn við sjálfan
sig, sem eg hefi bent á; því hann útJeiddi það ekki af því,
hvernig amtmennirnir
sjálfir væru, heldur af því, hvern in amtmanna ernbættunum væri skipað, hversu mjög álitsskjöl þeirra
væru á sundrúngu.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Mer varð það á í gær, eins
og fleirum öðrum, að geta ekki fallizt á nefudarálitið,
og játa
eg, að inngángurinn,
þar sem það er talið einka ráðið, að setja
nefnd embættismanna
til að rannsaka
málefni þessi og semja
ný lagafrumvörp í þeim, fell mer verst, og horfði eg þar mest
í kostnaðinn,
eins og aðrir, af því eg áleit hann óþarfan. Um
aðalbreytingaratkvæði mitt er það að segja, að því vil eg að
eingin bænarskrá
se konúngi send um þetta, að eg ætla margar bendingar verði þinginu sendar, áður það kemur saman næst,
um þetta efni, sem geti orðið því til leiðarvísis
og letris.
En
hvað vara-atkvæði
minu viðvíkur,
þá gleður það mig, að eg
hefi hitt á það, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
hélt að réttast væri.
FRAMSÖGUMAÐUR
: Nefndin hefir eingan vegiun grundvallað uppástúngu
sína um endurbót tilskipauanna
á nauðsyninni
til að láta nefnd undirbúa hana, heldur á þeirri þörf, sem á því
er, að þessar tilskipanir
verði endurbættar.
Eg held ekki, að
þingmenn- fái neinar þær bendíngar frá landsmönnum,
sem tölu
verðm' stuðningur
getur orðið að, til að semja nýtt og helltugt
lagafrumvarp
um þau efni, sem hel' ræðir um. Mer virðist,
sem margar af þeim bænarskrám,
sem inn komið hafa til þingsins bæði nú og fyni, lýsi því nógsamlega.
STEPH.iN JÓNSSON: Eg vona) það hafi verið ljóst af orð-
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um mínum, þegar þetta mál var rædt í gær, að eg bæði bæri virðingu fyrir málefnum þessum, sem miklu varða almenning, og líka
að eg viðurkendi, að nauðsyn væri á endurbót þeirra. En þar
sem eg gat átt hlut að því, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi
vek ræðu sinni að, að lagaboð í Danmörku gætu ekki átt her
við, eins og á hefði verið bent, þá er nú það, sem sagt var um
það af mér, sprottið af ókunnugleik, sem bæði konúngsfulItrúinn
og aðrir munu virða til vorkunar.
.
FORSETI: Fyrst einginn tekur framar til orða, vil eg
spyrja:
1. Vill þingið senda konúngi bænarskrá um endurskoðun
enna gömlu húsaga-, helgidaga-, og hjónabands-tiIskipana
(nefndin), eða ekki senda bænarskrá (frumatkvæði prófasts Stephensens) ?

Hið fyrra samþykt með 16 atkvæðum gegn 5.
2. Vill þá þíngið óska, að frumvarp um þessi málefni semjist
að tillögum enna æðstu embættismanna landsins (prófastur
Stephensen, Umboðsm. J. Guðmundsson),
eða ekkert askorða um
aðferðina (nefndin)?
~að seinna samþykt í einu hljóði.
~ví næst- var fundi slitið.

4. Ágúst -

þrítugasti fundur.

t

Allir á fundi. ~íngbók frá siðasta fundi lesin og samþykt.
Forseti framlagði þá til síðustu umræðu málefnið um vörumat og vörumatsmenn á íslandi. f márinu höfðu verið borin
upp þessi
Breytingaratkvæði :
1. prófasts Haldórs Jónssonar:
að vörumati fyrst um sinn ekki verði á komið,
nema kring um Faxaflóa, að það verði frjálst bæði
á fiski og öðrum landsvörum.
2. Jóns Guðmundssonar og assessors Jónassens:
a. að vörumatið sé frjalst.
b, .••••••••
eingaungu á fiski, og
e. að vörumatsmönnum se launað af opinberum sjóði
án alls endurgjalds.
~. ~orvaldar Sivertsens r .
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al'l um þetta málefni verði eingin bænarskrá samin
til konúngs.
FRAMSÖGUMAÐUR:
ilað er svo skarnt, síðan mál þetta var
rædt, að eg hygg óþarft að lesa upp álitsskjal nefndarinnar,
eða fara mörgum orðum um uppástúngur
hennar; síðan í gær
hefir víst einginn gleymt þeim atriðum, sem svo ítarlega voru
framtekin bæði með og mót hverri einni uppástúngu í máli
þessu, sem borin hefir verið upp, þó vil eg leyfa mer að lesa
upp bæði uppástúngur
nefndarinnar og þau breytíngaratkvæði,
sem móti þeim hafa verið framborin, svo þíngið hafi þær allar í
einu fyrir augum ser og geti dæmt um þær þess betur. Eg verð
að ætla, að nefndin hafi fært nægar og gildar ástæður fyrir
uppástúngum sínum, og skal eg ekki eyða tímanum með því
að taka þær upp aptur, því án þess geta þeir sannfærzt, sem
sannfærast vilja. Af breytíngaratkvæðunum
horfa tvö í sömu
áttina, það er að segja, að vörumatið se að öllu frjálst, en
þeir tveir, sem lÍ sama máli eru, og báðir eiga sama breytingaratkvæðið, þingmaður Skaptfellinga og 1 hinna konúngkjörnu
þíngmanna
hinnar veraldlegu stéttar, vilja ekki láta neina vöru
meta, nema fiskinn;
en konúngkjörni þíngmaðurinn andlegu
stéttarinnar vill líka láta meta landvörumar,
eu allir að eins
við Faxaflóa ; hinir 2 fyrr nefndu vilja láta launa vörumatsmönnum af einhverjum opinberum sjóði án alls endurgjalds; kemur mer það til hugar, hver sjóður se svo óþrjótanlegur, að hann beri útgjöld þessi án alls endurgjalds.
pað er tekið fram Í nefndarálitinu , að frjálst vörumat
muni ekkert gagn vinna, eða svo lítið, að ekki se teljandi;
því það er hagur seljanda og líka kaupanda, þar sem fleiri eru
verzlunarmenn í einu kauptími
að vörur séu ómatnar, því
hver stríðir þar við annan að fá sem mest af vörunni, og
einn undirbýður annan Í vörugæðunum,
en yfirbýður í verðhæðinni, og upphefur svo frelsið, gagnsmunina,
og allt
stendur í sama stað. Eg vil ætla, að verzlunarmenn láti, ef
til vill, meta og auðkenna fisk þann, sem þeir flytja til Spánar, en fæstir verzlunarmenn her sækja markað þángað, og verða
þá allar vörur, fiskur og allar vörur aðrar, sem fluttar verða
til annara landa, ómetnar eptir sem áður, og vörugæðin standa
i stað. Öllum þeim, sem sjá og heyra endalok máls þessa á
þingi, og stjórninni sjálfri, má þykja það merkilegt, að hvergi
á landinu þurfi vörur að meta, nema í bygðarlögunum við Faxa-
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flóa. Er það ekki sama, sem sagt væri: þeir einir, sem þar búa
t grend, verka vöru sína svo illa, að hún el' óhafandi, nema
hún se matin og aðskilin, og þeim með þvi kent, að bæta ráð
sitt? Er ekki með þessu á þá sett það Kains merki, sem auðkenni þá frá öðrum landsbúum? Og slíkt auðkenni er ógeðfelt
og vanvirðandi, einkum ef það væri án gildra orsaka á sett;
því þó maður vildi ætla, að vöruverkun væri nokkru betri i
nordlendíngafjórðÚDgi, sem þó mun efasamt. þá veit eg hún
er eingu betri, ef ekki lakari, Í vestfirðíngafjórðúngi, og ekki
get eg viljað, að Sunnlendingar SEm haldnir þeirra eptirbátar í
þessu efni, og ekki vil eg hafa þess sýnilegt merki á mer,
að eg se þeim verri.
það ætlaði eg, að opinberu sjóðirnir
hefðu nóg á sinni könnu, og líka óþarft, að leggja þau útgjöld
á þá, sem hæfilegast hvíla á vörum verzlunarmanna, sem lángminnstum álögum sæta af öllu lausafé í landinu.
Jústizráð THORSTENSEN:Eg vil þó fyrir mitt leyti óska,
að heldur en vörumats-málið falli niður, að það mætti verða
friviljugt, og enda alleina á fiski, og veit eg þó gjörla, að
landvörurnar þurfa þess eigi síður með, en fiskurinn, því það
varðar miklu, og er þó betra en ekkert. þvi lítið er betra en
ekkert; og það er ekki svo lítið í varið, þegar 10-12 þúsund skippund fiska færist út, og hefir fallið um allt að helmingi í verði, síðan á fyrri árum, er hann optast borgaðist á
Spáni með 5 til 6 spesium meira á hverju ári, skippundið,
móti þVÍ sem nú er, og stundum enn betur; og yfir höfuð óska
eg, að bænarskrá verði samin og send um, að frumvarp verði samið af stjómarinnar hálfu um þetta efni, sem, hún bezt er fær um.
Prófastur HALDÓRJÓNSSON: Eg er einn af þeim, sem
mælt hafa með vörumati einúngis kringum Faxafléa ; og skal
eg nú leyfa" mer, að taka fram aptur og skýra ástæður mínar
fyrir því. Sú fyrsta var það, að eg áleit ekki vert, að byrja
strax á miklu svæði, þar sem vörumatið ætti fyrst að eins að
vera til reynslu; sú önnur: að kring um FaxaO,óa er mestur
fiskur, sem helzt mun þurfa eptirsjónar við; og sú þriðja: að
þar væri réttast að byrja, sem mestur brestur væri á vöruverkun; en það hefir mer heyrzt og skilist .af umræðum manna
bæði utan þíngs og (eg held mer se óhætt að segja það) einnig her á þínginu, að helzt mundi eiga ser stað kring unt FaxaOóa. Mer fannst (og finnst enn), að þegar vðrumatíð væri
frjálst, mætti það og ætti einnig að ná til landvörn. Eg að.
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hyltist að vísu breytingar-atkvæði þingmannsins fyrir SkaptafeIlssýslu, að vörumatsmenn skyldi hafa laun úr opinberum
sjóði; þó finnst mer vera annmarkar bæði á þessu, og hinu,
að sá borgi, sem beiðist vörumats : se Mð fyrra viðtekið, eru
líkindi til, að margir beiðist mats á vörum sínum, kaupmenn
og bændur, svo starf þetta yrði örðugt, og margir þyrftu að
vera vörumatsmenn með töluverðum launum;
en ættu beiðendur sjálfir að borga matið að (illu, er hætt við, að fáir mundu
láta meta vörur sínar, svo þeir tilnefndu vörumatsmenn feingi
lítið eða ekkert, og liðu þannig töluverðan skaða af stöðu
sinni. þar nú hefir verið stúngið upp á hvorutveggja, vil eg
leyfa mer að skjóta því til hins háttvirta forseta, hvort það
megi álítast gagnstætt þínglögum, að við atkvæðagreiðslu í
máli þessu yrði einnig leitað eptir, hvort þingið ekki vildi fallast á, að sameina hvorutveggja borgun ar-mátann, þó ekki hafi
verið borið upp um það breytíngaratkvæði,
að vörumatsmenn
skyldu hafa nokkur laun af opinberum sjóði, en sá, sem beiddist vörumats, skyldi og gjalda nokkuð af vörunni, eptir líkum
reglum og nefndin hið fyrra sinn stakk upp á, en svo lítið, ab
ekki væri að óttast fyrir, að menn létu það hamla ser frá að
æskja mats á vörum sínum, þegar menn einhverra orsaka
vegna álitu það nauðsynlegt.
Kandíd: .TÓNSIGURÐSSON: Eg verð fyrir mitt leyti að
fallast á mein ingu þeirra, sem vilja, að vörumatið verði frjálst.
Eg byggi það á þeim skoðunarmáta , að eg álít kaupmann
sjálfan vera hinn bezta vörumatsmann;
hann hlýtur að vita
bezt, hverja vöru hann getur tekið, og hversu hann muni geta
varið henni; í þetta ætti því stjórnin ekki að blanda ser, nema
i ítrustu nauðsyn.
Aptur á móti vil eg þó halda, að frjálst
vörumat á fiski gæti gjört gagn; og það byggi eg á ásigkomulagi markaðanna- íslenzkur fiskur fer, nú sem stendur, til
tveggja aðalmarkaða : annar er í Danmörk; þar er íslenzkur
fiskur alþektur, og eg veit ekki til, að þángað flytjist stimplaður fiskur annarstaðar ab; þar þarf þess vegna ekki að hafa
stimplaðan fisk, svo hann se útgeingilegur.
En annar markaðurinn er á Spáni; þar kemur íslenzkur fiskur saman við stimplaðan fisk frá öðrum löndum, og merki þetta eitt getur, ef til
vill, stundum gjört hann gildan eða ógildan; þar er gott að
hafa stimplaðan fisk, og getur verið kaupmanninum hagur,
að honum væri gjört greitt fyrir að fá fisk sinn stímplaðan,
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svo bann gæti orðið útgeingilegri, -og þetta yrði þá einkum sá
fiskur, sem- færi til Spánar. f þessu vil eg að greidt se fyrir
kaupmanninum, honum til hagnaðar. Nú er mest flutt af fiski
frá Faxaflóa, og nokkuð undan Jökli, af þeim fiski sem til
Spánar fer; þess vegna er einmitt nauðsyn á, að bann se metinn á þessum stöðum. þetta er ekkert Kainsmerki á Sunnlendíngum, heldur er það bygt á hagnabi verzlunarmanna og
landsins alls; en það er þar að auki víst, að fiskur að vestan,
einkum frá Bíldudal, og kannske úr Flatey, er bezt verkaður
hér á landi, og auðkendur, enda selst' 4-6 dölum meira
skippundið í Kaupmannahöfn af honum, en öllum öðrum fiski
héðan frá landi.
Eg greiði þá atkvæði mitt á þá leið, að vörumat verði
frjálst, verði einúngis á fiski, og einúngis kríJJ8 um Fuaflóa
og undir Jökli.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg vil að sönnu fúslega játa, að vörur
þær, sem frá .íslandi flytjast, eru hvergi nærri svo góðar eða
vandaðar, sem vera skyldi, og líka viðurkenni eg, að nefndinni
hefir gott til geingið, þegar hún hefir viljað seta vörumatsmenn í öllum kauptúnum landsins, til að meta allar þær vörutegundir, sem þaðan flytjast; en eg er hræddur um, að á þvi
verði margir annmarkar, og mörg þau vandkvæði, sem bágt
verði úr að ráða. Ef vörumatsmenn ætti að seta í öllum kauptúnum, mundi þar af leiða mikil útgjöld fyrir konúngssjóð;
en
ef þann kostnað skyldi aptur endurgjalda konúngssjóði, mundi
það aptur töluvert skerða verð hinnar íslenzku vöru ,því það
er auðvitað, að kaupmenn mundu láta kaupanauta sína borga
hann, og um leið leggja meira á vöruna, en kostnaðinum nemur,
Ef vörumatsmenn ættu að meta alla vöru, þegar landsmenn færa hana kaupmanni, yrðu þéir jafnan að vera nálægir
j kaupstaðnum,
því verzlan fer þar fram, víða hvar, allt af'bæði
vetur og sumar, hvern dag sem veður er fært, og stendur yfir
allan daginn frá morgni til kvölds. Nokkrar vörutegundir eru
þar að auki þannig á sig komnar, að þær annaðhvort alls ekki
verða metnar her í landi, eða þó ekki skemdalaust, eins og
t. a. m, saltað kjöt, og tólg, sem hrædd er í tunnur. Kjötið
'er, eins og alkunnugt er, saltað niður í tunnur, þær síðan botnaðar og gjarðsettar,
og síðan heIt á þær saltlög ; þó kj ötið í
runnunum væri rannsakað strax, sæist ekki, hvort það væri
vel verkað eður ekki: það sest fyrst, þegar lángt er frá liðið,

689

og kjötið er komir, til útlanda.
Mörinn úr sláturfénu, sem rekið er til kaupstaða,
láta kaupmenn
bræða i tunnur.
Sú tólg,
sem þannig er tilbúin, er ætíð hvít og vel verkuð ; en að henni
getur þó það orðið, þegar regn og hita-mollur
gánga, og ekki
er nóg nærgætni við höfð, að hún verði ekki nógu hörð í miðjunni.
Eg verð því að fallast á breytingaratkvæði
þingmannsins
úr Skaptafellssýslu,
að matið nái einúngis til fiskjar þess, sem
fluttur er frá Faxaflóa,
og að það sé frjálst.
Af því mundi
leiða, að allur sá fiskur, sem fluttur er ti] Spánar, mundi verða
matinn og sett á hann vðrumats-merki,
því ella mundi fiskurinn ekki gánga þar út. En fiskur sá, er fluttur yrði héðan til
Danmerkur,
mundi þar á móti cptast verða ómetinn, og þessa
þarf heldur ekki við, því þar geingnr hann cptast út, en verð
á honum þar fer eptir gæðum hans.
Af þeim orsökum,
sem
eg hefi nú talið, val' það því ekki án orsaka,
að þín gm aður
EyfirMllga, ef mig rétt minnir,
áskildi ser það breytingar- atkvæði, þegar mál þetta var her rædt í fyrra sinni til undirbúnings á þinginu, að norðlendingafjórðúngur
skyldi vera undanskilinn vörumatinu.
Mer þykir þingið færast of mikið i fáng,
efþað nú þegar fellist á, að allar VÖ\'Ul" skyldi meta, áður en þær
yrðu fluttar frá landi héðan.
Eg held það væri betra, að vörumatið fyrst um sinn væri einúngis á fiski þeim, er fluttur er frá
Faxaflóa, má þá sjá, hvernig tiltekst með fyrirkomulagið
á þvi.
FRAMSÖGUMAÐUR
: þeir tveir, sem nú ræddu seinast, eru
þó algjðrlega
á þeirri meiningunni,
sem almenn er orðin á
þingi, að hvergi þurfi,
ei!!;i vörur að meta, nema við Faxaflóa.
Eg kannast við það, að fiskur kemur mestur að þessum
kauptúnum,
en verð að neita því, að hann se þar verstnt.
Eins
hygg eg það ósannað og ösannandi,
að landvara se her verr
verkuð; en annarstaðar á landinu, einkum á vesturlandi,
því úr
þeim fjórðúngi hefi e!!; sjálfur séð versta vóru flutta að Reykjavík. þó varan se kölluð her góð í norðurlandi,
þá ætla eg þó,
að hún muni geta tekið bótum, og líka þurfa þess.
Ef laun
vörumatsmanna
eru tekin af opinberum
sjóði, mundi,
ef til
vill, leiða til þess að vörur yrði tvímatuar,
bæði þegar hændur selja þær af bendi til kaupmanna,
og aptur,
þegar kaupmenn hlaða skip sín, því vörumatið kostar þessa ekkert.
En eg
ætla, að þetta fari á aðra leið;
verzlunarmenn
sækjast
eptir
vörunni, taka hana misjafnlega
verkaða hjá þeim, er mikið hafa
að bjóða, og láta þá ekki meta hana í hendur
ser, og fyrst

ne
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þeir ekki þurfa að láta meta hana, áður hún er á skip borin,
munu þeir heldur ekki gjöra það, því þeir vita vel, að hún
þolir ekki matið, og fer I)á svo, að vörumatið ferst fyrir með
öllu. þar sem hinn virðulegi konúngkjörni þingmaður gjörði
ráð fyrir, að vörumats - kostnaðurinn yrði svo afarmikill , þá
væri ekki hagkvæmt að leggja hann á konúngssjóðinn,
sem
nógu hefir að gegna; menn mættu hræðast, að kostnaður þessi
mundi, ef til vildi, spreingja hann, sem menn segja, en það
var nú aldrei nefndarinnar meining, heldur hafði hún gjört
ráð fyrir, að kostnaður þessi yrði lagður á þær mðtnu vörur
hjá verzlunarmönnunum, og hafði nefndin greinilega sýnt ofan á,
að kostnaður þessi yrði hið mesta lítilræði, sem ekki í hinu
minnsta gæti hnekt verzluniÍmi; hún hafði sýnt, að ekki þyrfti
að leggja nema i sk. á hvert pund ullar og tólks, og 20 sk. á
hvert skippund fisks, og að þVÍ skapi á aðrar vörur, til að
standa þenua kostnað, og eiga jafnvel töluverðan afgáng, og
sjá allir, að þetta ekki eru þær álögur, sem hnekki verzluninni, eða gjöri Íslendingum nein teljandi útlát, þó á þá legðist eina á endanum; mótmælismaður virðist annaðtveggja hafa
gleymt, eða ekki viljað muna það, sem nefndin í fyrra álitsskjali sinu hafði borið uppi þessu efni. Hinn virðulegi þingmaður ísfirðinga gat þess, að kaupmenn væru sjálfir beztir
vörumatsmenn,
þegar þeir kaupa vörur sínar, og er hann í
þessu nefhflinni samdóma, sem einmitt hefir látið þá meiningu
í ljósi, og meðal annars á því bygt álit sitt, að óþarft væri
að meta vöruna, þegar hún er seld verzlunarmanni.
En þegar
hann segir, að óþarfi se að stimpla fisk þann, sem til Danmerkur er fluttur, þá fæ eg ekki skilið það, því eg verð að
halda, að sá auðkendi fiskurinn mundi einnig þar eiga ser
góðan markað vissari, en hinn éstimplaðíj , hann sagði, ab
Bíldudals .og FJateyjar fiskurinn væri lángbeztur, seldist 4,
til 6 dala betur, en annar islenzkur fiskur, og er það trúan}egt,
því bæði mun fiskur sá vera mestmegnis duggufiskur, enda
sagði þingmaðurinn með berum orðum, að hann væri a uð ke n du r. Hinn sami þingmaður sagði óþarft, að meta og auðkenna
annan fisk en þann, sem aflast og burtflyzt frá Faxaflóa; en
það ætla eg ekki, því talsverður fiskur flyzt einnig frá Ólafsvík, og það til Spánar, og þó hárin se verkaður af verzlunarmanni þar sjálfum, átti hann ser þó í fyrra illan orðstír, og
ef til vill, verstan af öllum íslenzkum fiski, og mörgum hundr-
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uðum af honum var' þá varpað í sjó, áðu en hann var á skip
borinn.
Hinn konúngkjörni þingmaður verzlegu stettarinnar
gat þess, að til væru vörur þær, sem ekki yrðu rannsakaðar
og merktar, og stæði það í vegi almennu vörumati; til nefndi
hann kjöt, sem saltað er niður í tunnur, og er það þá ein af
þeim vörunum, sem her voru á þíngi, þegar mál þetta var í
fyrsta sinni rædt, kallaðar ósýnilegar, og þess getið þá, að
það væri vanalega matið í Danmörku j mer virðist ekki spurning nein um mat þessarar vöru her, því kjötið er burtflutt
héðan, áður en það fer að verkast,
nýsaltað, og á von á matinu ytra, þegar réttur tími er til kominn. Um tólkinn er öllu
öðru máli að gegna, því ekki skil eg, að vandhæfi se á að
kanna hann, þó verzlunarmenn bræði hann í tunnur, því með
borum mun hann mega kanna, svo sjáist, hvemig hann er
hátt og lágt í ílátinu j annars ætla eg, að þegar tólkur er bræddur að nýju, og honum heIt í ílát, mun sori hans leita botns,
og vera auðfundinn.
Eg fæ með eingu móti séð, hvað mótstríðir vörumati í öllum kauptúnum, því verði landinu gagn að
vörubótum, verður því gagnið mest að þvi, að bótin verði algjörð og allstaðar.
Assessor JOHNSEN:
Mer þykir vanta á atkvæðalistana
eða á spurningar hins háttvirta forseta til þingsins, að eigi er
gjört ráð fyrir atkvæðagreiðslu um það, hvort vörumatið á að
fara fram úr hendi bændanna. eða eigi fyrri en vörurnar eru
fluttar á skip úr verzlunarbúðunum ; en þar eð eg gjöri ráð
fyrir, að frumvarp verði lagt fyrir þingið um þetta málefni af
hendi stjórnarinnar, og að þetta atriði þá komi til greina, þó
að þingið ekki hreifi við því í hænarskránui,
skal eg ekki
heldur fara fram á það, nema með þessari athugasemd.
Mer
getur ekki skiIizt, að nokkur ástæða se fyrir því, sem nefndin ætlar, að fullkomin vissa se fyrir hagnaðinum á næsta ári
fyrir landsbúa, svo miklum sem verða mætti með þvínguðu
vörum ati úr hendi þeirra, sem vörurnar flytja í kauptúnín,
ef
það þvert á móti fyrst ætti að ske úr hendi kaupmannanna í
skipin, og það enda þó sektir væru lagðar við, ef verzlunarmenn skytu ser undan vörumatinu; því þó ætla megi, að hagnaðurinn með þessum hætti yrði nokkur fyrir landsbúa, þegar
fram í sækti, þá ætla eg þó ekki, að hann yrði eins viss, og
sem vera ber í hvert sinu, þegar verzlunarmennirnir
þannig
sjálfir verða vörumatsmenn, því þá þykir mer an-líklegt,
að
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þeir þó verði' það fremur i eigin hag, en bændanna, þar sem
þéir geta komið því við, og að það á stundum verði upp á, að
þeir, sem flytja beztu vöruna, ekki fái hæsta prísinn fyrir
vöruna, og hinir eigi 'heldur ætíð hinn lægsta, sem eiga hann
.skilið eptir gæðum vörunnar, og þó bóndi reyni fyrir ser í
næstu húð, þar sem verzlunarmenn eru fleiri en einn, getur
farið á sömu leið með hina betri vöruna, en máske betur með
hina verri, _ en þá er honum orðin of mikil töf að, að fara
til vörumatsmannsins.
par sem nefndin nú aptur ætlar, að
töfin verði enn meiri, ef meta ætti úr höndum bænda, án undantekníngar, við það vörumatshús, sem eg ímyndaði mer að
yrði að hyggja, þar sem fleiri eru en einn verzlunarmaður, og
hún enda svo mikil, að bændur mundu verða að bíða framt að
3 vikum, þá held eg að þessi ótti nefndarinnar komi af því,
að hún ekki ætlast til, að fleiri- yrðu þar til afgreiðslu, en einn
maður, og þarf eg einúngis að benda til þess, sem eg sagða
við fyrri undirbúníngs umræðu þessa máls, til að sýna fram á,
bæði að eigi verður gjört ráð fyrir þessu, og líka að enda öllu
minna yrði til tálmun ar ferðum bændanna með vörumati því,
sem eg hygg hið tiltækilegasta,
en nú er optsinnis án alls
vörumats.
Hvernig nefndin getur ætlað, að kostnaðarmeira
verði vörumatið á þann hátt, en ef það færi fram, áður en vörurnar eru fluttar á skip, skil eg heldur ekki, og það því síður, sem nefndin sjálf, eins og fyrra álitsskjal hennar sýnir,
ætlast til, að laun fyrir matið fari eptir vöru-magni því af
hverri tegund, sem matið er, og hvorki hún, né eg, gjöri ráð
fyrir öðru; en að vörumatsmenn verði búsettir á verslunarstöðum þeim, hvar meta á, auk þess að ómakið fyrir að meta
þær vörurnar, sem fluttar eru til kauptúnanna á öðrum tímum
árs, en lestatimunum (en þá ætla eg .sjálfsagt að vörumatsmenn jafnan se við hendina), verður næsta litið. Að kostnaðurinn, hvort heldur vörumatslaun,
eins og nefndin kemst að
orði, eru lögð á verzlunina eða verzlunarmenn, sem meta láta,
eða beinlínið á vörurnar, þó á endanum hljóti að koma niður
á bændunum, hefir hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður hinnar
veraldlegu stéttar fullkomlega lagt fyrir sjónir, og liggur það
í augum uppi, að verzlunarmenn sjái um, að græða svo mikið
sem kostur er á, þegar þeir selja vöruna til útlanda, og að
þeir færi bændum þann ~ostnað allan til reiknings, sem þeir
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verða fyrir af hinni nýju ráðstöfun, sem þó ltefir það augnamið, eða á að hafa, að verða þeim eða landinu að gagni.
par sem hinn heiðraði framsögumaður ætlast til, að þær
vörur, sem hann kallar ósýnilegar, eigi að rannsaka af vörumatsmönnum, með því að bora göt á tunnurnar eða umbúðir
þær, sem hamla því, að vörurnar koma fyrir sjónir (nema því
að eins að lokið se upp, eða umbúðirnar teknar utan af), þá
held eg ekki, að þessi máti, til að mynda um kjöttunnur, se
hinn tiltækilegasti, og er skýrt frá því í löggjöfum þeim, sem
gilda í Danmörku um þetta efnl, hvern máta eigi eða megi
hafa við, og ætla eg það sjálfsagt, að hann mætti eins vel
hafa víð her í landi við þesskonar vöru. Um Bíldudalsfiskiun
held eg að hinn heiðraði framsögumaður hafi misskilið þingmann Ísfirðinga, og skildi eg hann á þá leið, að fiskur sá
jafnan se auðþektur frá öðrum (verri), svo að hann beri það
með ser sjálfur, án allra auðkenninga eða vörumats- merkis,
að hann se frá Bíldudal, og að útlitið sjlHft gjöd hann útgeingilegri en annan fisk, sem héðan flyzt fra landi.
FRAIIISÖGUIIIAÐUR:
þar sem hinn háttvirti varaforseti hefir farið mjög mörgum orðum, bæði um álit nefndarinnar og
sína eigin meiníngu um málefni þetta, þá mun eg fáum orðum
svara honum, bæði þess vegna, að eg ætla það að nokkru óþarft, og hins, að eg man nú minnst af öllu því er hann
ræddi. pað ætla eg víst, og það munu þíngmenn muna, að
hann í fyrra sinni, sem málið var rædt, barðist fyrir því, að
1 væri vörumatsmaður í kauptúni hverju, en hann ætlaðist til,
að hann hefði marga vinnumenn, en mer er óljóst, hverja tiltrú þeir eiga að hafa, og ætla, að vörurnar allar hljóti að
gánga í gegnum hans eigin hendur, og mundi af því leiða of
mikla tímatöf, einkum í Reykjavík, og hana ekki minni, en til
er tekin i nefndarálitinu.
Að vörumatið færi landsmönnum
eingan ágóða, nema vörurnar séu matnar úr þeirra hömlum,
skil eg enn ekki, því við sama kostinn munu Íslendíngar búa
hljóta fyrst um sinn, sem þeir allt af búið hafa, síðan verzlanin var að nafninu gefin fl'Í, og taxtaverð vörunnar hætti,
þann nefnilega, að fá vöru sína, árið eptir, borguða að vilja
verzlunarmanna, nokkurn veginn að því skapi sem þær seldust árinu áður erlendis; og gj örir þá vörumatið eínga breytingu vöruverðsins, samæris. par sem varaforseti ætlar það af
gáleysi nefndarinnar, að sagt el', að vörumatsmenn Illundi þurfa
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hærri laun, ef -matnar væru vörur úr höndum bændanna, en ef
þær væru fyrst matnar, þegar þær eru bornar á skip, þá villist bann í þTÍ; það var sannarlega vel hugsað af nefndinni,
því allir ~já þann mun. sem erá
starfi vörumatsmanna við
báðar aðferðirnar; ef varan er matin, þegar skip eru hlaðin,
eða sem næst þeim tíma, geta vörumatsmenn á skömmum
tíma aflokið starfi sínu ár hvert, og þess á milli strokið um
frjálst höfuð, og gegnt öðrum störfum, en annars hlytu þeir sí
og æ að vera við það starf bundnir, og mættu eingu heldur
vera nokkurn dag burtu frá kauptúninu, en lögregluþjónar, og
er auðsær skaði sá, sem af þessu leiddi fyrir þá, ef þeir vildu
nota ser annan næríngarveg. Að eg hefi talað um kjöt, sem
væri það ósýnileg vara, þá er hugmynd þessi komin ber hm
á þíng fyrst frá varaforseta sjálfum. Annars læt eg það nægja,
sem eg hefi sagt áður um þessa vöru; á því er eg enn, að
vörurnatsmenn eigi hægt með að rannsaka tólkinn með nöfrum.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON:
þingmenn úr öllum
fjórðúngum landsins hafa, við umræður þessa máls, látið í
ljósi álit sitt um, hvar og að hvað miklu leyti þeim virðist brýn
nauðsyn á vörumati ; hefir flestum komið ásamt um, að það
væri fiskurinn einn, sem serlegast krefði þess, þar sú vara væri
nú óútgeingilegust, og mundi skemst á leið komin til bóta; og
með því sú vara væri mest megnis i Faxabugt, og' kríng um
hana, hafa umræður hnigið að því, að vörumatið skyldi ein~
úngls ná að komast á fyrst um sinn á þvi svæði, og að það
skyldi vera.frjálst, en ekki þvingað; að vísu hafa menn viðurkent, að landvaran, ull og tólg, væri ekki eins vel vönduð og
vera ætti, en menn vonuðu þó, að hún smátt og smátt færðist
svo í lag, eptir þeirri .stefnu, er viða hvar væri komin á með
verkun hennar, og þess. vegna væri eingin serleg ástæða til
að óska, að kostnaðarsamt lögboðið vörumat kæmist á í .öllum verzlunarstöðum landsins.
Hvað fiskinn áhrærði, fellst eg á tillögur þingmanna, því
af eigin reynslu þekti eg ekki meðferð þeirrar vörutegundar,
eður hversu lángt hún var á baki landvörunnar ; aptur bygði
eg, á hina síðuna, álit mitt í tilliti til landvörunnar á eigin
þekkíng og nokkurn veginn grundaðrí ástæðu, þar mer sýndist,
að .vörumatínu, hvort heldur frjálsu eður þvínguðu, mundi ætíð
samfara talsverður kostnaður, en minni ávinningur, eu spáð er
ail af þVÍ mundi leíða.
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Við nákvæmari íhugun og upplýsingar málsins hefi ég
síðar komizt að raun um, að land varan her á suðurlandi,
einkum á svæðinu kring um Faxafléann, mundi þurfa að vera
undir sama skilyrði, sem fiskurinn, þar hún væri ekki betur
vönduð né verk uð en hann; til þessa þekta eg ekki, en fyrst
að svo er, að kunnugir menn álíta svo, er eg fyrir mitt leyti
fremur á því, að Kainsmerkið verði og svo sett á hana.
En eg ætla, að það séu þá ekki þingmenn, sem hafa viljað
setja þetta merkið á þá, sem búa í kring um Faxaflóann, eður
vörur þeirra, heldur þeir einir, sem fastast hafa framfylgt, að
vörumatið kæmist á, sem eg ætla að nefndin og einkum hinn
heiðraði framsögumaður sé; eg fyrir mitt leyti tók svo djúpt í
árinni, er málið kom fyrst til umræðu á þingi, að eg sagði mer
þækti það vanvirða fyrir þjóðina, að biðja um, að þvingað vörumat kæmist her á. þó það hafi ekki verið nema fiskurinn
einn, er eg hefi áformað að gefa atkvæði fyrir að tekinn væri
undir mat, þá er eg nú frekast á, að gánga inn á breytingaratkvæði hins heihraða konúngkjörna þingmanns andlegustéttárinnar,
og þó það kunni að verða tekið fyrir hviklyndi, þá
greiði eg atkvæði mitt samkvæmt því.
Umboðsmaður þORVALDURSívERTSEN: það var vekkí í
því skyni, sem eg bar upp breytingar-atkvæði mitt í málefni
þessu í gær, að eg minna en aðrir óski þess, að vöruverkun
batni her á landi í einum stað sem öðrum, en mer þykir ekkert fyrir, að játa skamsýni mína, þá, að mer sýndust torfætur
á veginum við vörumat her, eptir þeim uppástúngum, sem
her hafa verið bornar upp, og hafa ræður þingmanna enda
studt að því. Eg er líka á þeirri meining, að nefndar-uppástúngan, feingi hún framgáng, eins og hún er nú, geti opt og
víða, eg ætla þó ekki að segja altend og allstaðar, orðið frjálsum viðskiptum manna til mikilla óhæginda, ef ekki fyrirstöðu,
og ekki ætíð, ne á öllum vörum orðið framgeingt, og er þess
einnig getið af þingmönnum, svo eg vil hvorki, né þarf, að
fara þar um fleirum orðum. það var einúngis þess vegna, að
eg bar upp breytingar-atkvæðið,
að mer datt í hug, að fleiri
þingmenn en eg einn, væru í þessum efa staddir, og vildi eg
þá, að menn þyrftu ekki að binda sig við það, sem ekki gæti
orðið hagkvæmt og vel við eigandi, þvi betra' er að biða góðrar reglu, en að binda sig annari verri. Eg ætla því ekkert
að mæla með uppástúngu minni, því sé eingilill í vafanum,

696

nema eg, svo ætla eg ekki til, að nokkur

þíngmannaveiti

henni atkvæði.
'
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:Eg stend nú ek.ki upp
til þess að rekja ræður ens beiðraða framsögumanns, ne til að
hrinda ástæðum hans; eg þarf þess ekki, þar sem svo margir þingmanna hafa mælt með frjálsu, en móti þvínguðu vörumati; þetta hlýtur þeim helðraða framsögumanni ar. hafa skilizt fyrir laungu, og held eg því, að hann sé að verja uppástúngu nefndarinnar' fremur til gamans, en gagns þíngmönnum. En það var annað í umræðum þingmanna, þeirra er síðar
hafa tekið til orða, sem eg vildi segja mína meiníngu um, en
það er, hvort heldur eigi að meta vöruna, þegar bændur koma
með hana, eður þegar kaupmenn flytja hana á skip; þetta þarf
nú eingan veginn að koma til umtals, þegar v ör um a ti ð er
frj;álst, og er það einn kostur þess með öðrum fleirum, þvi
þá geta kaupmenn og bændur létið meta vöruna, þegar þeir
vilja, og þarf því ekki það að öttast, sem einn þingmanna
sagði áðan, að kaupmenn gjöri máske bændur apturreka með
vöru sína, þó hún se vítalaus og góð.
þ6 að breytingar-atkvæði ens heíðraða þíngmanns andlegu
stéttariunar virðist að hafa mikið til síns máls, og þ6 að einu
annar þíngmaður se nú nýbúinn að fallast á það, þá þykir mer
það þó í mörgu aðgæzluvert; úr þvi flestir eru á þvi, og að
minni meiníngu eiga að vera á því, að ekki se gjöranda, að
meta landvöru nú fyrst um sinn, þá er það hvað í móti öðru,
að vilja láta meta hana í kríng um Faxaflóa, og þ6 ekki annarstaðar.
Eitt er það, sem enn hefir ekki' komið til umræðu í þessu
máli, en sem mer þykir þ6 þess vert að getið sé, og ef mögulegt er, komi inn í álitsskjal þíngsins, en það er, að auglýst
verði á vanalegan hátt i útlöndum vörumatið, sem her verð'ur innleidt.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Báðir hinir virðulega þingmenn frá
Norðurmúla og SkaptafeIIssýslum hafa misskilið mig, hver
upp á sinn hátt: hinn fyrr nefndi ætlar, að eg kosið hafi Kainsmerkið þessum fj6rðúngi einum, þar sem eg viIdieingan
landa minna hafa því merki merktan, heldur að allir væru
vörumatinu jafnt undir lagðir, því eg var, og er enn, þeirrar
meiningar, að allir þyrftu þess álíka við, og ef jafnt geingur
yfir alla, eru þeir ekki auðkendir hver' frá öðrum. En hinu
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síðar nefndi sagði, að eg hefði rædt mál þetta meir til gamans
en gagns; það kann nú að vera, að það hafi ekki til gagns
orðið, sem eg hefi rædt, og er það fákænsku minni og sturbutruskap að kenna, en ekki viljaleysi; en þar sem hann
sagði eg hefði til gamans rædt, þá ber hann mig raungu ámæli,
og vilda eg gjarnan vera frí fyrir þeim sakargiptum hins virðulega þingmanns, að eg gjöri mer þarfir og velferð föðurlands
míns að gamni. það hefir frá upphafi verið nefndarinnar
meining, að þó vörur ætti að meta, þegar þær verða burtfluttar,
mætti þó líka kalla vörumatsmann til, þegar ágreinir millum
kaupanda og seljanda.
þar einginn ræddi framar málið, bað forseti þíngmenn
gánga til atkvæða um þessi atriði:
1. Vill þíngið senda konúngi bænarskrá um þetta málefni '?
Samþykt með 19 atkvæðum.
2. Vill þíngið hafa frjálst vörumat eður þvingað '?
Hið fyrra sarnþykt með 19 atkvæðum.
3. Vill þíllgið, að vörumat se fyrst um sinn einúngis leyft
kring um Faxaflóa '?
Samþykt með :lO atkvæðum.
4. Vill þínglð, að allar vörur megi meta í kríng um Faxaflóa,
eða einúngis fisk?
Hið síðara samþykt með 16 atkvæðum.
5. Vill þingið, að stjórnin nefni til vörumatsmenn og launi
þeim af opinberum sjóði?
Samþykt með 18 atkvæðum.
6, Vill þíngið endurgjalda hinum opinbera sjóði vörumatslaunin af þeim metnu vörum, eður ei '?
Hið fyrra samþykt með 14 atkvæðum.
þá var lagt fram til ályktar-umræðu málefnið um spítala
og læknaskipun á Íslandi; höfðu þessi breytingar-atkvæði verið borin upp við frumræðu málsills :
1. þíngmannsins úr Borgarfjarðar sýslu:
Að spítalanna fe verði eptlrleiðis varið eptir þeirrar
stiptunar tilgángi, þeim holdsveiku til þarfa, þannig:
a. að öllum holdsveikurn, sem eru í landinu, sé gefiun
kostur á að fá inngaungu á spítalana, án nokkurs
meðlags frá þeirra hreppa hálfu, hvar þeir eru sveitIægir;
b. að þeir holdsveiku á spítölunum lifi eptir kynferði
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aðskildir, 0'; hafi þar hjá sem minnsta samgaungu
við aðra heilerigða.
2. þíngmannsins úr Dalasýslu:
að um 1., 2. og U. grein, í uppástúngu meira hluta
nefndarinnar, verði samin bænarskrá til konúngs,
en að hinar uppástúngurnar allar, bæði meiri og
minni hlutans, falli úr, eða að um þær verði eingin
bænarskrá samin.
FRA)lSÖGUMAÐUR:
Eptir því sem mer skildist á umumræðum þíngmanna hið fyrra sinn, þá voru, að eg held, allir
.samdóma um, að her á landi væri læknaskortur mikill, og að
þeir æsktu endurhótar á því; það virtist einnig, sem flestir
væri á að halda sömu stefnu og meiri hluti nefndarinnar hafði
stúngið upp' á, en það eitt sýndist vera til fyrirstöðu, að sumum þókti ekki meiri hlutinn hafa Ieídt óyggjandi rök að því,
að nóg efni væri fyrir hendi. Nú væri beinn vegur fyrir þingið, þó því þækti ekki fullsannað, að nóg efni væri fyrir hendi,
að leggja það ráð á málið, að stefnunni væri haldið, ef þinginu litist hún rétt, og mætti menn gjöra það því öruggari, sem
stjórnin hefir sýnt þess ljósan vott, að henni er umhugað um
málið, og það komist sem fyrst í nokkurt lag, þar sem hún
hefir sent hingað lækni gagngjört, til að ferðast her um land
og kynna ser allt hvað þessum efnum viðvíkur. þetta þykir
mer mikilsvert, og eg hefi margar ástæður til að vænta þess,
að þar af leiði verulegar endurbætur.
En þá gæti það leiðbeint, ef þingið leti i ljósi" álit sitt um, hverja stefnu það vildi
ráða til að tekin yrði, og svo um hvernig tekjurnar yrði auknar, ef á því þækti kostur. Eg verð að biðja menu að hy(?:gja
að því, að meiri hluti nefndarinnar hefir alls ekki ætlazt til, að
það geingi fram á einu ári, sem hann hefir stúngið upp á; hann
hefir einúngis leitazt við að benda á aðalstefnuna og nokkur
atriði, til að koma læknaskipuninni á þann fót, sem hún benti
til, einkum með því að bæta tekjurnar á þann "hátt, að byggia
betur spítalajarðirnar, auka spítalahlutina með betri reglu og
aukning þeirra; gæti þá stjórnin, eða vildi hlaupa nokkuð undir -bagga, til að flýta framkvæmd þess, sem her þarf með og
allra ósk stendur til, þá væri það því betra, enda verður og
stjórnin að viðurkenna, og eg veit hún viðurkennir, að einhver
hin fyrsta skylda stjórnar við þegna sína er, að sjá fyrir heil-
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brigðis-ástandi þeirra, þar eð auðsætt er, að eingin þjóð getur
notið neinna framfara, þegar þesskonar efni eru í ólagi.
Eg skal þar næst með fám orðum tala um breytingar-atkvæði þau, sem fram eru komin. Breytíngar-atkvæði
hins virðulega þingmanns úr Borgarfjarðarsýslu
se eg ekki
betur en verði öllu réttu ráðlági í þessu máli til fyrirstöðu. það er svo margsinnis sannað, að einginn getur með
sanni sagt, að eigur spítalanna se e i g II hinna holdsveiku : her
er einúngis um meðferð þeirra að ræða, hver bezt se. Melri
hlutinn er á því, að sú aðferð, sem hann, stingur upp á, se holdsveikum í raun og veru til miklu meiri bóta, en hin aðferðin,
því sú aðferð veitir holdsveikum einga líkn. Verði svo hagað,
lendir allt við sama og nú: annaðhvort hefði spítalaverðir hagnaðinn, eða menn áynni það, sem minni hluti nefurlárinnar benti
til, að 4 læknar yrði settir annaðhvort fyrr eða síðar, líklegast
allir útlendir, efni spítalanna lenti í launum þeirra, sundraðist,
og yrði menn svo eingu nær en áður.
Breytingaratkvæði hins virðulega þingmanns úr Dalasýslu
sé eg ekki annað en mætti falla úr al') öllu, nema það ætti að
vera tilgállgurinn, að öll atriðin, nema þau sem hann tekur
fram, ætti að falla með einu atkvæði, en því skil eg varla að
verði komið við. En þar eð það er á forseta valdi, hvernig
atkvæða skal leita, þá skal eg ekki oröleíngja um þetta atriði framar.
KONÚNGSFULLTRÚI:
Mál það, sem her ræðir um, snertir
svo margar og margbreyttar spurningar, að það er ekki auðgert að greiða höfuðatriði þess frá þeim hinum smærri atriðunum, eður að gjöra ser svo ljósa hugmynd um höfuðatriðin,
að maður se fær um að leggja á þau þann úrskurð, sem á rökum se bygður.
Eg hefi álitið mer skylt, áður menn gánga
til atkvæða, að hreif a við höfuðatriðum máls þessa og skýra
frá, hverja hugmynd eg gjöri mer um það; hefi eg því fremur haldið, að eg ætti svo að gjöra, sem mer þá um leið gefst
kostur á að minnast á það álit á málinu, sem híngað til hefir
fundið áheyrn hj á stj órninni , jafnvel þó það ráð væri upp tekið, að bera ekki lagafrumvarp um þetta málefni undir alþíng, fyrr
en það sj álft, eins og við mátti búast, hefði látið álit sitt í ljósi.
Að allt þetta mál er komið til umræðu og hefir vakið alment athygli manna, það er bygt á tveimur aðalhugmyndum, sem af gildum rökum eru orðnar mönnum innrættar, og
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sem ekki verða hraktar.
Önnur er sú, að 1æ k n ask ip a n ~
íslandi stórlega þurfi eaðurbðta við; hin er .sú, at) holdsveikra spítalar,
eins og þeir nú em, samsvari ekki framar þeim ti1gángi, sem þeim var ætlaður.
þá mætir mönnum
strax sú aðalspumíng, sem einnig hefir komið her til umtals,
hvort sameina megi svo endurbót þessara tveggja hluta, að
fjármunum þeim, sem fyrir hendi eru og spítölunum fylgja,
verði varið í þarfir læknaskipunarinnar.
Eg vil nú eingan veginn gjöra lítið úr tilfinníngu þeirri, sem knýr nokkra menn tíl
að halda því máli fram, að spítalaeignum skuli eingaungu verja
til þarfa hinna holdsveiku manna; eg vil einúngis geta þess,
að þar eð spitalar voru forðum settir af konúngl, eptir ósk
þjóðarinnar, svo hlýtur einnig konungurinn,
eptir ósk þjóðarinnar eður fulltrúa hennar, að eiga vald.á að gjöra þá breytingu í ákvö rðun spítalanna og fjármuna þeirra, sem mætti virðast hagkvæm eða nauðsynleg, til þess að brúkun þessara fjármuna kæmi sem bezt heim við ástand manna, eins og það hefir breyzt með tímanum.
þess vegna er það öldúngis ekki
nein rettar-ástæða,
sem getur bannað mönnum að verja fjármunum spítalanna í þarfir læknaskipunarinnar;
það er einúngis sanngirnis-ástæður, sem mæla með því, að við slíka breytÍngu se fyr st og fremst
haft tillit til þess, að svo miklu
leyti sem mögulegt er, að lækna eður útrýma holdsveikinni.
Áður en eg sný máli mínu að þeirri spurningu, hvernig verja
skuli efnum spítalanna sem haganlegast Iæknaskípunlnni til
þarfa, Terð eg enn að drepa á eitt atriði, sem hinn velæruverðngi þingmaður Borgfirðinga hefir borið upp, nefnilega það,
hvort ekki mætti endurbæta svo tilhögun og stjórn spítala
hinna holdsveiku , að þeir yrðu samsvarandi hinum öndverðlega tilgángi þeirra, en samkvæmt þörfum þessara tíma; skyldi
þar þá móttaka veitt öllu m holdsveikum mönnum, og seð fyrir, að þeir hefðu sem minnsta samgaunguvíð
aðra heilbrigða,
svo sjúkleikur þessi næði ekki að breiðast út, eða einkum að
gánga í erfðir, heldur- stöðvaðist og eyddist með öllu. Eg vil
nú játa það, að mögulegt se í einstöku greinum að endurbæta
stjórn spítalanna, svo gjöra mætti meira með efnum þeirra, en
hingað til hefir verið; en að endurbót þessi gæti náð svo lángt,
að menn sæu veg til að spítalarnir gætu tekið móti ferfalt
fleiri holdsveikum mönnum, en híngað til hefir verið, það verð
-eg að halda með öllu ólíklegt; eg efa það einnig stórum, að
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aðferð sú mundi vera hin réttasta eða fljótasta til þess að útrýma holdsveíkinni, ef menn ekki um Ielð sameinuðu þar með
þá stöðugu reglu, að þeim hinum holdsveiku mönnum væri
fyrirmunað að auka kyn sitt, með því að hafa alla þá menn
inni byrgða, hvort kynið út af fyrir sig; en til þessa hefir að
líkindum einginn ætlazt.
Eg sný þá máli mínu þánga~, sem talað hefir verið um
ýmsa aðferð, er hafa mætti til að verja eignum spítalanna í
þarfir læknaskipunarinnar.
Allir munu hafa tekið eptir því, að
spurningar þær, er þannig hafa risið, sum par t eru svo lagaðar,
að til þess að leggja réttan úrskurð á þær, þarf mikla kunnáttu í læknisfræði, og án hennar geta menn heldur ekki haft
hugmynd á nægum rökum bygða um þá réttu aðferð til þess
að afla ser slíkrar kunnáttu, og þar að auki nákvæman kunnugleik á öllu heilsufari manna bæði á þessu landi og öðrum,
en sum par t á þann hátt, að hver greindur maður, sem er
landinu kunnugur til hlítar, er fullfær um að byggja álit sitt á
rökum í því efni. Eg finn því gildari ástæðu til að gjöra þessa
athugasemd, sem mer virðist, að þeir tveir hinir ólíku yegir,
sem meiri og minni hluti nefndarinnar hafa haldið, sú hin ólíka niðurstaða, sem þeir hvorirtveggja hafa komizt að, se að
mestu leyti orðið til af ólíku áliti þeirra á þeim hlutum, sem
einúngis, eða að minnsta kosti helzt, verða metnir af lækni,
sem bæði hefir við að styðjast þekkingu og reynslu. Eg ætla
ekki að fara mörgum orðum um það atriðið, sem nefndin hefir
talað um, og sem að öðru leyti er bæði merkilegt og mikils
umvarðandi, um orsakirnar til þess, að her á landi deyja miklu
fleiri menn að tiltölu, en í flestum öðrum löndum; eg vil
játa, að tilhögun á læknaskipun, sem yfir höfuð ekki hefir verið eins og vera skyldi, og svo skortur á nógu duglegum læknum, hati átt her í nokkurn þátt, jafnvel þó einnig aðrar kríngumstæður , sem eru serstakar fyrir þetta land, geti,
eins og minni hluti nefndariunar hefir sannað, talsvert studt
her að. Einkum verð eg þó í því tilliti að taka það fram, að
hin helzta orsök til þess, að menn í öðrum löndum, og ser í
lagi í Danmörku, deyja á seinni tímum, þó fólksfjöldi hafi
aukizt, miklu færri að tiltölu, að öllum líkindum fyrst og
fremst kemur til af því, að eptir því sem velmegun og mentun hafa vaxið hjá alþýðu, þá hefir einnig lifnað hjá mönnum
eptirtekt á hreinlæti, á rúmgóðum og heilnæmum húsa kynn-
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um. En hvernig sem SV!) þes!'m er Mttlið, að því leyti sem ísland
snertir" svo.játa þalS allir, eins og áður er sagt, af) læknaskipuninþurfi endurbóta vil(
J)essu má nú einkum verða fram ••
gein gt á tvo vegu, sumpart með því að auka læk n a tölu,
sumpart með því að setja á stofn
einn eður fleiri almenna
s p i tala.
Að það se mjög æskilegt, að læknum verði fjö1gað, þar
um eru eflaust allir ásáttir; stjðrnin hefir einnig sjnt, að hún
hefir það takmark fyrir augum ser, með þvi að veita fjárstyrk
til þess, að læknar gætu tekið ser bólfestu á þeim stöðum,
þar sem mönnum hefir þókt þeirra við þurfa .hvað mest. Eg
vil og bæta því við, að allir játa einnig, að æskilegt væri að
læknatalan yrði aukin með innlendum
læknum, þa\> eð þeir
gætu betur en aðrir gegnt köllun sinni. }>að er þess vegna
einúngis þá, þegar innlendir menn ekki hafa verið til að sækja
um lækna-embættin,
að þau hafa verið veitt öðrum. Orsökina, Tegna hverrar íslendinga hefir vantað til þessara embætta,
er hægt að finna; því þeir, sem hafa viljað takast þann kostnað og erfiðleika á hendur að ferðast til Kaupmannahafnar og
stunda þar bókmentirí háskólanum, hafa allt til þessa getað átt von á að komast bæði fljótar og betur til embætta,
þegar þeir iðkuðu annaðhvort guðfræði eða .lögvisí, heldur en
ef þeir stunduðu. þá lærdómsgreín, sem einúngis veitti þeim
veg að lækna - emhættum á íslandi, bæði fáum og fátækum.
Til þess að meta allt þetta þarf einúugis alment mannsvit
og kunnugleika á því, hvernig þessu til hagar. En nú hnígur
spumíngin að því að finna, bæði hversu marga lækna þurfi til
að bæfa úr skortinum (og til þess þarf jafnvel nákvæman kunnugleik á öllu heilbrigðis-ástandi þessa lands), og líka hvernig
haga skuli kenslu þessara fleiri lækna. Uppástúnga minni
hlutans fer að því leyti fram' á, að læknatala sú, sem nú er
(landlæknir og 6 héraðalæknar) yrði aukin um fjóra, einum í
hvern fj órðúng, eptir því sem efni spítalanna vinnast til; að
laun hinna eldri héraðslækna yrðu hækkuð; og loksins að auk
þessara lækna yrói viðbætt einskonar aðstoðarlæknum, sem
lærðu hjá héraðslæknum. , Uppástúnga meiri hlutans fer fram
á það, að læknatalan •..á Islandi skyldi verða landlæknir og
þrír fjórðúngslæknar,
sem lært hefðu í háskólanum, seytján
sýslulæknar,sem
lært hefðu á spítalanum i Reykjavík, og
þar að auki aðstoðarlæknar þeir, sem áður voru nefndir.
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:þessir tveir flokkar nefndarinnar eru þannig ekki ásáttir um,
hversu marga lækna við þurfi, til þess málinu megi heita að
því leyti haganlega fyrir komið. Eg ætla nú, að menn geti
ekki með neinni óyggjandi vissu sagt, að þessi talan eður hin
se einmitt sú rétta; því allir verða að játa með einum hinna
virðulegu þíngmanna, að hversu margir sem læknar væru,
gætu þeir þó ekki ætíð verið við höndina, svo fljótt sem skyldi,
fyrst menn vilja ekki setja lækna á hvern bæ. En eg ætla
einnig, að ef héraðalæknum væri fjölgað frá 6 til tíu, og þeim
þar að auki gæfist kostur á að fá aðstoðarlækna
til og frá í
umdæmi sínu, þá mundi slík breyting þegar virðast mikil bót
til hins betra á því, sem nú er um að gjöra; og eptir þeim
skýrteiuum, sem minni hlutinn hefir komið með um það, hvernig önnur lík lönd séu hyrg að læknum, mætti Ísland virðast, í
samanburði við þau, vel á sig komið í því efni. En aðalágreiníngurinn millum beggja nefndarhlutanna er þó um aðferðina, sem við ætti að ba fa á læknakenslunni,
þar sem
meiri hlutinn viII, að annar flokkur lækna, og það hinn fjölmennari meðal aðal-læknanna, læri her í landi á spítalanum í
Reykjavík, en minni hlutinn segir skýlaust, að slík kensIa
se- að öllu leyti ónóg, þar eð æfing sú, sem lærisveinar feingi
á þann hátt, mundi verða því nær eingin. }\Ieð mestu virðingu fyrir því áliti, er þeir hinir fjórir virðulegu nefndarmenn, sem í meiri hlutanum eru, hafa látið í ljósi, þá get eg
þó, og eg ætla, eptir því sem menn hafa talað, flestir þíngmanna ásamt mer, vissulega ekki annað en metið það álitið
miklu gildara, sem minni hlutinn hefir í ljósi látið, þar sem
hann er sá eini maður í nefndinni, er í Þ es su e fn i má kalla
að þekki málið, þar sem einúngis hans álit er bygt á sjálfs
þekkingu á því, hvaða æfingu þarf til lærdóms í læknisfræðinni, og á sjálfs reynslu á þvi, hvaða æfing mundi veitast
lærisveinum á spítala í Reykjavik.
Æfing sú, sem feingist,
með þvi að láta lærisveina vera viðstadda við lækningar sjúkra
manna utan spítala, mundi naumast verða mikil. Eg þekki
ekki til hlítar, hvernig hagar til með hina praktísku kenslu
þeirra lærisveina, sem iðka læknisfræðina ; en það virðist mer
þó ljóst, að eigi nokkurt gagn að verða að æfingunni, þá hlýtur hún að fást þar, sem kennararnir eru sjálfir við staddir, og
geta leiðbeint. Menn geta nú ekki búizt við, að hinir veiku,
sem láta sækja læknirinn handa ser, alment mundu láta ser
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vel líka, að auk læknisins kæmi einn lærisveinn, og ef til vill
einn eða tveir kennarar, til þess haldnar yrðu við s6ttafsærig
þeirra læknis-æfingar eða fyrirlestrar.
l\ler virðist, að hvorki
læknirinn ne sá sjúki mundi æskja þess, að aðferð þessi yrði
almenn, enda þótt í eitt eður annað skipti gæti gefizt lærisveini tækifæri til, með þessu. móti að sjá, hvernig fara ætti
að við sjúkan mann. Af þessum athugasemdum virðist mer
það nú leiða, án þess móti verði mælt, að ef menn sæu fært
að fá til vegar svo mikla fjármuni, sem stofnsetning og viðhald spítalans útheimti, og sem gjört er ráð fyrir mundi verða
á ári hverju þrjú þúsund ríkísdala, en sem þó að líkindum
mundi verða meira, þá mundu menn miklu óhultar geta að
því starfað, að takmark það næðist, sem ber er talað um
(nefnilega að fá fleiri og innlenda lækna), með því að verja
fjármunum þessum til þess að koma á fleiri læknis embættum,
og veita bæði þeim, og embættum þeim, sem nú eru, svo
mikla launa viðbót, að það yrði næg hvöt íslenzkum bókmentamönnnm til þess að stunda læknisfræði í háskólanum og síðan
sækja um embætti á fósturjörðu sinni. Sé þetta fyrst viðurkent,
svo ber þáspurníngu að höndum þíngmanna, að hvað miklu
leyti þeir, þegar atkvæði verða greidd í þessu máli, eiga annað hv o rt að fara þess á leit, að stjórnin taki þegar til starfa
og semji lagafrumvarp um hagtæringu á þeim fjármunum spítalanna, sem nú eru fyrír hendi, til þess að koma á fleiri læknaembættum, eptir því sem efnin vaxa (og þá yrði að því leyti
fylgt annari uppástúngugrein minni hlutans), ellegar
þeir álíta réttara, að allir fjámlUnir spítalanna aukist, þángað til
þeir verða nógir til þess að koma til leiðar allri breytíngunni
fullkomlega, og yrðu menn þá að fallast á hina fyrstu, og ef
til vill hina aðra grein i uppástúngu meiri hlutans.
Áður en eg sný mer frá þessu atriði málsins, sem snertir
endurbót læknaskipunarinnar
með því að auka læknatöluna,
verð eg enn einúngis að minnast á þann hluta af aðstoðarlæknum án vísindalegrar mentunar,sem bæði meiri og minni hluti
nefndarinnar hefir ráðið til. í þeim löndum, þar sem betur er
ákomið með læknaskipan, má það alment virðast mjög ísjárvert, að fá slíkum élærðum læknum í hendur nokkurn þátt
af læknisstörfum.
En hitt má játa, að í svo víðlendum og
strjálbygðum löndum, eins og íslandi, þar sem margir menn,
hvernig sem á stendur, hljóta að eiga mjög lán gt til læknis,
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þar geta slíkiraðstoðarlæknar, þegar tilsögn þeirra er haganlega komið fyrir, gjört nokkurt gagn, eins og menn og með
því móti sporna við því, að skottulæknar, er svo heita, fáist
við lækníngar í leynum, sem að vísu er miklu hættulegra.
Við þessu verður, í öðru eins landi og Ísland er, ekki á annan veg spornað, enda þó dómarar með mestu samvizkusemi
gæti skyldu þeirrar, sem á þeim hvílir, að' fylgja lögunum, hve
nær sem svo er ástadt, að yfirtroðslur laganna eru lagðar undir úrskurð þeirra. Að hvað miklu leyti dómarar her á landi,
eins og meiri hluti nefndarinnar ber þeim á brýn, hafi í þessu
gleymt skyldu sinni, læt eg ósagt, jafnvel þó eg, þegar sannanir vanta, ætli hið gagnstæða. Eptir það, sem eg hefi nú
sagt, efast eg ekki um, að þegar alþíng biður um, að máli
þessu verði ráðið til lykta, og bendir til, hvernig fá megi efnin til þess, þá muni stjórnin nákvæmlega rannsaka það, hversu
í því efni verði réttilegast til hagað.
Eptir að hafa þannig talað um þá spurningu, hverja leiðina hagkvæmast mundi að fara, til þess að ná því áriðanda
takmarki, að læknum, og einkum innlendum læknum, verði
fjölgað, svo gagn se að, vík eg nú máli mínu að hinni annari aðferðinni, er menn ætla að fylgja megi til þess að endurbæta læknaskipanina, netililega með því að setja á stofn
einn eður fleiri spítala. Meiri hluti nefndarinnar stíngur upp
á í hinni áttundu uppástúngu-grein,
að settur verð] spítali sem
fy r st í Reykjavík, og til að koma fótum undir hann, ætla
þessir nefndarmenn að hafa mætti ~jármuni þá, sem allir holdsveikra rnauna spítalar eiga nú um stundir; minni hlutinn stíngur hins vegar upp á því í annari uppástúngu-grein, eins og
áður er á vikið, að spitalajarðirnar, annaðhvort þær, sem nú
eru, eður þær, sem betur væri í sveit komið, og sem feingjust
í [arðaskiptum, yrðu, eptir því sem efnin færu vaxandi og
entust til, teknar til ábúðar banda læknum, og sett á þeim
sjúklinga-bús, og skyldi þar einkum gjöra tilraun til að lækna
og útrýma holdsveiki. Menn sjá, að einnig í þessu er mikill
ágreiningur millum meiri hlutans, sem ekki er læknisfróður, og
minni hlutans, sem er læknisfróður. Meiri hlutinn heldur, að
i Reykjavík seþegar
orðin mikil þörf á sjúkrahúsi, að í
Reykjavík se mestrar aðsóknar sjúklínga að vænta frá ýmsum héruðum landsins, að einkum megi gjöra ráð fyrir, að þörf
til sjúkrahúss her í bænum muni fara re vaxandi, eptir því
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sem bærinn vex. Minni hlutinn þar á móti ber fyrir sig tuttugu og sjö ára reynslu og þar á bygða þekkingu á kjörum,
ástandi og lunderni innbúanna, og ætlar, að sárlítil aðsókn
yrði að þvilikumspitafa," máske fáeinir sjúklíngar um sum ár,
og önnur máske eingir, og því nær eingir, þar eð af bæjarmönnum sjálfum i Reykjavík mundi mjög sjaldan nokkrir
verða til að leggja sig inn á spítalann, og úr öðrum héröðum
hafi eigi á seinni tímum komið hingað fleiri en einn annað
hvert eða þriðja hvert ár, þó öllum, er óskað hafi, se veitt
móttaka eða útvegað húsnæði. Meiri hluti nefndarinnar segir,
að bæði landlæknar þeir, sem verið hafi, og sá sem nú er,
hafi æskt þess, að sjúkrahús væri hjá bústað þeirra; minni
hlutinn, og það er landlæknir sá, sem nú er, neitar þessu,að
því leyti sem sig snerti, og segir, að öðruvísi hafi verið ástarlt fyrir þeim, sem verið hafi landlæknar á undan ser, þal'
eð þeir hafi búið í Nesi. Mei,'i hlutinn, og einkum framsögumaðury-ætlar, að sú bezta tilraun, sem gjörð verði til að lækna
holdsveiki, se sú, að taka þá holdsveiku, þegar er vart verður
við veikindin á þeim, og koma þeim á spítalann i Reykjavík,
og senda þá síðan upp til sveita; þar hjá ætlar hann að eptir þeim tilraunum, sem landlæknirinn hefir gjört, séu öJ] líkindi ti], að veikindi þessi mundu geta orðið læknuð á þenna
hátt. Minni hlutinn heldur, að hvergi se verra fyrir holdsveika að vera, en við sjó, og að eptir þeim tilraunum, sem
landlæknirinn , minni hlutinn sjálfur, hafi gjört, se mjög efasamt, hvort holdsveiki nokkru sinni verði að öllu leyti lækn'uð. Eg verð að taka það upp aptur, að með aUri virðingu
fyrir meiri hlutans framúrskatandl
dugnaði i öðrum greinum,
þá get eg þó' hvergi nærri tekið. þau fjögur atkvæðin, 'sem
hann greiðir, fram yfir hið eina atkvæði minni hlutans, sem i
þessu efni' einn 'saman þekkir málið til hlítar.
En fallist
menn fyrst á það, samkvæmt áliti minnihlutans,
að sjúkrahús
i Reykjavik mundi vera allt að þvi gagnslaust, sem lækningastaður, og einkum með öllu.lrinnðhagkvæmasti
lækníngastað
ur fyrir h o Id sv e ík a, þá mundi það þó vera vallt óf mikið
i ráðizt, að verja af svo fáum efnum, sem menn hafa-til um':'
ráða, jafnmiklu Je til þess-að koma upp sjúkrahúsi, til þess
það gæti orðið kenslustaður
handa læknaefnum,
einkum
þar eð það, :eptir þvi sem áður er sagt, má álítast i alla staði
éhafandi til þess. Minni hlutinn stingur upp á, eins og áður
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er sagt, að spitalajarðirnar, annaðhvort þær, sem nú eru, eður
þær, sem feingizt gætu í jarðaskiptum,
yrðu smátt og smátt
teknar til bújarða handa fjórum læknum, sín í hverjum fj<írðúng], og skyldi, en sjálfsagt eptir minni mælikvarða, setja sitt
sjúkrahúsið á hverri j örðunni, þar sem einnig yrði haldið áfram
læknatilraun við þá holdsveiku.
það er ljóst, að þær móthárur, sem færðar em gegn sjúkrahúsi
í Reykjavík, verða
ekki bornar fram móti þessum minni háttar sjúkrahúsum á læknaheimilum út um landið; þVÍ hvað Heykjavík snertir, þá má
gjöra ráð fyrir, bæði að sjúk1íngar úr sjálfum kaupstaðnum,
sem þurfa læknis hjálpar, vilji heldur, að öllum jöfnuði, liggja
sjúkir heima í húsum sínum, og að sjúk1íngar leingra að,
sem vilja leita hjálpar landlæknisins, muni geta útvegað s('r
húsnæði í kaupstaðnum ; en þar á móti er ekki við því að búast út um landið, að á heimilum lækna, eða Í nánd við þá,
se það húsrými, að ~úklíngar,
sem vilja leita læknis, og
þurfa við tilsjónar hans á degi hverjum, geti átt þar athvarf.
Ráðagerð minni hlutans hefir að minnsta kosti það til síns máls,
að hver fjórðímgur gæti notið góðs af spítölum þeim, sem stofnaðir eru og lagðir til ýmsra fjórðúnga landsins, meðan gagn
það, sem allt landið eptir uppástúngu meiri hlutans ætti að
hafa af spítalanum Í Reykjavik, er í meira lagi tvísýnt. Enn
fremur hefir hún það til síns máls, að þó spítalajarðirnar yrðu
iJ1a setnar af einhverjum, Sen} á þeim byggi, þá yrðu þær þó
við lýði, svo ef ráð það, sem upp hefði verið tekið með þær,
reyndist seinna meir ekki sem hagkvæmast, þá væru þær þó
til, og mætti velja þeim á annan veg; þar sem þær eptir fyrirætlan meiri hlutalls væru geillgllar úr greipum manna , og
búið að ~öreyða andvirði þeirra. Mer virðist nú, og eg veit,
að stj óruin hefir einnig haft það álit á málinu, að það se eingin gild ástæða til þess, að yfir höfuð se slegið á frest að
framkvæma þessa fyrirætlun, þángað til fjármunir allra spítalanna nægi til að koma breytingunni á við þá alla. Með því
móti yrðu þeir menn látnir gjalda, sem nú búa í þeim sveitum, þar sem ráða mætti bót á læknaskortí , til þess að vinna
seinni alda mönnum Í hag. En skyldi alþingið allt fyrir það álíta
það bezt til fallið, að eignir spítalanna stæðu ósnertar, og væru
látnar aukast, allt þangað til menn hefðu svo mikið, að menn
gætu ráðið þessu máli til lykta sem hagkvæmast í iiII um
greinum,
þá mundi það einnig í því tilliti vera réttast, ein-
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úngis að fallast á fyrstu, og ef til vill á aðra uppástúngu-greín
meiri hlutans,
Eg hefi þannig látið álit mitt í ljósi um þau tvö höfuð,;,
atriði í þessu áriðanda málefni, endurbót læknaskipunarinnar,
bæði með því að koma upp fleiri læknis-embættum
og með
því að setja eitt eður fleiri sj úkra-hús. , En þó er eitt atriðið
eptir enn, sem nefndin hefir farið mörgum orðum um i áliti
sínu, og má eg ekki sleppa því umtalslaust, en það er um
e fn i n, sem við þurfa til þess að koma því á stofn, sem ráð.
hefir verið fyrir gjört. það er að öðru leyti sami ágreiningur
i þessu atriði málsins, sem öðrum, millum meira hlutans og
minna hlutans, þar sem minni hlutinn lætur ser nægja að
{!jöra uppástúngu um það, að efnum spítalanna, sem nú eru
fyrir hendi, verði varið á annan veg, en meiri hlutinn þar á
móti, til þess hann hafi nokkuð handa Í millum til að koma
ráðagjörð sinni á stofn, telur, auk spitala-efuanna, þessar tekjur: 1. ýms peningagjöld úr jarðabókarsj óðinum, sem sumpart er
heitið með vissum skilmálnm, sem enn þá eru ekki af hendi
leystir, og gjöldunum þess vegna ekki úthlutað, sumpart áður
verið veitt, en verið hætt seinna, sem óhagkvæmu, sumpart
einúngis verið veitt um fá ár, og að lyktum sumpart verið
veitt öðrum mönnum eða stofnunum, sem ön þessi breytíng er
óviðkomandi; 2. þá aukningu í afkomu spítalahlutanna, sem
orðið gæti með þvíað haga betur hirðingu þeirra og sölu; 3.
'spítalahlutiua úr Vestmannaeyjum; 4. þá viðbót á spítalahlutunum, sem fá mætti bæði með því að taka þá optar á ári, og af
fleiri afla, til að mynda af þilskipaveíðí, æðarvarpi og selveiði; 5. kristfjárjarðir , el' svo heita;
6. viðbót fyrst um
sinn af jafnaðarsjóði hvers amts, allt að tveim hundruð dölum
á ári.
Hvað nú ágreiníng þann snertir, sem einnig í þessari
grein hefir látið sig í ljósi IJjá nefndinni, þá höfum ver nú
það atriði fyrir oss, að kunnátta minna hlutans í læknisfræði
vegur ekkert á metunum: það atriði, sem hver maður getur af
sjálfs síns ramleik gjört ser fullnóga hugmynd um. Eg vil
JlÚ reyna til að skýra fyrir mönnum, að hvað miklu leyti tekjur þær, sem meiri hlutinn þannig hefir bent á í þarfir læknaskipaninnar, verði í raun og veru feingnar handa þessari stofnan, án þess geingið verði of nærri rétti og sanngirni.
Fyrsta tekjugreinin, sem vísað er á, eru útgjöld þau, sem
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nú hvíla á jarðabókarsjóðinum,
sem gjört er ráð fyrir að spara
mætti í þarfir læknaskipaninnar.
En það liggur í augum uppi,
að suma r af tekjum þeim, sem þannig hefir verið vísað til,
mega reyndar
heita ný útgjöld (eins og til að mynda styrkur
sá, sem híngað til ekki hefir verið hagnýttur handa sýslulækni
í Árnessýslu:
borgun sú, sem nú er hætt handa landlækninum
til
að kenna mönnum læknisfræði:
fe það, sem landlækninum
er
veitt um stund til þess að reyna til að lækna holdsveiki),
að
IS uma r verða ekki til umráða,
hver veit hvað leingl, nema
með því að beita órétti (svo sem húsaleigu-fé
Iyfsölumannsins), að sum ar, þegar þær losna,
gætu af eingri ástæðu átt
að leggjast
til lækna eður sjúkra-húsa
(til að mynda styrkurinn fyrir Gufunes - spítala,
styrktarsjóður
konúngs landseta í
suður-umdæminu).
það eru þannig einúngis þeir peníngar,
sem ætlaðir eru til fátækra meðal a, sem með nokkrum ástæðum mætti taka til þessa áforms;
og það er þó mjög efasamt,
að hvað miklu leyti það mætti virðast vel tilfallið að ætla þessa
peninga til annars, þó læknafjöldinn
yrði meiri.
því þá mætti
miklu fremur gji.ira ráð fyrir meiri þörf á giafameðölum
handa
fátækum,
þar eð þeir gætu einnig optar leitað læknis hjálpar, og þá mætti og búast við því, að úthlutan meðalanna
yrði
jafnari um allt landið.
Hvað aðra tekjugreinina
snertir,
nefnilega
þá, sem fást
mundi, ef betur færi fram ráðstöfun á hirðingu spitalahlutanua,
þá verð eg að geta þess, að í þá tíð, er eg átti þátt í stjórn
spítalanna
í suðurumdæminu,
færði eg það ekki sjaldan í tal
við samstjórnarmann
minn , hvort ekki mundi mega koma á
betri aðferð í heimtum spítala- fjárins.
En ætíð komu vandkvæði á móti, tekin af ásigkomulagl
landsins,
og varð eg í
því efni að viðurkenna
atkvæði
samstjórnarmanns
míns gildara en mitt.
En ef feillgizt
gæti meiri tekjur handa spítölunum með nokkurri þesskonar
breytíngu,
þá fæ eg ekki betur
séð, en að hinn háæruverðugi
nefndarmaður,
sem hefir þátt í
stjórn allra spítala um landið', standi næstur til að koma fótum undir slíka breytíngu,
án þess í því tilliti þyrfti að semja
nýja reglugjörð
eður nokkra bænarskrá
til konúngs.
Að meiri hlutinn enn fremur hefir álitið spítalahlutina
úr
Vestmannaeyjum,
sem tekju - viðbót í þarfir Iæknaskipaniunar,
án þess nokkur þíngmanna hafi mælt í móti, það er vissulega
talandi vottur þess,
að það má virðast óþægilegt,
að þessi
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sýsla, sem er ein ser, hefir eingan getað sent til' alþíngis
fyrir sína hönd, :þal'l skal þó að minnsta kosti ekki vera mer
að kenna, að her hefir ekkert tillit verið tekið til, gagnsmuna
þessara eyja.
Að spítalahlutir af Vestmannaeyjum eru með
konúngsbréti 20. Febrúar 1750 áskildir eyjunum eingaungu-tíl
þarfa, móti því að eyjamenn sæu sjálflr fyrir veikum mönnum, sem þar væru, það er bygt á því, að eyjarnar eru svo afskektar,
:það eru réttindi, sem veitt hafa verið eyjamönnum,
og sem ekki má frá þeim taka án en dUl'gjalds.
En sá eini
ávinningur, sem mer virðist að eyjarnar gætu haft afbreytíngu
þeirri í læknaskipuninni,
sem meiri hluti nefndarinnar hefir
stúngið upp á, er sá, að í stað læknis, sem lært hefði á háskólanum, yrði settur læknir sá á eyjunum, sem lært hefði í
Reykjavík. Eg efast nú um, að eyjamönnum þækti þetta nægilegt endurgjald fyrir réttindi þau, er af þeim hefðu verið tekin.
Um hina fjórðu tekju-grein er það að segja, að menn
hafa að sönnu getað fært ýmsar ástæður fyrir því, að þær sveitir, þar sem holdsveikir menn einkum áttu heima, og þaðan
sem holdsveíkin, ef til vill, hafði hvað helzt uppruna sinn,
nefnilega beztu afla-sveitirnar, einnig öðrum fremur kostuðu til
viðurhalds þeim spitölum , sem settir voru til abhjúkrunar
holdsveikum mönnum. Að menn nú, þegar spitalar væru lagðir niður, svo sem forsorgunarstaðir handa holdsveikum mönnum, Ietu hið forna gjald til spítalanna standa, það mál mætti,
eftil vill, verja; en hitt ætla eg aldrei yrði varið, að fjölga og
þýngja á gjöldum, sem einúngis kæmu niður á einstöku mönnum, til hagsmuna fyrir þá stofn an, sem vera ætti öllum til
gagns, og þal'l einmitt á þeim tímum, sem menn eru að reyna
til að endurbæta öll skattagjöld manna, til þess meiri jöfnuður komist á með þeim, sem gjalda eiga.
Enn þá síður getur mer. skilizt, hvernig meiri hlutanum
hefir getað þókt það koma heim við grundvallar-reglur
réttvísinnar, að kristfjárjarðirnar,
sem fátækra sjóðir í ýmsum
hreppum eiga, skyldu verða teknar af þessum hreppum, til
þess þeim yrði varið í allt öðrum tilgángi, en þeim, í hverjum þær í öndverðu urðu eignir þessara hreppa.
Hvað nú að lyktum það snertir, hvort það væri vel til fall.
ið að beiðast þess, að í þarfir læknaskipunarinnar
yrði veitt-:
ur fyrst um sinn styrkur frá jafnaðarsjóðunum
amtanna, ,sem
meiri hlutinn hefir stúngið upp á í fjórtándu grein, þá verð -eg
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að fela þíngmönnum'sjálfum
á vald að skera úr því máli, eptir því sem þeir bera kunnugleik
til, að hvað miklu leyti slík
útgjöld verði lögð á lausafjárhundruðin,
án þess menn finni
talsvert
til þeirrar byrði.
Uppástúngan
þyki,' mer að öðru
leyti ekki samhljóða því áliti manna,
sem
her hefir margopt
heyrzt, nefnilega,
hversu rángt það væri að þýngja i nokkru á
útsvari lausafjárlns;
og viI eg í því tilliti einúngis geta þess,
að útgjalda-auki,
allt að sex hundruð ríkisdölum um árið, mundi
ná hátt upp í það, sem þíngmenn fyrir skemstu hafa álitið sem
það mesta, er lausafjárhunrlruðin
gætu verið fær um að bera
af alþingiskostnaðinum.
Eg þykist þannig hafa sýnt mönnum fram á, að það er
ekki stórrar hjálpar að vænta læknaskipuninni
til endurbótar
af þeim tekjum, sem meiri hlutinn hefir vísað á. Eg ætla enn
fremur, að það se ekki gagnlegt,
þegar menn ætla að koma
til vegar svo heilla ríku áformi, eins og þessu, sem her ræðir
um, að gyl1a svo fyrir Sel' vonina um fjárafla þann, er menn geti
varið til þessa fyrirtækis,
Hinn háæruverðugi
nefndarmaður
í
meiri hlutanum hefir sagt, að þegar menn v ilj i eitthvað,
þá
verði
menn
einnig að vilja
af'l e ið in g ar þess;
eg ætla,
að menn geti með eins góðum ástæðum sagt, að þegar menn
vilja
eitthvað, þá verði menn einnig fyrst að sjáum að hafa
efnin
til að geta framkvæmt
það.
Aðalspurníngin
í þessu
máli kemur mer því þannig fyrir sjónir, hvort menn vilji láta
þar við lenda, með efnum þeim, er menn hafa í höndum, einkum spítala-efnunum,
að koma nú þegar slíkri eudurhót á læknamálið , sem unt er með þeim efnum, eða hvort menn eigi að
láta þessi efni safnast fyrir, þángað til menn eru færir um að
koma til leiðar algjörðari
endurbótum.
þegar því hinn háæruverðngi nefndarmaður
takmarkar
þýðingu orða sinna þannig,
að þegar menn vi lj i koma þeini ráðagjörð fullkomlega í kríng,
að fá nóga innlenda
lækna,
verði menn einnig að vi lj a
það, sem þar af leiðir, nefuílega,
að menn nú að svo stöddu
geti ekkert annað gjört, en safila og ávaxta fé það, sem fyrir höndum er, þá erum við að öllu leyti á einu máli.
En ef
þar af einnig skyldi verða leidd ástæða til að styrkja uppástúugu nefndarinnar
um stofnun spítala í Reykjavík
og kensluskóla handa læknum, þá verð eg að neita, að sú ályktan se
rétt, því ef menu hefðu til umráða það fe, sem þyrfti til að
setja það á stofn, sem meiri hlutinn fer fram á, þá mundi :því
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áformi, nefnilega að auka tölu hinna innlendu lækna, eptir minni
ætlan miklu betur og mfklu fljótár verða náð, með því að setja
á stofn ber i landi fleiri lækna embætti
með meiri launum.
Jafnvel
þll menn v ilj i ná þessu áformi,
þurfa menn þess
vegna ekki þar fyrir, sem nauðsynlega
afleiðing þess, einnig að
v ilj a setja sjúkrahúsið
í Reykjavík
á stofn.
Með þessum athugasemdum
verð eg að fela hinum virðulegu alþíngismönnum
sjálfum á vald, hvernig
þeir ætla að
greiða atkvæði
sín um uppástúngu-greinir
þær, sem gjörðar
hafa verið um fyrirkomulag
á þessu máli, Sem svo er mikils
áríðandi fyrir allt landið.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Aðalhugmyndir
þær,
sem mál þetta
byggist á, eru hínar sömu hjá hinum háttvirta
kouúngsful1trúa,
og hjá meira hluta nefurlarinnar.
Hann hefir einnig rakið svo
aðalstefnurnar
í málinu og aðalatriðið
hverrar um sig, að það
má nú vera orðið ljóst fyrir öllum.
Hann hefir einnig sýnt,
hvar leiðir skiptast,
miUi hans og meira hlutans, en þær skiptast þar, sem meiri hlutinn hefir getið um þær tvær stefnur,
sem taka mætti í endurbót læknaskipunarinnar
, annaðhvort
að
byrja á að fjölga læknum,
eða á því að fá innlenda læknakenslu,
Konúngsful1trúinn
vill fara hina fyrri leið, meiri
hlutinn varð að fara hina seinni, því hann var sannfærður
um,
að með því einu móti feingist læknar til hlítar,
og það innlendir læknar.
pessu hefir konúugsfulltrúinn
með eingu' móti
getað hrundið, og því verður ekki hrundið, þó launin yrði aukin. Vandkvæði
þau, sem hafa fylgt útlendum læknum her, eru
al kunnug,
og úrskurður
konúngs
8. Apríl 1844 hefir ekkert
bætt úr þeim; úrskurði þessum hefir ekki verið fylgt af kanselliinu hín gað til, líklega af þeirri ástæðu, að Íslenzk læknaefni vantaði, af'háskólalærðum
mönnum, og þannig mundi verða,
ef þessi leið yrði farin, og kostnaður með biðlaunum og öðru
aukast þar á ofan.
Konúngsfulltrúinn
bygði á meiníngn minna hlutans, af því
hann væri læknisfróður,
en meiri hlutinn ekki;
það er að vísu
gott, að vera læknisfróður
í þessu máli, en álitið verður að
minni hyggju nokkuð hvikult,
þegar sitt kemur fram í hvert
sinn, og er þó óvíst, hvort meira á að meta hið fyrra eða hið
síðara.
Eg er- að öllu leyti á því, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi sagði, að framför í mentun olli því, að manndauðl mínkí
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að tiltölu; en her var eingin ástæða til fyrir meira hlutann að
orðleingja um þetta í álitsskjalinu.
Eg þykist fyrir mitt leyti
sannfærður um, að mikil orsök manndauðans se falin í því,
að her er svo skammt komið í líkamlegri framför, og kenni
eg það ýmsum ytri orsökum, einkum því, að verzlan landsins
hefir verið bundin, en það er ekki ástæða til að orðleingja um
þau efni her, þegar um lækna skipun einúngis er að ræða.
Aðstoðarlæknar minna hlutans eru, að eg held, mjög óvissir, þegar læknar fá einga hvöt til að kenna þeim, heldur
skyldi leyfa þa~ einúngis ; miklu hagkvæmara verður í því efni
að fylgja uppástúngu meira hlutans, því þá er þó nokkur tilraun gjörð, hvort þeim yrði komið upp með þessu móti eða
ekki. Allt öðru máli er að gegna um kenslu við spítala her,
því þar eru kennarar settir í því skyni að kenna, og þar er
k enslan ætíð fáanleg, og á þann hátt væri hægt að fá fleiri
lækna, þar sem á lægi. það kann að vera óvíst, hversu marga
lækna alls þyrfti, og það er satt, sem hinn virðulegi þingmaður úr Dalasýslu sagði, að það mun seint takast að fá fullnæga
læknahjálp allstaðar, en hitt er auðsætt, að munur er á að hafa
20 lækna eða 12 á öllu landinu.
þar sem konúngsfulltrúinn
ítrekar nú aptur, að æfingin á spítala her verði eingin , þá er
það eitt af þeim atriðum, sem að minnsta kosti er ósannað;
og þar sem hann helt , að það yrði sjúklingum óþægilegt, ef
margir læknar kæmi að sóttarsæng þeirra, þá held eg það
alvenja á spítölum erlendis, að læknar flykkist að sængum
sjúklínga, og tekur ser einginn til.
'það hefir verið sagt, að öllum væri útvegað húsrúm til
lækninga hér, sem þess beiddust; eg hefi sannað af skýrslum
landlæknlsius, hversu hann hefir kvartað yfir húsrúmsleysi,
og
það án efa með rökum. Um aðsókn til spítalans er ekki hann
einn til frásagnar; eg trúi í því efni eins vel bæjarbúum, þegar þeir óska sjúkrahúss, og segja, að ef það væri her, mundu
þeir fegnir vilja leggjast þállgað, ef sjúkleikur bæri þeim
að höndum, og þeir ætti kost á.
þar sem fært er til, að verst sé að fást við holdsveiki
nálægt sjó, þá er þetta einnig móthverft reynslunni: því landlækuiuum sjálfum hefir tekizt nokkuð að lækna hana ber, og
hann hefir stúngið upp á, að ser yrði veittur árlegur 200 rbd,
styrkur til að reyna það hel' við sjó, eða að minnsta kosti
hefir hann ekki ráðið stjórninni frú að gjöra þessa tilraun,

se
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sem hann mundi þó hafa gjört, ef hann áliti hana öldúngis
ónýta.
.
Hvað tekjunum viðvíkur, sem meiri hlutinn hefir talið til,
þá er það að vísu satt, að sumar af þeim eru óvissar, en sá
hluti er svo lítill, að það má kalla eíngu muna, þar sem svo
stendur á sem her. Að öðru leyti eru þesskonar smá - atriði,
sem meiri hlutinn hefir bent á, ekki þess eðlis, að það standi
á miklu, hvort einmitt þau verða tekin eða ekki. .Meira hlutanum
stendur það her um bil á sama, ef menn þæktist finna annað, sem
hentugra væri.
Hvað reglugjörð um spítalahlutina viðvíkur,
þá mundi þó vera betra ,að stjórnin byggi hana til, en biskupinn, og yrði hún svo lögð fyrir þingið, þar sem menn eru saman komnir allstaðar að. Hvað kristfj árj örðum viðvíkur, þá hefir meiri hlutinn að eins bent á þær, því hann ímyndaði ser, að
vel kynni svo að standast á, að hreppsmenn vildi vinna það
til, að afstanda slíka jörð til læknisseturs,
og annast sjálfir
kristfjárómagann,
til þess að hafa lækni í hrepp sínum.
Jústizráð THORSTENSEN:
Eg tók svo eptir, sem sá virðulegi framsögumaður vildi kenna mer um, við undirbúningsumræðu þessa máls, að eg hefði komið fram óhappalegri löggjöf, er hann svo kallaði, el' breytti sóttvarnar- tilraun fyrir
bólu og meslingum her á landi; en eg ætla óþarfa, að kenna
mer mikið um það, því hvorki hefi eg verið spurður ser í lagí
um það, og ekki serstaklega eða beinlínis skrifað þar um, og
því mun þetta vera nokkuð ofhermt, eins og mer aldrei hefir
komið í hug að hafa læknaskóla eða spítala í Reykjavík.
Framsögumaður sagði líka um leið, að óvíst væri, að allir
yfirheyrðir læknar her í landi gætu, eða vildu, kenna aðstoðarlæknum.
petta er þó líka meiri hlutans uppástúnga, og
bar okkur saman í þessu atriði, og sýnist mer slíkt vera eins
gott og það var í fyrstu, þó eg sams inni því líka.
Ekkí er það heldur rétt í sömu ræðu framsögumanns hinn
fyrra dag, að læknar fái borgun fyrir að útbýta fátækra meðölum; þl}ir taka á móti þeim eptir lögverði meðala, og láta þau
eins út aptur, og hvar lyfjabúð er, koma þau ekki í lækna hendur.
Framsögumaður vildi í einni ræðu sinni benda á, að fá
mætti lík til Iíkskurðar frá öðrum löndum.
Eg ætla nú ekkimarga skipherra viljuga til að flytja lík í skipum sínum yfir
íslandshaf, og þar við hafa líklykt í skipinu, sem opt loðir
við vörurnar; enda öfunda eg eingan af a~ læra líkskurð á
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þeim, þegar þau eru farin að úldna, eptir nokkurra vikna SJO
ferð; því úldna munu þau innan, þó þau séu lögð heil í salt,
og heil þurfa þau að vera.
Eg get ei skilið, að þessi hugmynd um læknaskólann hafi
vaknað í fyrstu í heila hins virðulega framsögumanns, því
hann er of skynsamur maður til þess, heldur ímynda eg mer
hana komna frá einhverj um v i IId IIa IItl, sem byggir kastala
í loptinu, sem ómögulegt el' að setja á stofn, eða að fái staðizt. Líkt og ef aðdráttae-aflið væri of lítið lljá einum himinhnetti
móti hrindíngarafliuu , þá mundi hann þeytast úti geiminll:
eins ætla eg það afl, sem ætti að halda þessum skóla og spítala í réttum gángi, muni vanta, og hljóti hann því að falla um
sjálfan sig, en það er aflið, að skólinn hafi nóg efni til að
komast á stofn, nóga aðsókn af lærisveinum og sjúkum, til
þess þeir geti feingið reynslu á öllu, og loksins að þeir, sem
útskrifast.
geti feingið embætti, eða eitthvað að lifa af, en á
þetta allt held eg bresti.
Að öðru leyti held eg, að nógu vel se búið að velta þessu
máli fyl'Ír ser, og af öllum hefir hinn hæstvirti konúngsfulltrúi útlistað það lánggreinilegast á alla vegu.
Ekki hefi eg heldur beðið eða sókt um þá 200 dali, er
konúngur allramildiJegast gaf þeim holdsveiku um 3 ár til
reynslu, og vissi eg ekkert um þá, fyrri en stiptamtrnaður kammerhena Hoppe tilkynti mer, að þeir væru allranáðugast gefnir.
FRA1l1SÖGUMAÐUR:
Eg viðurkenni það fúslega, að ef eg
hefði borið það upp á hinn virðulega kouúugkjörua
þíngmann,
sem hann kvartaði undan, og hefði það verið ósatt, þá hefði
eg verið manna skyldugastnr til að afsaka hann.
Eg hefði
einnig fundið mig því skyldari til þess, sem staða 113nsí þessu
máli ber á þínginu er að minni hyggju sorgleg, þar eð bann,
sem ætti að standa í broddi fylkingar, þegar um bót.á læknaskipun Iandsins er að tala, reynir einmitt til að halda endurbótunum í þessari grein sem leingst aptur,
En það er svo
illa ástadt, að eg get ekki veitt honum afsökun, því eg hefi
her fYI'ir mer stjómarráöa-tiðindin,
og þar stendur með berum
orðum, að "landlæknir Thorstensen hafi stúngið upp á, og stíptamtmaður á Íslandi borið fram, að opið bref 18. :Maí 1787 yrði
afmáð úr Ingum" C®jennemetíftamtmanben í ~~lllllb þar 5.lanb~,þ\)~",
fll.:l :r~or~cllicn anbraget þaa, Ilt I))(af. 18. ~%lí 1787 mlll'lttceorbe oþþæ~et). Ef að sagt er ósatt á hinn virðulega þíng-
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mann,
þá lendir sú sök á stjórnarberra
. konúngs vors, GeheimekonferensráM
Orsteð j en eg held hann muni hafa baft
eitthvað til síns máls.
En það er ekki her með nóg, því eg se
ekki betur, en að landlæknirinn
hafi öldúngis
forsúmað það,
sem fyrir er mælt í opnu bréf 20. Júní 1838, sem afmáir hið
fyrr nefnda eldra lagaboð:
því bréf þetta skipar, að sá, sem
eigi að rannsaka um nýkomin skip (og það ætla eg vera læknirinn), skuli spyrja um, hvort sótt se i skipinu, eptir sóttvarnar-tilskipuninni
fyrir Danmörk frá 1805.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: þó mikið se þegar rædt
um mál þetta, og eg finni það, að eg ætti ekki að leingja umræðurnar' með orðum mínum, sem lítið munu vega, þar sem
dómurinn virðist þegar uppkveðinn : fæ eg þó ekki haldið mer
frá, fyrst eg kaus mer breytingar-atkvæði,
að fara fáeinum
orðum um það enn, og líta enn yfir málið sjálft, og þá mætir
fyrst sú spurningin:
hvað er það, sem vinna á? Betrun læknaskipunar og fjölgun læknanna.
því neitar nú einginn, að læknar séu fáir í landinu,
og öll þörf mundi að fjölga þeim; það
er sagt her optar en einu sinni, að dauðlegleikinn,
sem her á
að vera meiri en, ef til vill, nokkurstaðar
annars
á bygðu
bóli, komi af læknafæð; en það fer illa, að einginn hefir sýnt
þínginu réttan reikníng
yfir þá, sem deyja í þeím héruðum,
hvar læknar búa, og þeim, hvar læknar ekki ná til, að menn
séð feingju, í hverju hlutfalli
læknar og dauðinn standa innbyrðis.
Hvernig færi nú, ef sannað yrði, að þar væri ekki að
eins sjúkdómar,
heldur líka dauði mestur, sem læknarnir
búa?
Sá manuskæði sjúkdómur, sem seinast gekk (lJ1cf\,)cfcbcfcn), varð,
að því mer er kunnugt,
skæðastur
í heraði einu, hvar læknir
bjó, og hvergi munu fleiri hafa fallið i þeim héröðum, hvar
læknalaust
var, en í hinum, hvar læknar höfðu aðsetur.
Tvær
eru nú aðferðirnar,
sem upp á er stúngið, til að koma þessu áformi um læknafjölgunina
fram: önnur er sú, að byggja spítala í Reykjavík,
og stofna þar læknakenslu;
en hin, að fjölga
læknum, með þVÍ að fá þeim hina gömlu spítala til afraksturs.
Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
hefir matið hvorutveggju
þessa
aðferð, svo að ekki er mitt færi að bæta þar neinu við, og
hann hefir fundið yfirburði hinnar síðar töldu.
En nú er annað
spursmálið : til hvers er gripið, til að standa kostnaðinn
af
þessari fyrirhuguðu stiptun?
Konúngsfulltrúinn
hefir svo greinilega sýnt, að á ekkert af því, sem nefndin hefir bygt á, se
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á að ætla; hann ætlar ekkert ar öllu því, sem nefndin hefir tiltínt í kostnaðinn, rétttæk t, nema spítalanna fe alleina.
Mig
greinir nú her Í fullkomlega á við bann, er eg ætla eignir
þessar, allt eins vel og hinar, rángteknar til annara framkvæmda, meðan þær ekki hafa fullnægt augnamiði sínu, sem
bæði stjórnin með Ejöfl1m jarðanna í öndverðu, og landsmenn
með árlegum tillögum sinum, hafa ætlað stiptun þessari; en
eg get nú, sem ólögfróður maður, í þessu að eins dæmt eptir
tilfinningu minni og hyggjuviti, og þykir mer illt, að hinir lögfróðu menn á þinginu hafa eingir látið sína meiningu í ljósi
um, hvað réttlegt se i þessu, að. fráteknum hinum hæstvirta
konúngsfulltrúa;
skora eg því á þessa menn að segja álit sitt
um, hvort réttlegt se, að taka þessar eignir fátækra, sem þeir
þó með eingu hafa af ser brotið, og verja þeim til slíkrar stiptunar, sem her ræðir um; mer kemur það um leið í llllg, sem hinir
lögfróðu menn sögðu her á þingi fyrir skemstu, þegar tilrædt
var um 5 ára forsorgunar-hrepp fátækra eptir reglugjörðinni af
8. Janúar 1834, 'að hann væri betur afmáður með öllu, og að
þeir, sem nú hefðu unnið hann, feingju heldur eldri If) ára hrepp
eða fæðingar-hreppinn, þá sögðu hinir lögfróðu, að það væri
rángindi móti þeim, að svipta þá þessari eign. Núþækti mer
það nokkur ósamkvæmni, ef rétt álitist, að taka aleiguna frá
þessum flokki hinna fátæku, sem aumastir eru allra.
par um eru án efa allir samdóma, að tilgangur spítalanna
hafi verið, og se enn, að veita holdsveikum mönnum forsorgun. pess vegna tók eg mer það breytíngaratkvæði frá uppástúngum nefndarinnar, að fe spítalanna skyldi verja eptir uppruna-augnamiði þeirra, og það, fyrst {eð er svo vaxið, ekki
af góðri stjórn þeirra, heldur hins vegna, að þeir hafa dregið
sig í hlé, og þeim mátt heita á seinni tímum lokað fyrir þeim,
sem eignirnar áttu, að nú geta spítalarnir staðið straum af öllum þeim holdsveiku mönnum, sem í landinu eru, og 40 kvað
vera, þannig: að allir holdsveikir megi fá þar inngáng. Eg
ætlaðist ekki þá, þegar eg bar breytingar-atkvæðið upp, til
meira; en mel' el' það nú ljóst, að allir ættu að takast inn
holdsveikir í spitalana, hvort þeim er ljúft eða ekki: því eins
og stj órn eins lands hefir rétt á, að hindra frelsi þess óða og
annara hættulegra manna, svo einnig hinna holdsveiku, að
því leyti þei!' eru hættulegir heilbrigði þjóðarinnar.
Nokkrir
lJeirra, sem látið hafa meiníngu sína i ljósi um þetta mál, hafa
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stúngið Ullp á því, að leggja spítalana niður, og safna eignum
þeirra í sjóð; en það er eptirtektavert, að allir hafa þeir bygt
þessa meiníngu á því, að spítalarnir hafi ekki hín gað til unnið það gagn, sem skyldi, og að frá héruðum þeim, sem þessir menn eru frá, hafi fáir eða eingir feingið inntöku í spitalana; en ekki mega menn gefa spítölunum sjálfum skuld lÍ. því,
sem stjórn þeirra er að kenna; og hafi heröð þau, sem fulltrúarnir eru frá, ekki haft holdsveika, áttu þau ekkert tilkall
til spítalanna, en hafi þeir ekki feingið holdsveikum inn komið, þá gefi þeir stjórn spítalanna skuld á því.
Nú líður að þeim tíma, að menn greiða atkvæði i máli
þessu, og fæ eg ekki dulið tilfinníngu mína. Eg hefi einu sinni
áður á þíngi þessu haft líka, en það var, þegar atkvæði VOnI
gefin um hefðina; þá var að gjöra um hin helgustu réttindi
manna, og her er um rettindi aumingjanna að ráða; mig vantar túngutak og aðra hæfilegleika, en ekki vi1jann, til að tala
máli þessara minna aumustu bræðra, og má eg játa, að mer
hefir óglatt orðið af að heyra menn tala um aleigu þeirra, sem
það fe, er rétt-tækt væri til þessara stiptana, sem einasta Í
imyndaninni eru gagnlegar, og að forsvarsmenn þessara vesælínga, þeir sem verið hafa og eru, fylla flokkinn móti þeim.
En eg vona, að þíngið gæti sín, gæti sóma síns og rettdæmis,
og að það verði ekki í dómum sínum sjálfu ser sundurþykt:
gæti þess, sem á eptir fer, dóma samtíðar og eptirkomandi
aldar: gæti þess, sem vinna má með því, sem til er, eptir tilgángi réttum, og hvað á hinn bóginn líklegt er að með þessu
fé vinnist : gæti þess, hverjir her eiga í hlut, og á hverju bygt
er að gjöra þeim nú órétt, nefnilega, að þeir hafa ekki áður
notið réttarins, sem skyldi, og því er eiga þeirra orðin svo
fángvænleg.
Falli nú atkvæ-ði þingsins móti retti hinna voluðu, og skyldi stjórnin, sem eg sízt vona, aðhyllast þá meiningu, þá er eitt eptir að hugga sig við, að hann sem réttinn .
þekkir, lætur ránglætíð þeim að góðu verða, sem það líða, en
hinum ekki, sem það gjöra.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg hefi gjört mer það að reglu
her á þinginu, að Jysa því, hvernig eg ætli að greiða atkvæði
í hverju málefni, svo þíngtíðindin seinna beri vitni um það.
Eg vil því láta í ljósi, að eg ætla mer að fallast á fyrstu og
aðra uppástúngu í álitsskjali meira' hlutans, en þar á móti
greiða atkvæði á móti hinum uppástúngunum.
Eg verð að játa,
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að met' ekki að öllu getur geðjazt álits skjal meira hlutans, og
ekki heldur
ágreinÍIlgsálit
minna hlutans.
En eptir þeirri
stefnu, sem málið hefir tekið, og þar eð nú er orðið of seint
að bera upp breytíngar-atkvæði,
álít eg það óþarfa, og ekki
nema til ruálaleinglugar,
að skýra frá, í hverjum
greinum
eg
er nefndarálitinu
ekki samþykkur,
og af hvaða ástæðum
það
er. Hinn velæruverðugi
þíngmaður Borgfirðinga
hefir skorað á
þá lögfróðu menn, sem ber eru á þínginu, að láta í ljósi meiningu sína um, hvort taka megi fe það, sem lagt hefir verið til
spítalanna,
frá þeim holdsveiku
mönnum,
og brúka það til að
betra læknaskipun
bel' á landi.
Eg vil því, eptir því sem
hann hefir áskorað, skýra frá, hver meiníng
mín er í þessu
efni.
Eg heiðra að sönnu tilfinningu
haus, en er þó sannfærður um, að meiníng hans um, að ei megi taka fe spitalanna frá þeim holdsveiku,
og gjöra á því aðra skipun, styðst
ekki við réttar ástæður.
IIinn
hæstvirti
komingsfulltrúi
er í
ræðu sinrit- svo ljóslega búinn að sýna það, að eg held, að
þingmenn
ekki þurfi framar að hafa um það nokkurn
efa.
petta málefni kom fyrir á nefndarfundi
í Reykjavík
árið 1839,
og eg let þá í ljósi meiningu mína um það, á sömu leið og
konúugsfulltrúí
nú gjörði, og er hana að lesa í nefndartíðindunum á bls. 152-153, og eg Sel á hinni siðar nefndu blaðsíðu, að hinn háttvirti
forseti hefir verið á sömu meiningu
sem eg. það fé, sem spítalarnir
nú styðjast við, hefir stjórnin, eptir ósk landsmanna,
lagt til þeirra; og það er einginn efi
á því, að stjórnin má breyta því skipulagi, sem þá var ákveðið um fe þetta, þegar hÚII finnur, að nauðsyn krefur
það, og
Ilið fyrra fyrirkomulag
er ekki Ieingur vel til fallið.
Væri
þetta ei svo, hlyti sú fyrsta
skipan að vera gild um allar
aldir, og hinn fyrsti löggjafi gæti bundið hendurnar
á öllum
þeim, sem eptir bann koma, og breyting
til hins betra yrði
ekki möguleg seinna meir í þesskonar
efnum, hversu óhentug
sem hin fyrsta skipun væri.
pað er ekki nóg, að hafa næmar tilfinningar fyrir þeim holdsveiku
einum; menn verða einnig að kenna í brjósti um aðra sjúka
og sárþjáða,
og bera
umhyggju fyrir þeim.
Breyting sú, sem næstum því allir óska
eptir á spítölunum,
miðar ekki til þess að svipta þá holdsveiku þeirri líkn, er þeir híngað til hafa notið, en hún miðar
til þess, að veita bæði þeim og öðrum sjúkum
þá líkn og
Iæknahjálp,
sem þeir hín gað til hafa mátt áll vera.
peir
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ypparlegnstl1 IÖgVitríngar hafa jafnvel haldið, að þeim stiptunummætti breyta, sem eínúngís styðjast við gjafir frá einstökum mönnum, þegar ákvarðanir þeirra um gjafirnar eru
orðnar svo óhagkvæmar, að tilgángi gjafarans verður ekki
náð. Væri .éi kostur á að breyta slíkum ráðstöfunum gjafaranna, gæti þar af leidt, . að jafnvel miklu af jarðagózi eins
lands yrði með tímanum "varið á óþarfan og óhentugan
máta.
Assessor JÓNA8SEN:. Í tilefni af því, sem hinn heiðraði
þíngmaður Borgfirðinga nýlega mælti, er hann skoraði á þá,
sem væru lögfróðir afþíngrhönnum, að segja álit sitt um það,
hvort lagaástæður væru til þess, að verja spítalanna eignum
til annars augnamíðs en þess, sem þeir upprunalega
hefði
verið stofnaðir í, leyfi eg mer að taka til orða í þessu máli,
og skal eg ekki vera margorður, þar sem búið er að ræða þetta
mál svo ítarlega á báðar hlíðar,
það, sem her er spursmál um, er það, hvort stjórnin hafi
i'ett til að breyta þeim stíptunum, sem annaðhvort undanfarnir stjórnendur, eða einstakir menn, hafa sett á stofn. Úr
þessari spurningu er nú auðráðið : því það leiðir af hlutarins
eigin eðli og réttum skilníngi á stjórnarinnar réttindum og
skyldum, að hún hlýtur að hafa þennan rétt, hve nær sem nægar og réttlætandi ástæður eru fyrir hendi til þess að gjöra slíka
breytingu, og stendur það i þessu tilliti á sama, hvort heldur
undanfarnir stjórnendur, eða einstakir menn, hafa sett slíkar
stiptanir á fót: og sama er og í því síðara tilliti, hvort stiptunarbréfið og staðfesting þess heimilar breytíngu í stiptuninni, eða það gagnstæða er ákveðið, þessi regla á ser stað,
bæði þegar viðhald stiptunarinnar,
eins og henni er komið
fyrir, er til skaða, og líka þegar fyrirkomulag hennar er svo
vaxið, að það" öJdímgiser
til fyrirstöðu betri hagnýtingu á
þeim efnum, sem tilheyra stiptuninni.
En þetta á og hlýtur þó að skiljast með nokkurri takmörkun. það liggur nefnilega í augum uppi, að breytingin á
að fa~a fram með nauðsynlegri varúð, það er að skilja þannig,
að það sem verulegt er i stiptunarinnar fyrsta augnamiði ekki
breytist, nema það liggi beint við, að stíptunín se til eingra
nota, eins og hún er,eða,ef
til vill, til ógagns og skaða; það
er líka sjálfsagt, að þeir, sem þegar njóta góðs af stiptuninni,
ekki verða sviptir þessari. hjálp án endurgjalds, en þeir, sem
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ekki hafa neina von um að njóta góðs ar henni. geta ekki
átt heimtun á endurgjaldi, því þeim er einginn órettur gjörr i
því, þó von þeirra ekki uppfyllíst, enda þótt stiptunin standi
óbreytt.
þegar eg nú heimfæri þetta til spltalnnna ber á landi og
uppástúngu meiri hlutans, skil eg ekki betur, en að hún í spítalanna tilliti gángi oflángt, og að réttarheimild vanti fyrir því, að
steypa eignum spítalanna Ilmmig samall í sjúkrahús í Reykjavík, í hús, sem þar að auki ekki er ætlað nema að lítilli tiltölu hinum spitelsku mönnum, heldur hefir allt annað augnamið, og þó tilgángur nefndarinnar se cnn hezti með þessari uppástúngu, held eg hann réttlæti þó ekki þau meðöl, sem þannig
á að brúka til uð ná honum.
það er satt, að spítalarnir ekki uppfylla eða hafa uppfylt sitt augnamið ; þal'l er allt satt og meir en satt, sem sagt
hefir verið þeim til áfellis, hæði ber á þinginu og endrarnær;
en þétta atri(')j er ekki næg ástæða til þess, að breyta þeim
svo gjörsamlega, eins og nefndin stingur upp á, því það má
bæta úr brestunum, og halda þó jafnframt við spítalanna upprunalega augnamiði. Eg get þannig ekki heldur gefið atkvæði
mitt fyrir svo gjörsamlegd umsteypíngu spítalanna, sem meiri
hlutinn ætlast til, og það enn þá síður, þegar eg lít á þá miklu
tvísýnu, sem mer virðist vera á því, að sjúkrahús
það og sá
Iæknnskéli,
sem því á að vera sameinaður, og her ræðir um,
geti eða muni geta náð sínu augnamiði, svo verulegt gagn
verði að, og væri þá of mikið lagt í sölurnar, ef sú yrði niðurstaðan, og mundu menn þá iðrast eptir að hafa eydt eignum
spítalanna svo óbeppilega;
en þar ön ber að lútandi atriði
eru þegar ítarlega tekin fram í umræðum þingmanna, skal eg
ekki tefja tímann með að Ítreka þau her aptur.
Minni hlutinn fel' þess vegna, að mínu áliti, réttan meðalveg; hann vm nefnilega bæta skipun og fyrirkomulag spítalanna, og koma þeim í annað og betra horf, og jafnframt
með efnum þeirra ráða nokkra bót á Iæknaskipuninní,
sem
allir hljóta að játa að se svo mjög ábótavant. petta sýnist
mer vera eptir hlutarins eðli, og samkvæmt þeim reglum, sem
varða breytingu á opinberum stiptunum, enda má fullyrða, að
uppástúnga minna hlutans geti komið að góðum notum; þvi
eptir henni kæmist nú þegar læknir á við Kaldaðarnesspítala
(sem nú missir árlega 100 rhd., af því læknir kemst þar ekki
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á); fyrir Árnessýslu, og líka fYrir norðan við MöðmfelIsspítaJa;'
sem mer, eins og minni hlutinn hefir st{mgið upp á, þykir vel
eiga við að þá yrði fluttur til Norðurþíngeyjal'sýl'lu.
Við hina
tvo spitalnna geta, eins og efnum þeirra nú er varið, ekki
komizt læknar að sinni, og fellst eg því á, að eignum þeirra
sehaldíð saman, og þær settar á vöxtu fyrst um sinn, en hætt
að veita holdsveikum
mönnum þar viðtöku.
Eg er líka minni hlutanum samþykkur um aðstoðarlækna,
því eg held þnð geti komið að g()ðu liði, ef'héraðslæknar
tækju
að ser fyrir borgun, að kenna úngum og efniJegum bændamöunum þær almennusfu og élnföldu-tu lækníngareglur og aðferð; það yrði líka dálítil launaviðbót fyrir hðraðslæknírlnn.
l>cssit' heimalærðu læknar hafa opt að undanförnu
orðið að
góðu gagni í ýmsum sveitum, og mætti svo verða cnn, og öllu
betur, þegar þeir yrðu þannig meutaðir, eins og gjört er ráð
fyrir. Eg held líka, að ekki þurfi að hugsa þessum aðstoðarlæknum fyrir launum úr oplnhcrum f'j(Þl'li,því eg gjöri ráð fyrir
þeir hafi annan atvínnuveg, og svo hefir það verið hingað til.
En um þetta atriði er þegar nægilega rædt, og skal eg
því ekki fjölyrða (lal' um, en atkvæði mitt ætla eg að gefa i
málinu þessu samkvæmt,
" UmboðsmaðurpoRvALDuR SlvERTsEN: Eg ætla nú ekki
að leingjn umræður máls þessa með þrætni mót enum heiðraða fulltrúa ÍsDr()ínga, um breytíngar-ntkvæði mitt og þess þýðIngu; því eg hafði vit á því, áður en harm gat þess, að rðttur til að skera úr því tilkom enum háttvirta forseta; eg ætla
heM,11' ekki að fara orðum um uppás,túngurnar i málefni
þessu, það er búið að ræða svo mikið um þær, að eg vona,
að öllum þíngmönnum séu orðnar þær fullIjósar, geti þær
annars orðið það nokkurn tíma; eg vildi einúngis hafa leidt
athygli þingmanna að þvi, sem nú er fyrir hendi að skera úr
með atkvæðum: her er einkum um þljú höfuðatriði að gjöra,
hvort menn vilja nil'íurleggja spitalana, sem nú eru, með ölla,
til þess að búa til spítala hús í Reykjavík úr efnum þeirra og and':
virði, að því leyti það hrökkur til, en taka lán, jafna á þjóðina, eður eiga undir því, að stjórnin miðli þvi ábrestur, og
eiga síðan undir von, hvort spítali sá, að þvi búnu, geti nokkurn tíma náðþv'í .a1igt.amiði, að Sjúklingar landsins hafi gagn
af honum, og áð "lækna':efÍli nokkru sinni geti' eða vilji nema
þar læknisfræði, og" ál) Innléndir læknar fjölgi her.
Eg sagði
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þettaværi und i r von, og eptir þvi bið eg þingmenn að taka.
Annað atriðið verður það, að ákveða með atkvæðunum, hvort
mönnum þyki þá ekki varlegra, séu spítalarnir lagðir niður,
að safna þá efnum þeirra í sjóð, og láta þann sjóð ávaxtast,
og vera þá vissir um, af þeim efnum að geta feingið næga
læknafjölgun, og það innlendra lækna, sem eru, að eg ætla,
i hendi manns, þegar efni eru til að styrkja lækna-efni,
og
launa læknum, svo sem hæfir; eg sagði, að um þetta gæti
menn verið vis s i r, og bið eg einneginn, að þingmenn gefi þvi
orðatiltæki gaum. þá er hið þriðja atriðið, hvort menn hafi
laungun til, að halda spítölunum við, sem eru, biðja um endurbót þeirra, ætla þar holdsveikum manneskjum vist, og læknum bústað, og eiga undir kasti, undir teníngakasti,
hvort
holdsveikra inntaka þar, og lækning á spítölunum, efna tilhögun og meðferð þeirra, lækna búskapur á spitalajörðunum,
og
þess háttar, ekki muni seint eður snemma reka að sama miðinu og verið hefir, en efnunum vera eydt til ónýtis. Eg ætla
nú hvorki að mæla með né móti neinu þessu, fremur engjört
hefi; þingmenn hafa ráðið í, hversu eg muni greiða atkvæði,
það ætla eg að gefa eptir sannfæríng minni, og það veit eg
að allir þíngmenn gjöra.
Eg vildi líka að endingu minnast á eitt lítið atriði,
en það er ekki lítið, það er um aðstoðar -læknana ; það
mun varla nokkur sá þingmaður her, sem ekki verði að
viðurkenna, að bann hafi þekt til þess, að þeir cptlega hefðu
orðið að miklu liði; hver þingmaður ser í lagi mun hafa
þess nóg dæmi, og játa, að þeir séu gagnlegir og ómissandi,
og þetta er þó núna, undir því banni eða bandi sem á því
hvílir
Eg fyrir mitt leyti verð að játa, að eg þekki þess
ekki fá dæmi, að þessir óyfirheyrðu læknar hafa komið að miklu
liði, og stundum í ýmsum sjúkdóms-tilfellum fullt svo miklu,
sem læknirinn sjálfur; það er talað um, að fái þeir ein gin
laun, gefi sig einginn til þess. En hver eru launin, sem þeir hafa
haft'? Laungun til að geta líknað bræðrum sínum, og góð samvizka, að ser hafi heppnazt það; eg ætla líka, að mörg héruð
yrðu viljug til að styrkja þá, einkum hvar lækna skortur er
eins mikill, sem orð er gjört á. það er dregið í efa, að læknar
her geti nú kent lækníngar; en það vita þó allir, að þeir
hafa getað það: Bjarni Pálsson kendi mörgum, er síðan urðu
til mikilla nota; margir gjörðu það sama eptir hann, og eg þekki
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.einn afbragðs-heppinn aðstoðarlæknir , sem lært ·hefir hjá landlæknir þeim, er við nú höfum. Eg ætla' mer ekki að fjölyrða
um þetta .fremur; það ræður hver einn sínu atkvæði, og eg
mínu.
FORSETI:
Eg. vil einasta í fæstu orðum láta melníngu
mína í ljósi um þetta málefni, sem ella er svo mikilsl varðandi.
Að þeir svo nefndu spítalar her í landi, sem ekki eru nú annað en nafnið eintómt, séu eign þjóðarinnar, en ekki einstakra
manna af henni, það hefi eg áður sagt á embættismanna fundinum 1839 (sjá tiðmdi frá sama fundi bls. 153), og sama sinnis er eg enn. Eg ætla, að bæði stjórn og þjóð eigi frjálst, að
'gjöra þá skipun á um forsorgun og aðhjúkrun enn a holdsveíku,
.sem hentust er, ef þeir að eins njóta hvorutveggja á tílbæri'legan hátt, og fyrir öðru þarf ekkí ráð að gjöra. Eg ætla því
enn sem fyrri, að frjálst sé að 'verja 'eigum öllum enna svo
nefndu spítala til annars alþjóðlegs augnamíðs , einkum þegar
það er svo náskylt því, sem upphatlegavar
til ætlazt með
'spítalana , og svo áríðandi, sem lækna-fjölgun er í þessu landi,
sem bæði er strjálbygt og íllt yfirferðar.
Eg get því ei annað en verið því samþykkur, sem að því lýtur, að aftaka spitalana hreint, nefnilega, ar. taka eingan holdsveikan inn á þá
framar, en auka lækni strax í hverjum þeim fjórðúngi, hvers
spítalasjóður feingið hefir nóg efni til þess. Líka felli eg mig
vel vit> það, sem talað hefir verið um aðstoðarlæknana; einúngís virðist mer það uggvænt, að læknar kenni þessum:að~
stoðarlæknum, enda þó þeir feingi nokkurt. endurgjald fyrir,
nema þeim se gjört það að skyldu.
petta segi eg ekki til
neins einstaks manns, heldur eptir skoðun mannlegs breyskleika yfirhöfuð, því læknirinn mætti þó að líkindum óttast
fyrir, að þessir aðstoðarlæknar kiptu frá honum nokkru af
lækninga-launum hans.
'
par á móti get eæ áeingan hátt feIt mig við þær stórkostlegu vonir, sem meiri hluti nefndarinnar gjörir ser um spítalastofnsetningu í Reykjavík og læknakenslu þar.
í því falli
skírskota eg til þess, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi og
minni hlutinn hafa um það efni sagt. Eg vil að eins með 'fáeinum orðum drepa á sumt af því, sem meiri hluti nefndarinnar telur til, sem stoð undir spítala-stofnsetningunni,
en allar þarf eg ekki að nefna, því sá hæstvirti komingsfulltrúi hefir
á svo auðskilinn hátt kípt þeim flestum.undan.
Eg man ekki,
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að hann nefndi toll þann, er meiri hlutinn vill leggja á selveiði og æðarvarps-hlynníndí jarða. Allir sjá, hvað ósanngjörn
slík álaga væri á hlynnindi þessi, því efalaust má þíngið telja
það, að þær jarðir, er slík hlynníndi hafa, mundu við nýtt
jarðamat 'verða hærra metnar til skatta-álögu , en ella myndu,
ef ei hefði slík hlynnindi haft; ef af hlynnindunum ætti svo
að svara spítala-tolli, væri það ný álaga á slíkar jarðir, sem
aðrar jafndýrar jarðir ekki bæru.
Sama má segja um þá 3
spítalahluti á ári, sem stúngið var upp á; við þá væri einn
einstakur kostnaðar - og hættusamur næringarvegur landsins
tollaður, en aðrir væru látnir sleppa, þar sem þó á að vera
að gjöra um sameiginlegt gagn allra. Eg vil nú ekki fá mer
til orða um hússleigu-peninga lyfsalans í Reykjavík eða Gufunesspítala penínga, því áður er um þá rædt bæði af konúngsfulltrúa og minni hlutanum.
EYJÓLFUR EINARSSON: Eg stend: ekki upp til að skýra
þíngmönnum frá áliti mínu í þessu máli; eg hefi gjört það við
fyrri umræðu málsins, og vona eg, að þingmenn áliti mig ei
svo hvíklyndau, að eg se nú kominn á aðra meíníugu, einkum
þar eg við umræðu málsins hefi ei feiugið ljósari hugmynd
um það, en áður .hafða eg.
M því, sem sá heiðraði þingmaður úr Dalasýslu nú síðast mælti, vil eg leyfa mer að kynna
þinginu frá, að síðan eg man til, sem hefi í plázinu verið frá
barndðmi, veit eg ei til, að þar hafi verulegt gagn orðið að
héraðslæknum, sem að nokkru hefir flotið af plázins stöðu,
en þar á móti mikið gagn af aukalæknum, sem eg þori að
fullyrða að hefir haldið nokkrum þar við líf og heilsu, einkum
á seinni árum, og vona eg, að þessu lík dæmi séu ei mjög
sjaldgæfí öðrum hreppum, sem undir eins sanna, að við mundum
hafa góð not af yfirheyrðum auka-læknum í mörgum tilfellum.
STEPH,\N J(íNSSON: Allir vita, að eg stend ekki upp af
þeirri dskoran, sem bent var að lögfróðum mönnum, en eg vildi
samt leyfa mer með einu orði að minnast ræðu hins hefðraða
þingmanns Borgfirðinga, og vil eg þá fyrst geta þess, að eg
held, að það hafi ekki meir en einn tíundi partur af þeim
holdsveiku feingíð inngaungu á spítalana, eða að minnsta kosti
ekki meir enn t af þeim sem voru sannir þurfalíngar.
J\ler
fyrir mitt leyti hefði fundizt mikið um ræðu þess heíðraða
þingmanns, hefði eg ekki með vissu vitað, að þeir, sem á spitölunwn eru, þar sem eg þekki til, eru eingu betur farnir, en hin-
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re,

ir holdsvei~u,. semi sveitum framfærast á fátækra
og því
hef eg áðllr farið þeimol'ðum jrm þetta mál, selll sýna misbrúkun á spítölum, og ab þeir væru betur niðurfelðh',' en ;mi~brúkaðir. Að því leyti sem hinn heiðraði þingmaðar mínntlst
.á aðskilnað persóna og inntöku allraholdsveikra
á spítalana,
·þá mætti máske virðast ísjárvert, þegar annað hjóna verður
holdsveíkt, sem opt ber við, að svipta hitt, Qg máske börn,
.míkilli aðstoð og umsjón, sem opt duglegur og hygginn ektamaki veitir búi sinu og börnum, þó veikur sé, og þar með
gjöra honum lífið margfalt þúngbærara, með því að hrífa hann
·frá ástvinum sínum, i hverra samfelagi sem flestir vilja lifa
og deyja. Hvað viðvíkur rettindum þeim, sem holdsveikir einir kynnu að eiga til spítalanna, þá hafa verið um það misjafnar meiningar meðal almenníngs ; það kynni máske að álítast, að sjóður sá, sem spítalarnir eiga, væri að nokkru gjafir
einstakra manna, að því leyti sem hann væri dreginn sauian
af spítalahlutunum ; samt se eg einga hættu viii liggja, þó efnunum se safnað, en ekki strax afráðiO, hvernig bezt muni að
brúka þau.
Umboðsmaður JÓN GUÐ.UNDSSON:
Mlnní hlutinn sagði
~ðan, þegar hann tók til orða, "að framsögumaður
mundi ekki
vera höfundur að uppástúugu
meira hlutans, þVÍ hann væri
skynsamur maður, heldur mundi einhver v lnd hauí hafa fundið hana upp". ~Ier þykir nú þetta nokkuð freklega tekið til
orða, þVÍ það hefði verið víndhanaskapur af meiri hlutanum,
að bera upp þessa uppástúngu,
ef vindhani hefði verið undirrót hennar; eg skal nú ekki svo bera af mer viudhanaskap,
en eg held þa!> se nokkuð freklegt að bera slikt IÍhrýn hinum 3 heiðursmönnunum, sem eru i meiri hlutanum.
Eg veit
að vísu ekki glögt, hvað orðið vindhani merkir, en eg Ímynda
mer, að sá se s a n nk al l að ur vindkani,
sem segir sitt í
hverju orðin u 0 g b er al drei saman vi ð sj álfa n sig.
En eg stóð ekki upp til þess að eltast við einstðku orð,
heldur stóð eg upp til að venda máli mínu að ræðunni, sem
ber hefir verið flutt fróðlegust og uppbyggilegust í málinu,
bæði í dag og í undirhúnings-umræðunni,
að ræðu hins háttvirta konúngsfulltrúa,
sem hann flutti áðan. Hann útlistaðí málið og liðaði í sundur, bæði ljóslega og greinilegn, eins og vandi
hans er til og honum er svo lagið; hann taldi fram og gr~iddi
úr öllum ástæðwn b~ði m.eira og minna hlutans nefuðari.nnar
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og niðurstaðan varð sú, ali allar ástæður meiri hlutans urðu
næsta léttvægar, þar sem þekking og reynsla meira hlutans se
eingi í lækna-málefnum, en þekking eg reynsla minna hlutans
se í þessum efnum svo mikil og mikilsverð.
Eg veit nú
satt að segja ekki, hvaða merkingu hinn háttvirti konúngsfulltrúi leggur i orðið re y ns I u, en það veit eg, að alment er
það ekki nefnd reynsla, sem hann nefndi her og bygði á svo
mikilvægar ályktanir. það er víst að minnsta kosti, að reynsla
minna hlutans hefir ekki staðið á stöðugu. Á henni á að byg&ja
það, að spítali i Reykjavík verði aldrei til neins; 1830 lagði
þó minni hlutinn til af reynslu sinni við stjórnina, að spítölunum yrði umsteypt, og uppbygt af efnum þeirra e i tt alment
sjúkrahús, bæði handa læknandi holdsveikum og öðrum sjúklingum; hann segist aldrei hafa sagt, að hann hafi viljað hafa
sjúkrahús i Reykjavík; það er satt, hann hefir ekki sagt
það, svo menn viti, með berum orðum; en mer er spurn: hvar
vildi hann þá hafa þetta e i n a almenna sjúkrahús, sem hann
beiddí stjórnina um? og eg ætJa að lofa öllum heilvita mönnum að ráða úr því, hvort hann hefir viJjað hafa það upp á
Baldjökli, eða í Reykjavík, eður hvar annarstaðar.
Reynsla
hans á að sanna það, að aðsókn sjúkra að spítala i Reykjavík verður, svo að segja, eingin ; en eg skil ómögulega, í
hverju að hans reynsla um þetta er merkari, en reynsla annara: en hún er sú, að þar sem duglegur læknir er í sveit, þar
er mesta aðsókn sjúklinga að þeim hinum sama; um þetta
verða þó ekki bornir til baka nákunnugra manna vitnisburðir bæði innan þings og utan; en fyrst mesta aðsókn er að
duglegum læknum í sveit, þá flýtur þar af, að reynsla minna
hlutans, sem í rauninni er eingin í þessu efni, getur ekki
hrakið þá skynsamlegu ályktun, að mikil aðsókn hlýtur að
verða að spítalanum með 2 duglegum læknum.
Reynsla
minna hlutans á að sanna, að ekkert lið verði að læknakenslu
við spitalann; nú er reynslan, margföld reynsla margra, búin
að sanna, að kensia landlæknanna hafi orðið að góðu liði, að
frá þeim hafi komið her og hvar út um land duglegir læknar,
og það frá minna hlutanum sjálfum, sem þó hefir ekki kent
þeim, nema þann svo nefnda "dauða bóklærdóm", þar sem hann
segist aunga sjúkra manna aðsókn hafa haft, svo að ' teljandi
sé , í undanfarin 27 ár. En ef allduglegir læknar hafa komið
frá hendi einstakra manna, fyri kenslu þeirra, þá skilst lík-
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lega öllum, að~eins geti' farið, ef 2 duglegir 'læknar kenna við ,
spítalann, óg ekki síður. Mer getur annars ekki annað en
þóktsú ályktan nokkuð merkileg, sem konúngsfulltrúinn og
minni hlutinn gjöra í þessu efni: að kensia við spítalann, þar
sem 2 duglegir læknar einmitt eiga að kenna upplýstum mönnnm, stúdentum frá skólanum i 3 ár, að' þeirri kenslu á ekkert
lið að verða; en að héraðslæknar kenni óupplýstum bændasonum svo sem hálft missiri, að því á að verða mesta lið og
læknisbót um landið. Reynsla minna hlutans á að sanna
það til hlítar, að ekki se til neins, að 'leitast til við að lækna
holdsveiki nálægt
sjó, þó þiggur hann 200rbd. árlega frá
stjórninni, til þess að reyna að lækna spítelska hé rna við
sjó i nn. Eg efast ekki um, að konúngsfulItrúinn
hefði líka
bygt það á reynslu minna hlutans, að það væri nauðsynlegt,
að hín gað feingist 1\1e s I í n ga r 6. hvert ár, eins og minni
hlutinn óskaði .um daginn, sjálfsagt vegna sinnar 27 ára reynslu,
hefði honum ekki gleymzt að bera upp um það viðauka-atkvæði í undirbúnings-umræðunni.
Sannfærist því og græði
hver, sem vill, og hver, sem getur, á reynslu minna hlutans,
og af ályktunum þeim, er konúngsfulltrúinn bygði á henni; eg
græddi á hvorugu, og eg sannfærist af hvoruga.
Hinn háttvirti konúngsfulltrúi sagði um meiri hlutann, að
menn mættu ekki gylla vonina, með því að vísa á það, sem
ekki væri til; og eg skal nú sanna það, að menn þurfa ekki
serlega að gylla fyrir ser vonina, fyrst fu II trú i stj ó I' n a r, i n II a r tekur svona í málið, yfir höfuð; fyrst hann ber meiri
hlutanum það á brýn, að hann vísi á það, sem ekki se til, af
því menn í allri hógværð benda til þess, sem viðlægilegast
þókti og líklegast, til að styrkja til framkvæmdar þessa mikilvæga málefnis, án þess að neinn serlegur bagi eður tjón
stæði af,þó svo væri aðfarið, og svo að stjórnin væri beðin
um sem mínustan styrk, sem minnst fjárútlát til þess; meiri
hlutinn vildi olla stjórninni sem minnst kostnaðar, þó hún
hljóti að álíta það hina fyrstu og helztu skyldu sína, að sjá
sem bezt fyrir lífi og heilsu þegna sinna, eptir því sem auðið
er; það verður heldur ekki sagt með sanni, að stjórnin sjálf
viðurkenni ekki þessa skyldu sína, að hún sé ekki fús á að
leggja allt ti], og gjöra allt, sem hún megnar, og sem hún er
sannfærð um að til gagns megi leiða í læknamálefnum vorum; þetta sýpirhÚD og sannar, svo að-segja daglega]. en hún
;'
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á úr vöndu að ráða, og hefir átt· til þessa, þar sem tillögur
um þetta, héðan frá landi, hafa svo að segja verið hver ofan
i aðra, hver annari gagnstæð, og ekkert verulegt eða nýtilegt
í neinni.
þetta hefir stjórnin fundið, og þvi hefir hún ekki
getað komið neinum lagfæringum á. þetta ættu menn samt
vandlega að athuga nú, þegar geingið er til atkvæða um þetta
mál, og vera þess fullöruggir, að stjórnin lætur ekki sitt eptir liggja, ef'menn biðja um þær breytingar, sem eru skynsamlegar, og sem auðsjáanlega er nokkur vera í, og sem nokkurt
gagn má af standa.
Áður eg sezt niður, verð eg að geta þess, að hvernig sem
atkvæðagreiðslan ræðst í málinu, þá getur vart 3. uppástunga
minna hlutans orðið tekin til greina, eður komið undir atkvæði,
eins og hún er nú borin upp, þar sem þar er farið fram á,
að opið breffrá 14. Janúar þ. á., nái til Íslands; en eg hygg það
beinlínis móti alþingislögunum, að biðja um löggiltlíngu neins
þess lagaboðs, sem ekki er lagt áður fyrh' þingið á reglulegan hátt, til þess að ræða um, að hvað miklu leyti það þykir
eiga ber við.
Assessor JOHNSEN: Eg hefi hingað til ætlað það óþarfa
fyrir mig, að standa upp i máli þessu, af þvi mer virðist, að
bæði hinn heiðraði framsögumaður og líka hinir aðrir heiðruðu
meðnefndarmenn mínir hafi fært svo nægar ástæður, sem færa
þurfti, gegn mótmælum þeim, som fram eru komin gegn uppástúngum minna hlutans; en þar eð mer líka hefir fundizt, að hinn
heiðraði konúngkjörni þingmaður, sem er minni hluti nefndarinnar, með ummælum þeim, er hann hafði við i ræðu sinni,
bjyggi vel nærri nefndarmönnum meira hlutans, held eg, að
eigi sé fjærri, að eg skýri frá því, á hvern veg eg er orðinn
sannfærður um, að tillögur haus um spitalann í Reykjavík eru
það tiltækilegasta meðalið , til að koma betri læknaskipun á
eða að fjölga læknum her í landi. Meiri hlutinn varð að vera
samdóma um það, að laun héraðslækna her í landi aldrei yrðu
eða ættu að verða svo há, að þess gæti verið nokkur von, að
svo margir Íslendingar legðu fyrh' sig læknisfræði við háskólann, að ekki margir, ef ekki allflestír, danskir menn sætu fYI'ir læknaembættunum, þángað til þeir losna ft'á þeim aptur með
hiðlaunum; en þetta ætlar nú meiri hlutinn og eg einhvern
hinn mesta galla á þeirri tilhögun, að taka lækna eða fjölga læknum einúngis úr tölu hinna haskðlageíngnu; og eg fyrir mitt leyti
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hefði ekki verið í efa um, að. velja heldur þenna veg til læknafjölgunarinnar,en
kensluna iIandinn,
eg hefði seð næg
líkindi til, að nógu margir Íslendingar yrðu fáanlegir til læknaembætta i sýslu hverri, útlærðír frá háskólanum; en það er á
hinn bóginn öllum i augum uppi, að það bæti lítið sem ekkert úr læknaþörfum, ef læknirinn ekki skilur sjúklínginn, eða
sjúklingur ekki læknirinn, eins og mörg dæmi eru itil enn.
Ber varð þá að ligKia annar vegur til að ná augnamíðinu, og
það einmitt til læknakenslu i landinu sjálfu, við þann umrædda spítala í Reykjavík, þar sem helzt eru faung ·á öllu
því, sem til kenslunnar heyrir, og undir eins, að minni hyggju,
von á þeirri reynslu, sem gánga ætti jafnsiðis, við sjúkra
sængurnar á spítalanum; því eg er á því máli, að ekki mundi her
vanta sjúklinga á spítalanum, þegar hann fyrst væri kominn á
stofn, og mundi þessi reynsla IIá líka fljótt spyrjast til héraðanna og hafa heillavænlega verkun á meðferð sjúkdóma víðar
i landinu. Nefndin hefir nú skýrt frá, hver efni ise fyrir hendi
til þessarar ráðstöfunar, en það er misskilningur þingmanna, ef
þeir, eða nokkrir meðal þeirra, skilja meira hlutann á þá leið,
.að hann ætlist til, að strax se farið að byggja spítalann, áður
en seð verður fyrir, að efni se til þess, því það er þvert á
móti bæði orðatiltækjum og niðurskipun nefndarálitsills og uppástúngna meiri hlutans.
Hann ætlast miklu fremur til þess, að
eigi se hlaupið á sig í þessu efni, og að byrjunin sé gjörð,
með að safila og halda efnunum saman, þangað til nógu er
safnað, til að fara megi að koma ráðstöfuninni til betri læknaskipunar alveg á fót, og sýni reynslan til þess tíma, að annað
se tiltækilegra,
en spítali með Iæknakenslu her í landi, láta
menn líka sannfærast af þeirri reynslu.
Annars hefi.' meiri
hlutinn ekki heldur álitið þau hjálparmeðöl, sem hann hefir
tilgreint auk eigna þeirra spítala, sem nú eru, sem svo viss,
að sagt verði, að hann hafi vísað á þau til aukningar sjóðnum
handa læknaumbðtinní, sem óyggjandi;
og má að vísu margt
segja fram og aptur um það, hvort sanngjarnt er eða rétt , að
verja sumu, er nefndin hefir tekið fram, til þessa auguamiðs,
en meiri hlutinn ræður líka einúngis til, að bera þetta upp
fyrir stjórnina, og ætlar henni að skera úr,hvers
her er að
vænta, og að ekkert se þVÍ til fyrirstöðu, að fara þann bónarveg. par sem hefir orðið tilrædt um það, hvort það sð löglegt, að verja eignum spitalannaá
aanan hátt,. en hingað til,
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þá held eg menn þurfi ekki að vera lögfræðingar, til að komast að raun um, að svo se, því eg ætla, að þau fáu mð í ræðu
hins hæstvirta konúngsfulltrúa se auðskilin hverjum skynsömum
manni, að þjóðin eigi frjálst að biðja, og stjórnin frjálst að veita,
að fe því, sem varið er til spítala enna holdsveiku eptir ósk
þjóðarinnar, megi verja í öðru augnamiði, þegar reynslan er búin
að sýna, að hinu upprunalega augnamiði ekki verður náð, eða
það ekki leingur á við. þessari grundvallarreglu sé eg nú ekki
betur en að minni hlutinn sjálfur og hinu heiðraði þingmaður, sem bezt geingur fram að styðja hans mál, líka fylgi, er
hann nú vill fara að byggja hús handa læknum og launa þeim
af sjóðum spítalanna (og það, þó það se talið mjög efasamt, hvort
holdsveiki vel'bi læknuð), og hinn sami heiðraði þingmaður eins,
sem taldi hana ólæknandi, og eru spítalar fyrir líkþráa her í landi,
sem koma má fyrir á eins góða samastaði. aðra en spítalajarðirnar, þá reistir fyrir þá, ek ki nema að nafninu tómu. Að
því leyti loksins, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi komst
svo að orði, sem minni hlutinn hefði latið í ljósl, að dómarar
her í landi eigi fullnægi skyldu þeirra í tilliti til skottulækna,
þá ætla eg ekki að þessu se svo varið, nema ef kafli nefndarálitsins her að lútaudi hafi mísskrifazt, er hreinskrifað var, og
getur svo verið.
þegar þetta atriði varð tilrædt í nefndinni,
vakti það fyrir mer, að læknar sumir hafa álitið það eitt eiga
við skottulækna her í landi, sem lagt er fyrir í tilskipun 5.
Septhe. 1794. en aptur er til kansellibréf 17. Desember 1785
(sambr. erindisbréf 25. Febr. 182-1. 31. og 32. grein), sem
máske fæstir þekkja, er í ýmsum tilfellum gjörir ráð fyrir öðru
her í landi; en þegar eptir því er farið, er það stundum kallað skyldu-vanrækt
dómenda, sem mer ekki gat komið til hugar að bregða þeim um.
FRAMSÖGUMAÐuR:Hvað þvi viðvíkur, sem hinn virðulegi
meðnefndarmaður minn hélt, að misskrifazt hefði í nefndaráliti
meira hlutans, þá veit eg ekki til þess; eg held, að allt se rétt
skrifað á þessum stað; en eg efast heldur ekki um hitt, að dómendur hafi haft laga ástæður fYI'ir ser, þegar þeir hafa slept
þeim, sem ákærðir hafa verið fyrir skottulækningar,
og að einginn geti þess vegna sagt, að þeir hafi ekki gætt skyldu sinnar.
það hefir nú helzt verið talað um sjúkrahús í Reykjavík,
og það hefir verið sagt, að einhver 1,indhani" hefði stúngið
upp á því. Eg get talið upp fyrir þinginu nokkra af þessum
H
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vÍndbönulll: hinn fyrsti er landlæknir' Bjarni Pálsson, þar næst
landlæknir Jón Sveinsson, þá landlæknir Klóg, því eg hefi
fyrir mer uppástúngu hans frá 1816, og óskar hann þar, að
sjúkrahús gæti komizt á undir umsjón landlæknis,
og kveðst
jafnan hafa 4-6 sjúklínga lil umönnunar, en fleiri geti hann
ekki tekið sökum húsrúmsleysis.
pá er einn vindhaninn hinn
háttvirti konúngsfulltrúi,
sem stakk upp á í embættismannanefndinni 1838, að sett yrði sjúkrahús í Reykjavík, og með honum má þá telja ana þá embættismenn í nefndinni, sem fellust á hans mál. pað er þess vegna satt, að uppástúngan er
ekki ný, hún er gömul, og margir skynsamir menn hafa fallizt
á hana, hver eptir annan; en hitt er annað, að efnaleysi hefir
staðið í vegi, og svo það, að ekkert Tíst ráðlag hefir verið
tekið.
par sem hinn háttvirti forseti fór að mótmæla aukningu
spítalahlutanna , þá hefi eg sagt það áður, að slíkar einstakl egar uppástúngur meira hlutans standa ekki á miklu í sjálfum
ser, ef annað hentugra fyndist. En eg held, að þessi álaga
væri einhver hin vægasta og sanngjamasta, því þó það se satt,
sem hinn háttvirti forseti sagði, að þessi hlynnindí verði metin með jörðinni, þá vita það allir, sem til þekkja, að þau verða
aldrei metin með eins miki1li vissu og landgæði jarðanna.
pað er nú undir þíngmönnum komið, hvort þeir vilja fal1ast á aðal- uppástímgu meira hlutans eða ekki, halda saman
eignum þeim, sem til eru, og benda stjórninni til, hversu ósk
þíngins se að þeim se varið, eða þeir vilja sundra öllu, til þess
að geta feingið 4 nýja lækna seint og síðar meir, annaðhvort
útlenda eða innlenda, en eptir fullum líkindum alla útlenda.
KONÚNGSFULLTRÚl:Með tilliti til þess, sem framsögumaður sagði, að eg hefði árið 1838 stúngið upp á því, að sjúkrahús yr~i sett í Reykjavík, verð eg einúngis að gjjjra þá athugasemd, að framsögumaður verður sjálfsagt að vita sjálfur, að eg hefi aldrei beðið stjómina þessa, jafnvel þó eg hafi.
drepið á það við aðra embættismenn her á landi, hvort setja
ætti á stofn þess kyns~úkráhús.
" '
FRAMSÖGU.AÐUR:Eg'hefi:,ekki
sagt, að 'hinn háttVh~ti
konúngsfulltrúi
hafi borið uppástúngu um sjúkrahús her í,Reykjavík upp fyrir stjórninni, en tíðindin frá nefudarfundum embættismanna j Re:rkjavík bera það með s~r, ;lð hann hefir bor- '
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ið þar upp þessa uppástúngu,
og að margir af þeim, sem þar
voru, hafa fallizt á hana.
ÁSGEIREINARSSON: ~ó margir hafi tekið til orða við umræðu þessa máls í dag, en eg þagað til þessa, ætla eg ekki
að leingja þíngræðurnar mikið.
Eg verð þó að geta þess, að þó
margar umræður hafi gefið ýmsar upplýsingar í þessu máli (einkum sú, er sá hæstvirti konúngsfulltrúi flutti), hafa þær síður en
ekki breytt minni öndverðlegu mciningu, sem var sú, að heilladrjúgast mundi vera, að læknakenslan yrði innlend, þegar
því yrði komið við. Mer sýnist nú, að menn séu komnir á 2
aðalstefnur, sem miði til þess, að læknaskipun komist Í betra
horf her á landi: önnur er sú, að allir læknar læri við háskólann Í Kaupmannahöfn,
en önnur sú, að lækna-kensluskóli
verði settur í Reykjavík með spítala. 1\lót hvorutveggju aðferðinni hefir margt verið fært, en sumar ástæðurnar, sem minni
hluti nefndarinnar hefir fært móti að setja spítala Í Reykjavík,
hafa mer fundizt svo léttvægar, að þær hafa veikt traust mitt
á hinum, er meira kunna að vera verðm, en eg hefi síður greind
á að dæma um. Eg hefi áður minnzt á sumar þessar ástæður,
en get þess nú, að minni hlutinn hefir sagt (mig minnir í ágreiníngs-atkvæðinu),
að þegar einhverjir hafi komið til lækninga frá öðrum héröðum, hafi hann annaðhvort tekið þá sj álfur eða útvegað þeim búsnæði ; þetta er mer að sönnu ekki
kunnugt, en það held eg mig minni rétt, að prestur norðan úr
Strandasýslu kom híngað með mer árið 1845 til að leita ser
lækninga hjá landlækninum, og sagðí hann mer, að hann gæti
ekki verið Mr, því hann feingi hvergi húsnæði; og annar maður kom sama erindis í sumar, og varð mer samferða, en eg
veit ekki, hvort honum hefir dottið í hug að hiðja landlæknirinn um húsnæði, meðan hann dvaldi bel', þó hygg eg háðum
þessum hefði komið vel, að mega vera á sjúkra-húsi,
meðan
her dvöldu, þVÍ sá fyrr nefndi drógst hððan burtu (eg held)
lítið nær heilsunni eptir en áður. þetta segi eg ekki Í því skyni,
að eg ætli til, að opinberum eigum landsins se varið til að
byggja sjúkra-hús Í Reykjavík, því það held eg hæjar-búar
hefðu átt að kosta sjálíir ; en eg álít, að eignum enna gömlu
spítala væri varið til þarfa alls landsins, ef þeim væri varið
til þess, að lækna-ken sla yrði innlend, og það væri ekki mót
tilgángi þeirra, þó fleiri aumíngjar hefðu þeirra not, eptir en
áður, því meiri hluti nefndarinnar ætlar holdsveikum þar og
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svo hæli. ~a~, sem fært hefir verið móti þvi, a~ læknar munðu
verða gagnlegir frá læknaskóla i Reykjavík, er reynslan ekki
búin að sanna; hún hefir lángt um heldur sýnt, að læknar, sem
lært hafa hjá landlæknum, hafa orðið að géðnm notum, og má
vænta, að sú um talaða ken sIa yrði ekki lakari; þar á móti
hefir reynslan sýnt, að ekki hafa íslenzkir læknar feingizt i
lækna - umdæmin her á landi, og má þó gjöra ráð um, að
sýslulækna-embættin yrðu aldrei betri. en fjórðúngslækna. embættin eru nú, og yrðu þó margar sýslur læknislausar, að öðru
leyti en því, el' upp á hefir verið stúngið, að héraðslæknar kenni
élærðum mönnum hlððtðkur, o, so frv. En eg held, að héraðs•
læknar hafi nauman tíma til þessa, því það hefir verið sagt
ber á þíngi, að þeir, sem duglegir væru, hefðu aldrei næði fyrir aðsókn sjúklinga, og held eg allir sjái af þessu, hvort vænta
mætti, að þeir árninnstu aðstoðarlæknar yrðu betri, en þeir sem
lærðu við kensluskóla her á landi.
HELGI HELGASON: Eg s~nd nú ekki aldeilis upp i þeirri
meiningu, að eg 'komi fram með meiningar þær og ástæður,
sem þessu málefni se til meiri eður betri upplýsíngar, þvi þeir
heiðruðu þingmenn hafa svo mikið her um rædt á marga vegu,
að eg ætla mer of vaxið þar meiru við að bæta. En einúngís
er það tilgángur minn, að láta i ljósi meiningu mína svo látandi. Eg er nú aldeilis á sömu meining, og flestir af þeim
heiðruðu þingmönnum hafa i ljósi látið um, hvað spítalar her
á landi sen óþarfir almenningi, með því skipulagi, er á þeim
hefir verið um 16ngan tíma, eins og enn helzt við.
Ætla eg
því lángt um betur tilfaIIið, að verja efnum þeirra til læknafjölgunar svoleiðis, að jarMr spítalanna væru bygðar með
vanalegum leigumála i tilliti til annara jarða, og þeim efnum,
sem af jö.rðunum gjaldast, ásamt fjársjóðum þeim, er þeir nú
eiga til góða, væri upp lÍ haganlegasta máta ráðstafað til ávaxtar fyrst nm sinn, þar til að álitist, að nægjaulegir fémunír
væri leiga ágóðans, til að launa læknirum fyrir þann. starfa, er
þeim kynni á hendur að verða falinn.
Hvað viðvíkur aðstoðarlæknum, ætla eg að þeir gætu orbið til mikils gagns, einkanlega ef til þeirráværu valðir úngir og gáfaðir menn, sem
bæði væri ráðvandir og míttúralHr til lækninga, ef þeir feingjn
góða undirvísun hjá fjórðúngslæknurnm um þá' einföldu læknisaðferð i útvortis: sjúkdómum, og. svo i ýrpislegn þar að
lútandi, eptir þvi sem læknum virðist bezt eiga við, og hinir
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eru færir um að fá næga þekkíngu í.
Hvað áhrærir það atriði, er meiri hluti nefndarinnar hefir upp á stúngið í álitsskjali
sínu, að bygt væri hús her í Reykjavík til sjúkralækninga og
læknakenslu, er meining mín sú, að það yrði her lángt um kostnaðarsamara, þegar á allt er litið. Eg ætla það yrði lángt um
kostnaðarminna á öðrum stað í landinu, þar sem vel væri í
sveit komið, bæði hvar Iandskostir væri góðir, og bygðarlagið
ekki strjált. Hvað Reykjavík
áhrærir, er náttúrlegt, þó daglegt viðurværi se her dýrara, en í mörgum stöðum á Iandsbygðinni; það liggur i hlutarins eðli, að her se minni bjargræðisstofn; en viða annarstaðar, og þessi, sem her er, er opt og tíðum næsta stopull, sem er sjóaraflinn, en sveitir í kring eru
heldur magrar og peníngsfáar.
það hefir verið rædt um her
á þíngi, að fáir utanbæjarmenn
af þeim sjúku heimsæktu
Iandlæknlrinn, en ekki hefi eg orðið var við, svo eg muni, að
menn hafi getið um orsökina þar til; því leyfi eg mérað segja
meiníngu mína í þessu efni. .if,;.tIunmín er sú, að það .se þess
vegna, að þeim mun þykja, sem fleirum öðrum, vera miklu
kostnaðarsamara her að vera, en víðast hvar annarstaðar, og munu
þess vegna heldur vilja sækja Iækuirinn , en liggja her, þó
annars væri færir um að komast hingað.
Hvað viðvíkur því efni, hvort stjórnin hafi rett til að umbreyta spítalanna stj órn arform i, sem nú er, eður ei, þá er það
fullkomin meining min, að hún hafi rétt til þess, þegar hún
hefir feingið áreiðanlegar skýrslur um, hvað lítið þessir spitalar (með því formi, sem nú er á þeim) vinni gagn landinu í
samanburði við tilgánginn, og breyti því eptir nærverandi þörfnm landsins upp á þann máta, er landsmenn beiðast, svo framarlega hún ser almenningi verður það til betri hagsælda.
Nú ræddi einginn málið framar; kvað forseti það því útrædt, og leitaði atkvæða þíngsins um þessi atriði:
1. Vill þingið aftaka spitalana a Id e i Ii s , sem stiptun eingaungu fyrir holdsveika framvegis (Meiri hl. I. og 2. og þ.
Sívertsen},
eður endurbæta þá (Minni hl. 2. og Ð. Stephensen) '?
Hið fyrra samþykt með 20 atkvæðum gegn 3.
2. Vill þingið beiðast þess, að landlækni og héraðslæknum se
strax leyft að kenna gáfuðum úngum mönnum hinar einföldustu útvortis lækníngar?
Samþykt i einu hljóði.
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3. Vill þhigið biðja um,· ~ð varið se til þess aUtað200 rbd.
árleglr·úr jafnaðarsjéði hvers amts (Meiri' hlutinn 14.)?
Samþykt með 17 atkvæðum.
4. Á þá strax að gefa inn bænarskrá og tillögur um, hvernig
fe spítalanna skal velja til læknaskipunar og læknabóta
her, eða einúngis um, að fé þessu se að svo stöddu safnað, og látið ávaxtast sem mest (Meiri hlutinn I., þ. Sívertsen)?
Hið síðara samþykt með 16 atkvæðum. .
5. Vill þíngið biðja um, að jarðir spítalanna verði hið fyrsta
bygðar með fullu afgjaldi, eða, seldar sj éðnum til aukníngar (Meiri hluti 2.)?
Samþykt með 19 atkvæðum.
6. Vill þíngið þá biðja um, að sjóður þessi aukist með þeim
l00rbrl., sem lagðir voru til sýslulæknis í Árnessýslu
(.~Ieiri hluti 3, a)?

Neitað í einu hljóði.
7; Eða með 60 rbd., sem veittir voru landlækni
til kenslustyrks, auknum til 100 rbd, (llleiri hÍuti 3, b.)?
Neitað með 19 atkvæðum.
8. Eða með 200 rbd. þeim, sem veittir voru landlækni í 3 ár,
til að reyna að lækna holdsveiki, þegar árabil þetta er liðið (Meiri hluti 3, c.)?
Neitað í einu hljóði.
9. Eða með fátækra meðala andvirðinu, 400 rbd. (Meiri hluti S, d.)'?
Neitað með 19 atkvæðum.]
10. Eða með Reykjavíkur lyfsala húsleigupeníngum, 150rbd.
(llleiri hluti 3, e.)?

Neitað með 14 atkvæðum.
11. Eða með Gufunes-spítala peningum (Meiri' hluti 4)?
Neitað með 15 atkvæðum.
12. Vill þingið, .að spítalahlutur verði sjóðnum til aukníngar
lagður á Vestmannaeyjar (Meiri hluti 5, 8.)?
Neitað með 17 atkvæðum.
13. Vill þíngið, að gjald til sjóðsins aukníngar verði lagt á
þiljuskip (Meiri hluti 5, c.);'?
Neitað með 15 atkvæðum.
14. Vill þíngið, að ~ald verði Iagt á selaveiðar og æðarvarp,
sjóðnum' til aukningar, og spítalahlutur af haust- og vorfiski ákveðinn (Meiri hluti 5, a. og d-]'?
Neitað með 20 atkvæðum.

737

15. Vill þingið biðja um nýja reglugjörð um spítalahluti og
heimting þeirra, og að þar í ákveðist, að spítalahlutir
uppbjóðist á manntalsþingum (l\leiri blnti 6 og 7.)1
Samþykt með 17 atkvæðum.
Eptir svari upp á fyrstu spurningu val' hrundið 2. grein í
uppástúngu minni hlutans og breytingaratkvæði
prófasts
H. Stephensens;
og eptir svarinu upp á 4. spurningu
einnig 8., 9., 10., 11., 12. og 13. grein í uppástúngu meiri
hlutans,
I>riðju grein í uppástúugu
minni hlutans val'
frá fallið.
I>á val' lesin upp aUraþegnsamlegust
bænarskrá þíngsins um endurbót á tilskipunum um húsaga, helgidagahölc1 og
hjónabönd á íslandi.
Til konúngs!
Til alþíngis hafa inn komið bænarskrár frá ýmsum héruðum
landsins, í hverjum þess er beiðst, að tiIskipanirnar frá 29.
Maí 1744 um helgidagahðld, 27. Maí 1746 um húsvitjanir, 3.
Júní 1746 um húsaga, og önnur dagsett sama dag, um hjónabandsmálefui,
m. m., verði bættar og endurskoðaðar.
Eptir að málefni þetta hefir verið rannsakað af 3. manna
nefnd, og þar eptir á lögskipaðan hátt ræ dt á tveim aðalfundum, leyfir þingið Sel' nú allraþegnsamlegast að láta í ljósi
meiningu sína um það á þessa leið:
I>að er að sönnu víst, að þær ofan nefndu tilskipanir hafa
á sínum tíma miðað til að efla, og líka í raun og veru eflt
guðrækni og góða siðu her á landí : þær innihalda líka ýmsar
ákvarðanir, sem enn þá væru vel fallnar til að ná þessum löggjafamlls tilgállgi, væru þær lagaðar eptir vorra tíma þörfum
og ástandi; en þessar ákvarðanir eru optast nær sameinaðar
öðrum, sem nú eru annaðhvort afmáðar með ýngri lagaboðum,
eða orðnar svo óhæfilegar og óhentugar nú á tímum, að hvorki
er eptir þeim breytt, né með réttu verður krafist, að eptir þeim
lifað.
:þegar nú þetta er aðgætt, og á hinn bóginn einnig haft
tiIIit til, að mörgu þarf við að auka í löggjöfina, til að koma
her góðu skipulagi á, bæði um búsaga, helgidagahöld, húsvitjanir presta og annað þess háttar, heldur þíngið, það se
vafalaust, að nýja löggjöf þurfi um þessi efni, og verður það

se
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þvi al'Þstyðja að því málefni, að þær tilskipanir, sem ber ræðir um, verði bættar og endurskoðaðar.
þingið leyfir ser því, af ástæðum, sem nú eru taldar, allraþegnsamlegast að biðja Yðar konúnglegu Hátign um, mel) 16
atkvæðum gegn 5:
Að láta endurskoða og bæta tilskipanirnar frá 29. Mai
1744 um helgidagahöld, frá 27. l\lai 1746 um húsvitjanir,
frá 3. Jún. 1746 um húsaga, og aðra dagsetta sama dag,
um ýmislegt i hjónabands málefnum, m. m.
.
þ.

P. Melsteð.

Sveinbjörnsson.

því næst var fundi slitið.

5. Ágúst Allir á fundi.

þrítugasti og fyrsti fundur.

þingbók

frá síðasta fundi lesin og samþykt.

Forseti lagði fram til undirbúnings- umræðu málefnið um
breytingu á alþíngis-tilskipaninni;
las framsögumaður Kandíd.
Jón Sigurðsson
upp álitsskjal nefndarinnar, þannig hljóðanda:
NEFNDARÁLIT
í málinu um breytingu

á skipun alþingis.

þetta hið virðulega þing hefir kosið oss í nefnd þann 5.
dag Júlímánaðar, til að íhuga og segja álit vort um bænarskrár
þær, sem til þingsins eru komnar frá flestum sýslum her á
landi, um breytingu á skipun alþingis.
Ver þurfum ekki að skýra þinginu frá, hversu það er margsinnis víðurkent, svo að segja af hverju mannsbarni meðal
þjóðar vorrar, að vor allramildastí konúngur hafi veitt oss i
alþíngi hina beztu gjöf, sem íslandi hefir verið veitt afnokkrum konúngl.
En þvi bjartnæmilegar sem þjóð vor viðurkennir þetta, því alvarlegar og innilegar hugsar hún um, og hefir
ávallt hugsað, síðan þingið var veitt, hversu hinum mildiríka
og göfuga tilgángi konúngsíns með veitingu alþingis mætti
bezt framgeingt verða) að veita konúngínum áreiðanlega vissu
um þjóðvilja vorn íslendinga, að knýta fastara ástarhand milli
konángsíes og þegnanna, og að vekja hjá oss hina. rettu þjóöartilfinníng, hinn samUl þjóðaranda.
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það var, eins og kunnugt er, falið á hendur nefnd manna,
að búa til þín glög handa landi þessu.
það var eðlilegt í slíku
máli, að nefndinni þækti óhultara að halda nærri þeim vegi,
sem kunnugur var, og með ruddri braut, þar sem meðbræður
vorir í Danmörku
og hertogadæmunum
höfðu geingið á, heldur en að ryðja nýjan og ÓkUI1I1an veg, sem nefndarmenn
vissu
ekki hvort þjóð vorri mundi verða hagkvæmari
eða betur að
skapi, enda þótt þeim sjálfum felli sá vegur betur i geð.
Síðan menn fóru að reyna her á landi,
hversu þingskipanin 8. Marz 1843 ætti her við, henr sú meiníng fest hér djúpar rætur, eptir reynslu, að einstök atriði, og þar á meðal nokkur hin: merkilegustu,
þurfi breytíngar
við, ef hinn mildiríki tilgángur konúngs vors á framgáng að fá, og þjóð vor að njóta
hinnar ógleymanlegu
gjafar af hans hendi, eptir því sem .hann
hefir til ætlazt.
Óskh' um þessar breytíngar
voru þegar bornar upp á fyrsta
þíngi, og þær eru nú ítrekaðar á ný, og ríkt skorað á þíngið,
að bera þær fram nú, til þess að þjóð vor gæti haft not af
hinum hagfeldll
breytÍngum
við næstu kosningar,
ef bænir
þj óðar vorrnr feingi mildiríka áheyrn konúngsins.
Nefndin hefir verið samdóma bænarskránum
um það, að
breytingar
í tilskipun. 8. Marz 1843 se nauðsynlegar,.
og henni
virðist, að þar se getið hinna helztu atriða, sem íhugunarverð eru
og beiðast ætti breytingar
á. En þó ýmisleg minni atriði mætti
einnig þar að auki, eptir ætlun nefndarinnar,
betur fara, þá
þykir henni ekki þörf að benda þínginu að þeim, þar eð þau
standa á litlu, ef hinu yrði ekki breytt; en ef breytíngarnar
í
hinum helztu atriðum feingi allramildustu
bænheyrslu,
þá vonar nefndin,
að tilskipanln
öll muni verba lögð. fyrir þíngið til
yfirskoðuuar,
og gæfist þá bezta tækifæri
til að taka það til
greina, að svo miklu leyti sem stjórnin sjálf ekki gjörði það.
Ver skulum nú stuttlega
taka fram þessi hin helztu atriði, sem ver ætlum breyta þurfa:
1. Kosníugarretturínn
er mí bundinn við 10 hundraða fasteign eða 20 hundraða
lífs festu.
Af þessu henr leidt,
að mikill flokkur mentaðra manna,
einkum af prestastéttinni,
henr verið útibyrgður
frá kosningum, og eitt kj ördæmi,
sem el' Vestmannaeyjar,
hefir eingau
fulltrúa getað kosið ser til þíngs, af því eignahag og ábúð þar
á eyjunum er svo varið, að ekki náði nema einn eða tveir menn
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kosningaerétti,
það er því hin fyrsta nauðsynlega .breytíng;
að kusningarrétturinn
yrði gj örður .frjálsari, til þess að· öll
kjördæmi landsins gæti notið þess réttar, sem þeim er veittur,
og það er helzt óskanda , að kosningarrétturinn yrði rýmkaður svo, að ön kjördæmi landsins gæti verið undir sömu lögum.
_Takmörkun kosningarréttarins
við fjáreign er grundvölluð
á því, að bæði megi gjöra ráð fyrir meiri mentun hjá efnamanninum , og svo, að honum se framast ant um, al't allt haldist í
góðri reglu og skipun. það yrði oflángt að sýna, hvað rétt er
í þessu, og hvað ekki, yfir höfuð að tala, en hitt er að vorri
hyggju auðsætt, að eigi fyrir slíku ráð að gjöra og byggja
á því lög, þá verða þau efni, sem Iagaréttindin skyldu byggjast á, að vera töluverður auður, en því er ekki að gegna her,
þar eð slíkur auður finnst ekki her á landi, að hann veiti neina
serlega yfirburði, og sú eign, sem tilskipun 8. Marz 1843 tekur til, er á annan bóginn svo lítil, að hún tryggir ekkert
kosníngarréttínn', en á hinn bóginn svo óhentuglega valin,
að hún hægir mörgum vel hæfum frá kosningarrétti,
Miklu víðfeldnarí og jafnari yrði sá kosningarréttur',
sem
bygður væri á tíundhæru fe eða framtöl du, föstu og lausu, og
sumar bænarskrárnar
fara fram á, að 5 hundraða tíund yrði
gjörð að takmarki. það má einnig tilfæra, að með þessari tíund, skiptitiundinni,
kemur maður svo að kana sem i annan
flokk gjaldþegna.
En móti þessu takmarki er sama að segja,
eins og hinu fyrra, að það er í rauninni þýðíngarlaust, því það
tryggir ekki kosningarréttinn að öðru en því, sem kosningarmaður
er sjálfur á sig kominn; þar að auki eru víða heilar sveitir,
einkum við sjó, þar sem jafnvel all ríkir menn ná ekki skiptitíund, eptir því sem tíundarlögunum hagar her á landi.
Nefndin verður því að fanast á, að her á landi sé hentugast, að binda ekki kosningarrétt við annað en skilmála þá,
sem í ,1. gr. tilskipunarinnar eru tilteknir, og það, að maður
se ekki öðrum háður, né heldur öreigi, á þann hátt, að maður
annaðhvort þiggi af sveit eður ekkert gjaldi til sveitar, og
gángi réttindi þessi jafnt yfir alla aðra búsetta menn.
2. atriði. Kjörgeingi er nú bundið við sama fasteignar hald og kosníngarrétturínn,
með nokkru strángari skilmálum. Nefndinni finnst það, sem til er fært móti því að
binda kosníngarréttinn , enn miklu framar eiga ser stað um
kjörgeingi, og ef um annaðhvort skyldi kjósa, þá væri ekki
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áborfsmál að kjósa heldur kjörgeingi alfijálsa , þó kosningarréttur yrði bundinn.
'það er sannleikur, og mun rætast her
á landi, sem annar fulltrúi Íslendínga, etatsráð Johnsson, sagði
á þíngi á Hróarskeldu, að "því frjálsari og almennari kosningar væri, þess heldur mætti vænta, að kosið yrði vel og
skynsamlega."
Aðal-kennimerki fulltrúans verður það, að hann
hafi traust meðbræðra sinna og geti haldið því, enda væri það
gagnstætt góðu ráðlagí, að svipta sjálfan sig tækifæri til að
hafa not þeirra manna, sem maður hyggur bezta, eða að svipta
einstaka menn þeim rettindum , sem þeim mega vera dýrmætust allra, að mega tala máli meðbræðra sinna, þegar þeim er
treyst til þess. Ekki er heldur að óttast, sízt her á landi, að
kosningar yrðu lakari fyrir þessa sök, því kjörmenn vita þá,
að allur vandi og öll ábyrgð kosninganna er undir þeim komiD; en þegar lögin taka, sem þeim finnst, þvert fyrir eptir einhverjum ytri kennimerkjum, þá leggja þeir minni alúð á kosningarnar, og kenna lögunum um það, sem mistekst.
Við þessu
má ekki hvali sízt gjöra ráð her á landi, eptir því sem her er
háttað skaplyndi þjóðarinnar.
Ver erum því allir fullkomlega sannfærðir um, að kjörgeingin þurfi og eigi :að vera frjáls
her á landi, og óbundin við alla fj áreign, en bundin að eins
við hina aðra eiginlegleika manna sjálfra, sem til er tekið í
tilskipuninni.
3. Kosningar - aðferðin er svo fyrírskipuð, að kosningar
skuli vera einfaldar; en því frjálsari sem kosningarréttur og
kjörgeingi verða, því framar hlýtur ágreiníngur að koma upp
um það, hvort óhætt se eður eigi, að hafa kosningamar samt
sem áður einfaldar. þegar kosningar eru einfaldar, mel';þessari- lögun, er ástæða til að halda, að margir taki þátt í kosningum, sem ekki hafa svo ljósa hugmynd um vanda þann, sem
á þeim liggur, að þeim se fullkomlega treystandi til að veita
atkvæði eptir greind og sannfæríngu sjálfra sín, svo að hætt
yrði við, að allt of mikill fjöldi kjósenda leti leiða sig af öðrum, einkum þegar fulltrúa-efnið
væri þeim ekki kunnugt, eða
nokkur efi leki á kosningum; þar á móti mætti gjöra ráð fyrir, að
allir þeir menn, sem eru búsettir og svo á sig komnir að öðru leyti,
sem áður er greint, hefði fullkomna greind á að kjósa beztu menn
úr hrepp sínum til kjörmanna, og þessir mundu ætíð hafa greind
á að kjósa hina beztu alþíngismenn, sem kostur væri á. Enn
fremur verður því ekki við komið, að halda einn kosníngafund
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í heilli sýslu til einfaldra kosninga, en þegar kosningarfundi
skyldi halda í hverjum hrepp, þá mætti óttast, að hinir fjölmennustu hreppar, eða þeir sem"seinast kjósa í sýslunni, mundu
ráða um kosningarnar meira, en góðu hófi gegnir. þar á móti
má tilfæra, að áhugi þjóðarinnar á þinginu yrði meiri með einföldum kosningum, en með tvöróldum,· og þó hinir fjölmennustu hreppar, eða þeir sem seinast kjósa i sýslunni, réðu mestu,
þá gæti það orðið eins til hins betra, eins og hins lakara; enda
óttast menn ekki þetta annarstaðar, þar sem fleiri kjördæmi
en eitt eru um einn fulltrúa; þó flokkur kjósenda yrði nokkuð
blandaður, og það kynni fyrst í stað að valda nokkrum vafníngum, þá ætti kosningarlög að vera gjörð fyrir sem leingstan
tíma, og jafnframt færa þjóðina til mentunar, og þau fullnægja
þörfum hennar og kröfum.
En þegar frjálsræði kosninganna
veittist svo mikið, sem áður var talið, mundi það hafa svo góðar afleiðingar, að hin tvöfalda kosningar- aðferð mundi ekki
standa neinu góðu í vegi, heldur verða mestum hluta þjóðarinnar að skapi, miklu framar en þreyngri kosningarrettur og
kjörgeingi með einföldum kosningum, enda er mikill hluti
manna á þvi, einkum í hinum fjarlægustu sýslum, að tvöfaldar kosningar se hentugri en einfaldar, eptir því sem nú er á
sta at.
Kosníngar aðferðin mætti vera þessi, eptir þvi sem nefnain hyggur bezt tilfallið :
a. Í þingsókn hverri skyldi allir þeir menn, er kosningarrett
eiga, kjósa kjörmenn, einn fyrir hverja fimm, tvo fyrir tíu,
og síðan einum fleira fyrir 3 eða fleiri, sem um fram verða
5 menu hverja, (3 fyrir 13 -17, 4 fyrir 18- 22, o. s, frv);
þær þíngséknir, sem ekki hefðu tiu kosningarfæra menn,
ætti að sameina við næstu þingsókn til kosninga.
b, Prestar og hreppstjórar, í hverju kjörmanna þingi, skyldi
semja nafnaskrár þeirra, er kosningarrétt eiga, og senda
sýslumanni haustið áður en kosningar skulu framfara;
sýslumaður skal rannsaka þær og leiðrétta, skera úr þrætum þeim, sem rísa kynnu út af skrám þessum.
o, Kjörmanna - kosningar mætti fara fram á manntalsþingum
undir yfirumsjón sýslumanna, þannig, að tveir menn, sem
hann tilnefnir, safni atkvæðum og bóki kosningarnar.
d, Í septembermánuði næsta fyrir alþíng hvert skyldi sýslumaður boða kjörmenn til fundar, og skyldi þeir þá kjósa
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alþingismann fyrir kjörþíngið á þann hátt, sem fyrir er
lagt.
4. Um tölu þingmanna hafa flestir óskað, að hún yrði aukin töluvert; hafa sumir stúngið upp á, að þingmenn Yl'ði 42
auk hinna konúngkjörnu:
sumir, að þeir yrði 26 auk hinna
síðarnefndu, og svo þar í milli. þvi verður ekki neitað, að
fulltrúatalan kemur mjög ójafnt niður, eptir því sem nú er
skipt í sýslunum, þar eð sum kosningar-umdæmi með 4 - 5
þúsund" inn búa kjósa jafnt við þau, sem hafa 1 þúsund og
þaðan af minna. það er og víst, að kosningamar verða fríari,
og meiri líkindi til, að þinginu jykist meira afl af mentuðum
mönnum, ef hin stærri kjördæmin feingi að kjósa 2 alþingismenn. þingið yrði einnig því tignarlegra, sem það væri fjölskipaðra, og öll ástæða er til að æskja, að það verði ekki fámennara, en þesskonar þing annarstaðar.
því framar sem
þinginu eykst afl með fleirummentuðum
þingmönnum,
því
heldur" má vænta, að fleiri gæti tekið þátt í nefndum á þinginu,
og geingi þá störfin þvi greiðara af hendi, sem þau skiptast
milli fleiri. Við þetta er einúngis eitt atriði ísjárvert, og það
er kostnaðurinn, af því svo virðist, þó ekki se það tekið berlega fram, sem flestir þeir eða allir, er beðið hafa, að þingmönnum yrði fjölgað til 42 þjóðkjörinna, hafi ætlazt til, að
dagpeningar þingmanna yrði lækkaðir til tveggja dala, en
þetta getur nefndin .ekki að svo stöddu ráðið til að gjört
verði.
Samt sem áður el' auðsætt, að beiðendur hafa ekki
mælt á móti nokkrum kostnaðarauka" og þar eð nokkuð mundi
sparast með því að ákveða borgun ferðakostnaðar þannig, sem
ver síðan munum stinga upp á, þá ætlum ver, að það mundi
vera vel fallið og geðfeit þjóðinni, að tala þingmanna yrði
aukin nokkuð,
þanuig, að hliðsjón
yrði höfð af fólksfjölda kjördæmanna,
og jafuframt því, að kostnaðurinu yxí
ekki geysi - mikið að tiltölu. Ver stíngum því upp á, að
einum þingmanni yrði aukið fni þessum sýslum: Norðurmúla, Suðurmúla, SkaptafeIls,
Rángárvalla, Árness, Borgarfjarðar, :Mýra, Snæfellsness, Barðastrandar, Ísafjarðar, Húnavatns, Skagafjarðar, Eyjafjarðar og Suðurþiugeyjarsýslu ; þá
yrði 14 þingmönnum bætt við, og yrði þeir alls 34 þjóðkjörnir,
auk þeirra 6 manna er konúugur kýs. Kostnaðurinn mundi,
eptir því sem við getum næst komizt, verða ber um bil 24
hundruð til 3 þúsund rhd, fyrir hvert þing, eða 12 hundruð til
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15 hundruð rbd. árlega meiri en annars, O~ höldum ver það
ekki svo isjárvert, að fyrir þá sök skyldi hafna því gagni,
sem þíngið og landið gæti haft af fjölgun þingmannanna. :þó
getum Tið Melsteð og Johnsen ekki annað en verið á því máli,
að ekki eigi að fjölga þíngmönnum, því við höldum, að hvorki
þíngið né þíngstörfin hafi þar af eins mikinn ávinníng, eins og
kostnaðurinn eykst fyrir landsbúa.
Líka byggjum ver, að ef
þIngmönnum skyldi fjölga, eins og meiri hlutinn vill, ætti
sjálfsagt Gullbringusýsla,
og jafnvel Dalasýsla, að fá einn fulltrúa til, en Reykjavík þó halda sínum, eins og híngað til.
5. þar sem farið er fram á í tveim af bænarskránum , að
haldið verði alþíng á þíngvöllum, og í einni, að þíngið verði
haldið þar eða á Bessastöðum, þá getur nefndin til hvorugs
þessa ráðið, eptir því sem nú er ástadt.
6. þar sem leyft er í hinni 43. grein tilskipunarinnar, að
konúngsfulltrúinn megi tala á danska túngu á þínginu, Terðum ver öldúngis að fallast á það atriði í bænarkránum, að
þIngið ætti að biðja vorn allramildasta konúng að sjá svo um,
að ekki verði annað talað á þínginu en íslenzka, hvorki af
konúngsfulltrúa né öðrum. Ver þurfum ekki að færa rök að
því, hversu mjög tíma töf og skriptir aukast við það, þegar
þarf að útþýða ræður konúngsfulltrúans fyrir þingmönnum,
og
bóka þær á dönsku jafnframt og íslenzku í þingbókinni, en
yrði þar að auki einhver konúngsfulltrúi
ekki svo fær í málinu, að hann skildi ræður þingmanna, þá mætti það verða til
enn meiri tafar á störfum þingsins, og olla því nær ókljúfandi
vandkvæðum, sem hljóta a"ð vera stjórninni eins óþægileg og
þínginu.
þó þJkir mer, Melsteð, það ísjárvert, að vilja takmarka þannig rétt konúngsíns,
að hann ei fái valið ser til fulltrúa, þann sem hann bezt treystir, en verði að vera bundinn
við þann, sem getur mælt á íslenzku. "
7. það er almenn þjóðarósk hér á landi, að alþíng
verði haldið í heyranda hljóði. þessi ósk er ekki einúngis
bygð á því, að þau mál, sem borin eru upp á þínginu, eru alþýðIeg, og snerta meira eða minna alla þjóðina, heldur er hún
einnig bygð á því, að hið forna alþíng var jafnan haldið í
heyranda hljóði, og öllum er veittur aðgángur í alla dómsali
ber á landi enn í dag. það gæti þar að auki verið til mikillar .nytsemdar á margan hátt, að þingsalurinn yrði látinn opinn, þar eð mörgum mundi fyrir það sama verða en~ ljósara,
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hvílíkan velgjörning landið hafi öðlazt af hendi vors allramildasta konúngs í gjöf þingsins. Enn framar er her svo ástadt,
að þingtíðindin verða ekki prentuð her svo fljótt sem þörf er
á, sökum þess að prontsmiðjuna vantar svo mikinn mannafla
og áhöld, sem til þess þarf. Oss er ekki fært um {mðað dæma,
hvort nauðsyn heri til, að þíngsaliruir í Danmörku se lokaðir
alþýðu, en ver þorum að fullyrða, að her her nauðsyn til þess
að leyft verði, að þíngið fari fram í heyranda hljóði, og að
mikið gagn gæti að því orðið, en einginn skaði, en þækti það
of djúpt tekið að lögleiða þá reglu, að allt skyldi fara fram í
heyranda hlj4ði, þá vonum ver, að Hans Hátign konúngurinn
fyndi því síður ísjárvert að veita alþingi leyfi til að lofa inngaungu í þingsalinn, þeim er þess beiddist, með þeim varúðarreglum sem þinginu virtist hlýða.
8. Viðvíkjandi þingkostnaðinum er það almenn ósk í hænarskránum,
að dagpeningar þingmanna yrði lækkaðir til tveggja
rhdla. um dag hvern. það er eðlilegt, að alþýða óski kostnaðinn sem minnstan, og serhver þingmanna mun finna ser skylt
að stuðla til þess, en nefndin finnur ser jafnframt skylt að
gæta þess, hvort vænta megi, að duglegir og valin kunnir menn,
sem stundum kynni að vera lítt efnaðir, vildi eða gæti þegið
kosningar til alþingis, þegar. dagpeníngaruir yrði lækkaðir til
2 rbdl, Nefndin ætlar, að svo gæti farið, einkum eptir því sem
flestir hlutir hækka í peningaverði, að sumir menn neyddust
til að skorast undan kosningu, fyrir þá sök að þeir kæmist
ekki af með 2 "hd. til daglegs kostnaðar.
þetta óttast nefndin að gæti orðið að miklum skaða, efsvo
bæri að höndum, og fyrir þá sök dirfist hún ekki, eptir að
hún hefir nákvæmlega spurt sig fyrir um þetta efni meðal þíllgmanna, að stínga upp á, að dagpeníngaruir verði lækkaðir. þar
á móti heldur nefndin, að nokkuð mundi sparast af þingkostnaðinum, ef ferðakostnaður þingmanna yrði fast ákveðinn, á þann
hátt, að dagpeuíugarnir yrði sanngjarnlega hækkaðir um þá daga,
sem ætla mætti til ferðarinnar eptir meðal-dagleiðum.
Nefndin ætlar það sanngjarnt, að dagpeningar yrði um þessa tí1'l
ákveðnir til 5 rl)d. um daginn.
Forseti þingsins hefir feingið nefndinni í hendur href
frá konúngsfulltrúanum,
lútandi að þessu efni, og einkum að því,
hvernig reikna skuli ferðakostnað og fæðispeninga þeirra alþíngismanna, sem búa annarstaðar en á Íslandi, einkum þeg-
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ar þeir fara ekki beina leið til Reykjavíkur,
heldur {ara fyrst
til samræðu við kjósendur sína.
Nefndinni virtist 79. grein
alþíngistilskipunarinnar
bera það með ser, að þar se einkum
talað um þingferðir alþingismanna þeirra, sem á íslandi búa;
en þar eð leyft er í 5. greinar 4. lið að kjósa þá, "sem hafa haft
aðsetur í löndum konúngs í Norðurálfu um 5 vetur eða leíngur", þá virðist oss 79. greinin ekki verða þýdd öðruvísi en
svo, að hver fái borgun þá, sem ákveðin er, heiman frá ser og
heim aptur, hvar sem hann býr í löndum Danakonúngs i Norðurálfu. Væri þetta ekki meiningin, þá geingi ekki sami réttur
yfir alla, að bæta þeim sanugjarnlcga þann kostnað og fyrirhöfn, sem þeir í raun og veru hefði, er kosnir yrði; en ef þessu
yrði neitað, er virðist vera á sanngirni bygt og rétti þeim, sem
kjósendum er veittur, þá kynni það að leiða tíl ýmsrar óreglu.
pað virðist nefndinni einnig ísjarvert, aðfyrinnuna
kjósendum
að bera sig saman við fulltrúa sin a, þegar það er ósk þeirra,
og hlýtur það þá að vera komið undir kringumstæðum, hvort
hann getur komið til þeirra, áður hann fer til þings eður ekki.
Ferðir frá Kaupmannahöfn og hingað eru yfir höfuð að tala :svo
tæpar og óvissar, að ef maður vill vera viss um að vera kominn til þíngs i tíma, verður maður að fara heldur snemma en
seint af stað, og má þá her um bil á sama standa, hvort maður
fer til Reykjavíkur beinlínis eður ekki.
Vegna þess að tilfelli þessi eru mjög einstakleg, að kosnir verði til alþingis menn úr Danmörku, og vonanda er, að þeir
hagi svo ferð sinni, sem mögulegt er eptir kríngumstæðullum, þá
getur nefndin ekki stúngið upp á neinni sérlegri reglu í þVÍ tilliti.
Um það, hvort telja skyldi ferðakostnað þeirra, sem utan
lands búa (og þá einnig þeirra, sem hér' í landi eru kosnir),
einúngis frá þeim stað, þar sem eign sú er, sem veitir þeim
kjörgeingi, verðum ver að geta þess, að oss finnst það leiða til
óviðurkæmilegs ójafuaðar, ef þetta yrði gjöl't að reglu, þar eð
þá yrði goldinn ferðakostnaður eptir imynduðum bústað hvers
alþingismanns, en ekki eptir þvi hvar hann ætti heima í raun
og veru, svo einn, sem hvergi færi neitt, eða einúngis örskamt,
gæti átt rétt á að heimta kostnað fyrir ferð í fjarlægustu sýslu,
efhann væri kosinn þaðan, en annar, Sem í raun og veru ferðaðist lángan veg, gæti eingau rétt átt að fá ferðakostnað, af
því eign haus, sem gefur honum kosningarrétt, lægi nærri þÍngstaðnum. 'þetta atriði kæmi einkum til greina, ef kjörgeingin
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yrði frjáls, og virðist nefudinni þá sú verða að Tera aðalregla,
að hver fái hina reglulegu borgun i þíngreiðum og heimreiðum, eptir því sem bústaður hans er til.
Nefndin ætlar, að þessar dagleiðir úr sýslum se ákveðnar sanng:jarnlega, aðra leið til Reykjavíkur eða frá:
Úr Norðurmúlasýslu
., .....•......
II dagleiðir
- Suðurmúlasýslu
12
- AusturskaptafelIssýslu...........
9
- Vesturskaptafellssýslu...........
6
- Vestmanneyjasýslu.............
4
Rángárvallasýslu
. . . . . . . . . . . . ..
3
- Árnessýslu
.. ;.......
2
- Gullbríllgusýslu...............
1
- Borgarfjarðarsýslu
. . . . . . . . . . . .. 3
- Mýrasýslu..................
4
- Snæfellsnessýslu
...........•.
5
- Dalasýslu . . . . . . • . . . . . . . . . ..
5
- Barðastrandarsýslu.............
7
- Ísafjarðarsýslu
•....
. . . . . . . . .. 9
- Stralldasýslu.................
5
Húnavatnssýslu . . . • . . . . . • . . . •. 5
Skagafjarðarsýslu
. . . . • . . . .
5
- Eyjafjarðarsýslu
..• ~..•.
,..
6
- Suðurþíllgeyjarsýslu.........
7
- Norðurþíngeyjarsýslu............
8
Samkvæmt því sem nefndin hefir nú látið í ljósi, er það álit
vort og uppástúnga :
1. Að þíugið riti Hans Hátign konúnginum bænarskrá um,
að tilskipan 8. Marz 1843 um skipun alþingis verði endurskoðuð á uý, og lögð sem frumvarp fyrir næsta þíllg til ráðaneytis.
2. Að Hans konúnglegri Hátign mætti þóknast, að láta
taka þessi atriði til greina, þegar tilskipunin verður endurskoðuð, og að hún yrði löguð samkvæmt þeim:
a. Að kosníngarréttur
verði veittur öllum búsettum mönnum,
þeim sem ekki eru öreigar, en verða að .öðru leyti ekki
bundinn við aðra skilmála en þá, sem til eru teknir í
hinni 4. grein tilskipunariunar.
b. Að kjörgeingi verði með öllu óbundin við fjáreign.
e. Að kosuingar verði tvöfaldar og fari fram á þanu hátt, sem
fyrir er mælt her að framan.
.
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d. Meiri hlutinn: að tala þingmanna verði aukin um 14, svo
að ans verði 34 þjóðkjörnir, auk þeirra. 6,sem konúngur kýs.
1\Iinni hlutinn: að ei verði þingmönnum fjölgað.
e. Að boðið verði, að islenzkaein
verði töluð á þinginu
bæði af konúngsfulltrúa og öðrum.
f. Að þinghöld fari fram í heyranda hljóði, eða að þínginu
verði veittur réttur til að leyfa tilheyrendum aðgáng eptir
þeim reglum, sem því virðast bezt farnar,
g. Að ferðakostnaður verði þannig ákveðinn, að alþingismaður fái 5 rhd, daglega um þá daga, sem hann er á ferð, bæði
til þíngs og af þíngi, eptir sanngjarnlega ákveðnum dagleiðum úr hverri sýslu, sem hann er búsettur í.
Reykjavík,

þann 2. dag Ágústmánaðar

1847.

J. S'ig'u r ð s s o n. H. S te p h e n s en. P .. Melsteð.
J. Guðmundsson.
J. Johnsen.
FRAMSÖGUMAÐUR:
Eg þykist ekki að svo stöddu þurfa að
fara mörgum orðum um málið, til að útskýra nákvæmar atriði þau, er í nefndarálitinu
standa, heldur vil eg biða umræðu þeirrar, er þíngmelln kunna-að hefja um þessi atriði.
KONÚNGSI"ULLTRÚI:
Nefndarálit
það, sem nú var lesið
upp, fer einúngis því á flot, að alþing beiðist þess af konúngl,
að lagafrumvarp
verði lagt fyrir þingið um breytingar a alþíngislögunum; ef stjórnin lætur þess kyns frumvarp upp bera,
mun hún því einnig á þeim tíma nákvæmar geta skýrt þinginu frá áliti sinu og ástæðum fyrir því. Eg hygg, að það geti
þó að gagni komið, að nokkur af atriðum þeim, sem nefndarálitið minnist á, verði nú þegar betur skoðuð og greidd í
sundur, til þess álit manna um þau verði skoðað á fleiri vegu,
áður en lagafrumvarp kemur til umræðu á þingi.
Eg ætla þess vegna að skýra frá áliti mínu á þessum atriðum, og ætla þá fyrst að geta um rýmkun á bæði kosnÍn gar- og kj ör r e t t i, sem nefndin stíngur upp á. Eg ætla
nú eingan veginn að neita því, að mikið getur, eins og nú er
ástadt , mælt með því, að breytíng verði gjörð á kosníngarlögum þeim, sem nú gilda. Eg ætla einúngis að nefna mismun
þann, sem á ser stað i jarðadýrleika eptir jarðabók þeirri, sem
nú er fylgt, og það bæðimillnm jarða í ýmsum heröðum Iandsins, og millum ým$ra jarða innbyrðis, þegar litið erá
gæði
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þeirra.
þar við bætist, að ein sýsla hefir eingan fulltrúa
getað kosið til þings.
En eg get heldur ekki annað en gjört
þar um þá athugasemd,
að þessum galla á jarðabókinní,
sem
gjörir svo mikinn mun á þeim rettindum,
sem eigendur ýmsra
jarða jafngóðra
eiga, þó geti orðið burtrýmt
með hinu nýja
jarðamati,
sem menn nú eru að láta setja á stofn;
og hvað
hina einu sýslu, Vestmanneyjasýslu,
snertil', þá mundi ekkert
vera þvi til fyrirstöðu,
að sérstaklegar
reglur yrðu gefnar slíkum kjördæmum,
sem þó að Iíkindum
ekki mundi við þurfa,
þegar hið nýja jarða mat væri komið á, þar eð þetta einnig
mun ná yfir jarðir á eyjum þessum.
Að svo miklu leyti
sem það mætti álítast hagkvæmt,
að stofninn undir kosningarog kjör-retti breyttist,
sem fleiri ástæður kunna að tala fyrir,
þá mundi það vissulega
vera vel til fallið, eins og nefndin
hefir beðið um, að ko sn ingaraðferðinni
yrði breytt á
þann veg, að kosningar
yrðu tvöfaldar,
í stað þess þær eru
einfaldar.
Einnig í öðrum löndum, þar sem landslag líkist því,
sem er á Íslandi, hafa menn tekið tvöfaldar kosningar
fram
yfir hinar, og til dæmis að taka eru ekki einfaldar kosningar
í Noregi.
En að hvað miklu leyti stjórnin muni fallast á svo
talsverða
breytingu
frá reglum þeim, sem nú gi!da, eins og
sú, sem nefndin hefir stúngið upp á, þar um get eg ein ga vissu
gefið; og þykir mer þörf á að geta þess skýlauslega,
svo orð
mín verði ekki tekin á annan veg, en eg ætlast til.
Að svo miklu leyti sem nefndarálitið
mælir fram með
þvi, að kosningar
skuli verða haldnar i septembermánuði
á
undan hverju þingi, þá veit eg ekki, hvort það hefir verið
ætlan nefudarinnar,
að kosningar skyldu
gállga á undan serhverju þíngi.
þetta mundi reynast
mjög óhagkvæmt,
þar eð
menu mundu missa þann hag, sem þingið fær af þeirri reynslu
og af þeim kynnum,
sem alþingismenn
fá hver af öðrum með
því að koma fleirum sinnum ci þíng, en þó er það hins vegar
nauðsynlegt,
að kosningar séu endurnýjaðar eptir hæfilega lángan
tímafrest.
Eg ætla þó ekki að fara um það fleiri orðum, þar
eð eg, eins og eg sagði, veit ekki, hvort þetta hefir verið ætlan nefndarinnar,
jafnvel þó það sýnist liggja næst við, að taka
orð hennar á þann hátt.
Hvað nú þar næst snertir annað höfuðatriðið i uppástúngu
nefndarinnar,
sem minni hluti hennar
þó ekki hefir fallizt á,
nefnilega, að fjölga tölu hinna þjóðkjörnu
þíngmanna,
þá ligg •.
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ur það i augum uppi, að þegar um þetta atriði er að ræða, þá
verða menn a~ hafa nokkurt tillit til þess, í hvaða hlutfalli
tala hinna íslenzku þjóðfulltrúa stendur í við tölu á fulltrúum
þeim, er aðrar þjóðir senda til þjóðþínga sinna. það er nefnilega ljóst, að hyrðir þær, sem kostnaðurinn til þess kyns þjóðfundar leggur mönnum .á herðar, haga ser eptir þvi sambandi,
sem er milli fólksfjöldans og fulltrúa -fjöldans. Eg ofherrni
vissulega ekkert, þó eg segi, að fulltrúa- fjöldi á Íslandi
mikill í samanburði við það, sem hann ep í öðrum löndum.
Eg vil hera Ísland saman við hin dönsku fylki. Ísland á að
senda eptir lögum þeim, sem nú gilda, 20 þjóðkjörna menn
til alþíngis; það eru nú, ef til vill, lítið yfir 57000 manna i
landi her, er þá einn þingmaður fyrir hverjar 2850 manna. í
eyjafylkjunum í Danmörku er nokkuð yfir 773,000 manna j
frá þessum fylkjum fara 60 þjóðkjörnir menn til þíngs~ það
er einn fyrir hverjar 12,883. J Norðurjótlandi eru allt að
577,000 manna, þaðan fara 48 þjóðkjörnir menn til þings, það
er 1 af hverjum 12,021 manna. Ef nú ætti enn fremur að
auka fleirum við hina íslenzku þjóðfulltrúa, þá yrðu þar til
að liggja margar og miklar orsakir. Að alþíngisstörfin, eins
og meiri hlutinn heldur, mundu með þvi móti verða greiðari,
um það verð eg stórum að efast. það gæti verið, að störf
nefndanna kynnu í einhverju að verða léttari, en umræðurnar
á þinginu sjálfu mundu, eptir þvi sem reynslan hefir þegar
sýnt, eptir öllum líkindum verða miklu leingri. Sú eina ástæðan, sem að minni ætlan gæti til umtals komið, til að
fjölga þingmönnum, mundi vera sú, ef Mr á þingi hefði borið
á þvi, að menn vantaði þekkíngu og kunnugleika á landsháttum í ýmsum héröðum, en eg ætla ekki, að á því hafi borið her á þessu þíngi.
Í hinu nánasta sambandi víð spurninguna um tölu alþingismanna er atriðið um k 0 s t n a ð þann, sem leiðir af fjölgun
þingmanna. það hefir komið til orða, að hvað miklu leyti
spara mætti nokkuð af kostnaðinum með því að setja niður
dagkaup þingmanna. Nefndin hefir fundið annmarka á því,
og verð eg í því tilliti að vera henni samþykkur, þar eð það
gæti leidt til þess" að duglegum mönnum, sem væru fátækir,
yrði fyrir þá sök bægt frá að taka móti vali. Annan veg geta
menn einnig ímyndað ser til þess, að fjölga þíngmönnum, án
þess kostnaður aukist, það el' sá,' að þingið yrði haldið
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sjaldnar, svo sem 3. hvert ár. Hvort þetta kunni að verða vel
til fallið seinna meir, á það ætla eg ekki frekar að minnast,
af því slík breytíng kynni að virðast nú' um stundir ísjárverð,
meðan svo margir kaflar eru til í lögum lands þessa, sem
þurfa endurbótar við. En þegar menn þannig viðurkenna, að
þínghalds-kostnaðurinn
verði ekki minkaður, þá verða menn
að hafa tillit til þess, að hvað miklu leyti þjóðin þá mundi
óska, að aukin yrði tala þíngmanna, þó að kostnaðurinn yxi þá
talsvert um leið. Til alþingis eru uú í þetta skipti komnar
15 bænarskrár um breytíngu á alþíngislögunum; þar af tala 12
um að auka tölu þíngmanna, en 9 æskja þess jafnframt, að
dagkaupið verði sett ofan í 2 rbd. um daginn. Eg þykist af
þessu geta ráðið, að flestir muni ekki kjósa, að þíngmönnum
verði fjölgað, ef það getur ekki orðið nema með talsverðum
viðurauka í kostnaðlnum,
Eg kem nú til þess atríðís í nefndarálitinu, sem virðast
kynni að snerta sjálfan mig, nefnilega, að þess skyldi verða
heðizt, að einginn á þíngi, og þess vegna ekki heldur konúngsfulltrúinn, mætti tala aðra tún gu, en íslenzka. þegar menn
virða þetta mál betur fyrir ser, mun það þó sýna sig, að eg
get talað öldúngis hlutdrægnislaust,
einnig um þetta atriði.
það er nefnilega ekki eptir ósk minni eður tilmælum, að eg
er kominn híngað í þessum erindum, það er eptir skipun konúngsins.
Hversu geðfelt sem mer kaun að vera, að vera
kominn í ýmislegt það samband, sem þessi staða mín hefir
sett mig í við íbúa þessa lands, svo get eg þó ekki, hvað
sjálfan mig snertir, óskað, að mer se falin þessi sýsla á hendur, og mundi eg því fyrir mitt leyti ekkert finna að því, þó
það lagaboð yrði gefið, sem gjörði konúngi ómögulegt að senda
mig híngað. Eg kalla það ómögulegt, því konúngur mundi
ekki senda mig þessa erindis, ef eg lýsti yfir því, að eg væri
öldúngis ófær um að gegna þeirri skyldu. Og það væri eg,
ef mer væri ekki leyft að tala móðurmál mitt á þínginu. KonúngsfuIltrúa er það opt nauðsynlegt, samstundis að taka til
orða, til þess að svara mótmælum þeim, sem gjörð eru, útI eggíngum þeim, sem orðum hans eru gefnar. Hann verður þá að
halda ser föstum við hugsanina, en að orðum má hann ekki
leita. Orðin eru einúngis meðal til að skýra frá hugsaninni ;
þurfi menn að leita orðanna, þá missa menn hugsanína.
Eg
ætla nú, að flestum dönskum mönnum, sem koma fyrst til 1s-
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lands á fullorb}ns árum, og bafa ekki á ýngri árum átt kost
á að læra Íslenzka túngu, muni gánga á sömu leið sem mer,
nefnilega, að þeim verði ómögulegt að komast svo niður í
málinu, að þeir geti án fyrirstöðu talað það í þess háttar umræðum, sem aðkoma á alþingi.
}>essi uppástúnga miðar því til þess, að ekki megi senda
danskan konúngsful1trúa, þegar fram líða stundir. Eg ætla
nú all' leitast við að sýna þær afleiðingar, sem af því kynnu
að fljóta; og get eg þá sjálfsagt ekki komizt bjá að minnast
á það, sem reynslan Í því tilliti hingað til befir sýnt, og þó
þetta kynni virðast ekki svo auðvelt .fyrir mig, skal eg þó
freista þess. Eg ætla þá ekki að gjöra minna úr þvi gagni,
sem að því gæti verið, að konúngsfulltrúi gæti eíngaungu talað íslenzku. Eg ætla þar hjá, að einginn geti ljósar en eg
útlistað það, því einginn hefir fremur en eg fundið til þess,
hvaða gagn mer hefði verið það, ef eg hefði getað talað íslenzku.
Með því gæti spa r azt tím i, bæði þinginu, sem
verður að hlýða á ræðumar á báðum málum, og einkum konúngsfulltrúanum, sem þar að auki verður að eyða miklum
tíma til undirbúnings þess, sem í þVÍ tilliti er nauðsynlegur til
að bera sig saman við aðstoðarmann sinn. Enn fremur mundu
menn komast hjá þeim athugasemdum,
sem geta komið um
mismun millum ræðu þeirrar, sem á dönsku er flutt, og útleggingar þeirrar, sem á eptir er gjörð af aðstoðarmanni.
}>að
liggur í eðli hlutarins; að hvert orð, sem talað befir verið, geti
ekki nákvæmlega komið aptur í útleggingu aðstoðarmannsins,
-en sá mismunur virðist hafa litla þýðingu, þegar konúngsfulltrúiilO, sem eg ætla að hver maður vilji kannast við· um mig,
ekki geingur fró nokkru því orði, sem bann hefir talað i binni
dönsku ræðu. Samt sem áður hafa nú á seinni tímum þess
kyns athugasemdir opt verið gjörðar, en eg læt ósagt, hvort
það hefir verið gjört með nokkru serlegu tilliti til þessa máls,
sem nú er umræða um. Enn fremur kæmist þingið hjá þeirri
þreytu,
sem fylgir því að beyra útleggingu lángrar ræðu.
því verður ekki neitað, að þess kyns ræður missa og mik.ið ar
þeim krapti,
sem í þeim kynni að vera, afþeim áhrifum, sem
þær kynnu að gjöra á tilheyrendur.
Að lyktum skal eg eingan veginn vil'ba. Iítils þá til fi n n ín gu, sem nauðsynlega hlýtur að gjöra þingmönnum ljúfara að beyra móðunnál sitt i ræðum konúngsfuUtrúa,
fm bið danska túngumál.
)?að má þVí
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eptir öllu þessu virðast mjög æskilegt, bæði fyrir þingmenn og
einkum fyrir konúngsfuIltrúann, að hann gæti í umræðum málanna á þingi talað íslenzku.
I>að sem nefndin hefir drepið á,
að svo gæti aðborið, að komingsfulltrúi skildi ekki hinar íslenzku ræður þingmanna, þarf eg reyndar ekki að minnast á;
því eptir ætlan minni væri það ómögulegt þeim manni, sem
ekki kynni svo mikið í íslenzkri tún gu, að gegna embætti
konúngsful1trúans.
En eg ætla, að reynslan hafi sýnt, að menn
geta hæglega lært að skilja islenzkar ræður, án þess þó að
geta sjálfir talað það mál á þingi.
En eins og næstum hvert mál er þannig háttað, að það
má skoða það á tvo vegu,
sem eg hefi ekki allsjaldan
haft tækifæri til að sýna, svo er það einnig her; ver snúum
oss þess vegna nú að því að skoða þær ís j á rv er ðu , þær
sk a ðI e g u afleiðingar, sem af því mundi leiða; ef einginn
nema -Íslendingur gæti verið konúngsfulltrúi,
Eg ætla heldur
ekki her að meta of mikils það gagn, sem reynslan kynni
hafa sýnt að væri því samfara, að danskur maður getur verið
konúngsfulltrúi;
sá eini vitnisburður, er eg um það efni get
skírskotað til, nefnilega það, sem forseti alþingis árið 1845
sagði þar að lútandi í þinglausnaræðu sinni, verð eg sjálfur að
játa að er ofhermdur.
En eg ætla að halda mer við hina
a I m e n nu hlið málsins, og lita á stöðu og skyldur konungsfulltrúans yfir höfuð. I>að er nú án efa hin fyrsta skylda
hans, sem fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, að útlista það álit,
sem líkindi eru til að muni leiða stjórnina við afgreiðslu málanna, þá annmarka og vandkvæði, sem geta komið í ljós, þegar ráða á uppástúngum alþingis til lykta, og málin eru skoðuð frá sjónarmiði stjórnarinnar.
Se álit þetta og annmarkar
ekki útskýrðir, þá verður þó stjórnin samt sem áður að ráða
málunum til lykta á þann hátt, sem henni virðist réttast og
tilhlýðilegast;
en þjóðin og þíngið fær ekki tækifæri til að
þekkja og skoða þær ástæður og þá annmarka, sem hafa getað átt ser stað. Af því mundi sjálfsagt leiða, að alþíng mundi
fara á mis við eitt af þeim aðal-takmörkum,
sem ráðaneytisþingunum er fyrir sjónir sett, en það er að knýta fastar það
band, setn er miUum konúngs og þjóðarinnar. I>að stendur
því á stóru, að konúngsfulItrúi sé svo nákunnugur, sem unt
er, hinum almennu grundvallarreglum
og áliti stjórnarinnar.
En hvernig ætti konúngsfulltrúi að ná slíkri þekkíngu, nema
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moo þvi að vera emmid" svo árum skipti, í.þeim flokki, þar
sem honum gefst færi á ál'! Itynná ser álit hinna æðri stj6mar";
manna á ýmsum málum; einkum með þvI að tala um málin
við hina æðstu' embættis menn i Rtjórnarráðunum, og jafnvel
víð i koriúng sjálfan? Geta menn nú búizt við, að einn af hinum æl'lri embættis mönnum, sem fæddur væri á íslandi, og sem
nm væri að velja, mundi alment eiga kost á að VeTflaSVOhandgein ginn og nákunnugnt grUAdvaHarreglum og :áliti stjórnarinnar? Eg held ekki; þ,.i bæði mundi útheimtast til þess, art
hann yrði af) yfirgefa embætti sitt um lángan tíma og fara til
Danmerkur, og þó svo væri, þá mundi honum þó ekki veita
eins hægt að kynnast hinum æðri stjórnarmönnum og áliti
þeirra á málunum, eins og þeim manni, sem væri í þeirri stöðu
og hefði því embætti að gegna um lángan tima, að hann kæmist í nákvæmt samband við þessa menn. En, konúngsfulltníinn hefir enn öðrum d:yldom að gegna. pegar málin eru til
lykta leidd á alþingi, mun það ekki sjaldan geta aðkomið, að
stjórnin ráðfæri sig við hann um það, hvernig rðttast se að
skera úr málunum. Honum gefst þvi opt færi á, að útlista
gjör það álit, sem hafa
á málunum, þegar þau einkum eru
skoðuð frá sjónarmiði þjóðarinnar. Eg vil biðja þingið sjálft
áð dæma um, hvers áliti -stjórnin, þegar svo erástadt,
heldur muni fylgja, þess) sem sýnir, að hann hefir getað skoðað
málin á ýmsa vegu, þegar þau voru rædd, eða þess, sem að
öllu eða mestu leyti hefir skoðað málið einúngis á einn veg.
Eg segi nó eingan veginn, að það se ómögulegt, eptir því
sem her hefir verið útlistað, að nokkru sinni geti gefizt sá íslendingur, sem sð fær um að leysa vel af hendi skyldur konúngsfulltrúans;. 1>al'l getnr án efa vel verið svo ástadt, að einhver
íslendíngurhaft
þá kostr til að bera og se í þeirri stöðu, að
hánn mætti álitastlraefur tR' þess starfa. En það fullyrbi eg,
að þegar á
er litit'l, þá sé það~miklu erfiðara fyrir íslenskan mann en danskan, bæði 8()_ útvega ser knnnugleika þann,
sem k01lúngsfhUtníinauðsynlega
þarf að hafa á grundvallarreglum 'stJórnarirma.,;:o g .á þj:Qbfundilanda sinna; þar sem álit
og skoðunar'" háttur .eins "fylk.is lætur sig fastlega {ljósi, að
láta sig ekki biridá af'. áliti .annara og taka nógu glöggleg.
Barn það tillit til'; alls tt~isins yfir höfuð, sem nauðsynlega
hlýtur að .vaka. fynr öngum· stjórnarinnar, þegar málum er til
lýkta ráðib., Eptir· þvi .Sem eg hefi nú útlistað, mundi kon-
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ungur einganveginn
geta bundið svo hendur sínar eptirleiMs,
að velia fulltrúa sinn einúngis af flokki Íslendínga , nema
með því móti að hann vildi meta minna erfiðleika þá, sem
snerta efnið I'jálft (reelle lBanfTelig~eber) og eg nú talaði um næst
á undan, heldur en hina erfiðleikana, sem sniði málsins viðvíkja Cformdle lBanjTeligbrber), eður þá sem koma af mismuninum millum túngumálanna.
Að öðru leyti verð eg U,mallt þetta
atriði að gjöra þá athugasemd, að eptir þeim grundvallarreglum, sem eg fyrir fám dögum útlistað i um innbyrðis samband
milli hinnar íslenzku og dönsku túngu á viðskiptum stjórnarinnar og þjóðarinnar, þá er það að öllu leyti við hæfi, að konúngsfulltrúi, svo sem erindisreki stjórnarinnar, skýri alþinginu
frá á danska tún gu, það sem hann þarf að gjöra því kunnugt, og
að orð hans séu því útlögð á íslenzku.
Á þessar reglur fellst
þingið að sönnu. ekki í atkvæðagreiðslu
sinni í þvi máli, sem
þá var um að ræða. En eg hefi ekki heyrt ástæður móti þeim
sönnunum, er eg þá flutti fyrir mínu máli. Eg verð að taka
það upp aptur, að annmarkar þeir, sem á því eru, að tvær
túngur þarf við að hafa, hverfa aldrei að öllu; en talsvert geta
þeir minkað með því, að menn reyni að nálgast hvorir aðra,
og af minni hálfu hefi eg ekki látið það vanta.
Eg ætla nú að víkja mer að seinasta atriðinu, sem eg vil
minnast á, í uppástúngum nefndarinnar, og er það um það, að
alþíng verði haldið i heyranda
hljóði.
Eg get nú eingan veginn kannazt við þær tvær ástæður, sem nefndin hefir fært
fyrir þessari uppástúngu-grein sinni, og sem eru teknar af alþingi hinu forna og af dómara-samkundum.
Alþíng það, sem
nú er, er sem ráðaneytls-þing svo algjörlega ólíkt hinu forna
alþingi, sem sumpart i fyrstu hafði verið löggjafaþing, sumpart hafði dómaravald á hendi, að, hvað þetta snertir, getur
eingin samlíking átt ser stað millum þessara tveggja þjóðstofnana.
Eins getur það heldur ekki her orðið álitsmál, að
allir geta hlýdt á mál fyrir rétti, þar sem fylgt er fram lögum
þeim, sem gilda, en hins vegar er á alþingi rædt um það, hvaða
lög muni geta orðið hagkvæmleg.
Hin almenna grundvallarregla á ráðgjafa-þíngum er sú, að þau eru haldin fyrir luktum
dyrum, og, til dæmis að taka, þá er svo til hagað á fulltrúaþíngum i Danmörku.
Yrði þvi breytt út af þeirri reglu, hvað
alþingið snertir, þá yrði slík undantekning að vera grundvölluð á sérstaklegum ástæðum. Sem þess kyns ástæðu má að
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vísu telja þá, að tiðiudi þau, sem segja frá þíngstörfum, verða
seinna búin úr prentsriIiðjunni og seinni á ferli sinni út úm
landið, heldur en annarstaðar.
þá kynni og að mega viðurkenna það, að her væri það minni annmörkum bundið, en annarstaðar, þ~ þíng yrði háð í heyranda hljóði; einkum þyrfti
ekki ráð fyrir því að gjöra, að" þingmenn, i umræðum um málin, mundu láta nokkurt tillit til áhrifa þeirra,
sem ræður
þeirra hefðu á tilheyrendur , leiða sig í nokkru.
.En þessir annmarkar mundu síður eiga ser stað her, einmitt af
því gjöra má ráð fyrir, að tilheyrendur mundi verda mjög
fáir; og af þeirri sömu ástæðu mundi einnig að því skapi
gagnið verða lítið að þvi.
Með þvi að þingið fer ekki fram i
heyranda hljóði, vinna menn þó óneitanlega þann mikla hagnað, að frá þíngstörfunum er nákvæmlega skýrt í þingtíðindun,.
um, og koma þau þannig ómeinguð út meðal þjóðarin.nar, en
við· því væri ekki að búast, ef þau breiddust út eptir munnlegri frásögn manna. Að minnsta kosti má hver hlutdrægnislaus maður játa, að tillit til ríkisins yfir höfuð (€ítat0þenfvn)
geta gjört það öldúngis ótiltækiIegt fyrir stjémina, að máli
þessu se -fyrir komið á annan hátt í einum hluta .ríkisins en
öðrum.
Eg hefi nú her útlistað það álit, sem eg hefi ástæður til
að halda að stjórnin muni taka tillit til, þegar máli þessu
verður ráðið til lykta. þessa endalykt mun, eins og vitaskuld er,
konúngur. sjálfur gjöra; og mun þá þjóðin gjör fá að þekkja
úrskurð hans; en eg hefi álitið gagnlegt, að þessar hugmyndir yrðu nú þegar teknar fram þannig, að þær gætu borizt út
meðal alþýðu og orðið henni að umhugsunarefni.
Eg ætla 'með
þessum hætti að hafa leidt enn ljósari rök að því, að það er
gagnlegt, að. það má velja danskan mann til konúngsfulltrúa tíl alþingis.
:FRAMSÖGVMAÐUR!
Eg skal með fám orðum leitast við að
svara hinum helztu atriðum í ræðu hins háttvirta' konúngsfulltrúa.
Konúngsfulltrúinn hefir að mestu leyti eða öllu fallizt á
þrjú hin fyrstu atriðin i álitsskja1,inefndarinnar,
og þarf eg því
ekki að vera margorður um þau. Eg get þess eínúngís, að
þar sem hann sagði, að ný jarðabók mundi bæta úr ójöfnum
þeim, sem væri á fasteignar- kjörkostunum nú, þá ·hrindir það
ekki samt sem áður grundvallaratriði því, .sem nefndin bygði
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á, að ef kjörkostírnir ætti að vera bygl'lir á eign, þá yrði þa~
að vera eign, sem nokkuð væri um að tala.
j?ar sem það stendur i álitsskjali nefndarinnar, að kjósa
skuli i September fyrir alþing hvert,
þá hefir það ekki orðazt nákvæmlega, þVÍ sú var meining nefndarinnar, að það yrði
á undan hverju þvi alþingi, þegar kosningar skyldi fara fram
eptir tilskipuninni.
Konúngsfulltrúinn
fór nokkrum orðum um fjölgun þingmanna, og þókti vanta hjá nefndinni að bera þingmanna - tölu
her, eptir fólksfjölda, saman við þingmanna-tölu i öðrum löndum. j?ó nefndin hefði gjört þetta, hefði það, ekki leidt til
neins; það er án efa víst, að þíngmanna-talan, sem nú er, er
meiri að tiltölu en annarstaðar, eptir fólksfjölda, en það er
annað atriði, sem her ríður meira á að hafa fyrir augum, og
það er jöfnuðurinn i landinu sjálfu. j?essum jöfnuði eru menn
-einníg að leitast við að koma á annarstaðar,
þar sem annaðhvort stéttunum er gefinn misjafn réttur, svo að aðallinn, til
að m., hefir miklu fleiri ful1trúa að tiltölu, eða réttínum er
skipt misjafnt milli héraða eða staða, svo að lítil þorp með
fáum innbúum hafa eptir gömlum vana jafnan rétt til að kjósa
fulltrúa, eins og stórir staðir. Á líkan hátt þarf að komast
jöfnuður á milli beraðanna lljá oss; því það er undarlegt, að
Vestmannaeyjar með 300 innbúa, Reykjavík með 8 eða 9 hundruðum, Strandasýsla með 1000, Norðurþíngeyjarsýsla,
o. fl.,
skuli kjósa jafnt einn fulltrúa, eins og Arness)'sla með 5000,
og margar aðrar hinar fjölbygðustu sýslur. Hinn háttvirti
konúngsfulltrúi taldi það til, að ekki hefði lýst ser ókunnugleiki um ásigkomulag Í héruðum; það getur verið, að svo sé,
og má eg þó segja fyrir mitt leyti, að eg er eingau veginn svo
kunnugur, sem skyldi, sérhverju einu, sem kynni að varða
nokkru, í því héraði, sem eg er kosinn fyrir. En það er annað einnig, sem her er mikið undir komið, og það er, að menn
úr sömu héruðum líta ýmislega á ásigkomulag héraðanna og
á málin, og við það koma fram fleiri skoðunannatar, sem verða
meðferð málanna til mikils gagns, Aðal- ástæðan móti fjölgun þingmanna verður þess vegna kostnaðurinn, og þessi ástæða
verður þvi sterkari, sem það lítur svo út, sem allt sé farið að
meta til peninga: embættismenn eru metnir til penínga ; stúdentar, sem koma úr skóla, eru metnir til peninga; alþingismenn verða sjálfsagt einnig metnir til penínga, Eptir þess-
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ari peningavirðingu þyki mer líklegt að þingið fari ekki, heldur gæti þess, áð ein mikilvæg ályktun, sem stundum getur áun~izt með eins ínanns rðd~ eða með einu atkvæði, getur
,verið meira verð en 1200 rbd. Að halda þíng einúngis þriðja
hvert ár, mundi ekki vera ráðlegt,sízt
nú um sinn; það mundi
.valda drætti á málunum, meira en góðu hófi gegnir, og gæti
-það orðið' að meiri skaða, en sparnaðinum svarar:
Að öðm
leyti er það víst, að' þeir. sem i bænarskránum hafa óskað, að
þingmönnum yrði fjölgað tíl 42 þjóðkjörinna með 2 rbd. dag-lega, hafa húizt við, að kostnaðurinn jykist nokkuð.
Að tala um málið, er ekki, sízt vandamikið fyrir mig, en
eg skal þó einnig reyna til að ta1a um það hlutdrægnislaust.
Samt sem áður get eg ekki talað um það öðruvísi en sem íslendingur, og eg þykist því framar eiga rétt á því, sem mer
.virtist konúngsfulltrúinn líta á þetta atriði sem danskur maður.
'það sannast her, að "það fylgir hverjum, sem fast er við hann";
-það er ekki hægt að kasta frá ser liugsunarmátaþeim,
sem
hverjum manni er i raun retti m!=lðfæddor.Eptir
því sem eg
lít á þetta, verð. eg að skoða stjórnina her. a landi sem Íslenzka stjórn,' sem verM að laga sig eptir þjóðinni og hennar
hugsunarhætti, ef hún á að geta uppfylt skyldur sínar, sem
góð stjórn. Konúngsfulltrúinn taldi til gildis dönskum konúngsfulltrúa, að hann mundi knýta fastara ástarband milli
konúngs vors og þjóðarinnar.
En hvernig skyldi útlendur
'maður geta knýtt þetta band fastara, en innlendur
-Hann hélt,
'að danskur konúngsfulltrúi yrði færari að gegna þeirri skyldu
sinni, að skýra frá hugsunarmáta stjórnarinnar og áliti á málunum. Eg heldyað konúngsfnlltrúi þessi, sem nú er, s'e alkunnur að því, að. hann .vilji gegna skyldu sinni fullkomlega
og vanda verk sitt; en hvað hefir hann skýrt .þínginu frá
.skoðunarmáta stjól'nárinnar?
Svarið hefir verið: eg . get ekkert sagt; eg veit ekki,hvernie; stjórnin kann að lita á Qlálið.;
eg get ekki neinar skýrslur gefið, því þetta þing er ráðroafarþing, og getur ekki vænzt eptir þesskonar skýrslum; eg læt
einúngis min a mein ingu i ljósi fyrir þinginu, en . hvernig
'stjórnin taki í málið, það er mer ekki auðið að segja. I>etta em
allar þær skýrslur, sem þingið fær um skoðunarmáta stjórnarinnar. I>á hélt konúngsfulltrúinn,
að danskur konúngsfulltrúi
gæti betur fylgt málunum hjá stjórninni og mætti ser meira.
;~að skyldi þá vera af því, að stjórnin trúi betur dönskum
é
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manni, en íslenzkum, kannske vegna þess, að henni þyki þessi
skattlanda-hugsun,
sem konúngsfulItrúinn
var; að tala um,
koma heldur fram hjá íslendingum;
en það m,í vera öllum
ljóst, að einginn útlendur maður er til, sem getur talað svo
framI' með þeim málum, sem oss liggja á hjarta, eins og innlendur maður, sem hefir sömu tilfinníngar og hugsanir, eins og
v.cr, og talar af fastri sannfæringu og af hjartans. innstu rótum. Kouúngsfulltrúinn játar annmarkana á því, sem nú fer
fram, en hann játar það einúngis sem galla á formi.
petta
er móthverft allri þjóðlegri hugsan, hjá hverri þjóð sem er; serhver þjóð álítur mál sitt hina verulegustu
eign sína.
pað
hlýtur að særa tilfinníngu hvers manns, að heyra stjórn silla
tala við sig á útlendu máli, og hann hlýtur að finna næmt til
þeirrar niðurlægingar.sem þjóðerni hans verður fyrir; eg veit
ekki heldur til, að nokkur stjórn ber í Norðurálfu hafi túlka
til að tala við þegna sína á þjóðþíngum. Eg verð að geta
þess her, að þar sem minni hlutinn tekur svo til orða í álitsskjalinu, eins og meiri hlutinn ætlist til að svipta kouúng vorn
nokkrum rétti , þá er þetta ekki rétt orðað, þvi her gat aldrei
komið til orða að svipta konúng neinum rétti, heldur eiuúugís
að benda honum til, hvað nauðsynlegt væri. Konúngur hefir
sjálfur veitt þingið, og gefið því þau retrindi, sem það hefir,
hann hlýtur þess vegna að vilja styðja þessi réttindi, svo þau
svari tilgánginum.
petta stendur einnig í nánu sambandi við
úrskurð 8. Apríl 1844, sem býður, að allir embættismenn her
skuli vera færir i íslenzku.
Skyldi þá konúugsfulltrúinn
á
þíngi þessu vera undan skilinn? Eg þykist fullviss um, að
konúngurinn hlýtur að álíta það allra nauðsynlegast. að hann
sc_fuJlfær í íslenzkri túngu.
Konúngsfulltrúinn mælti það á móti þinghaldi í heyranda
hljóði, að þetta þing væri ekki eins og hið forna, heldur væri
það því töluvert ólíkt. pað er þó kunnugt, að konúngur vor
mælti svo fyrir í úrskurði þeim, sem veitti oss þing þetta, að
það skyldi verða lagað sem næst hinu forna þingi. sem verða
mætti eptir kringumstæðum.
En þar að auki er þetta almenn
ósk, sem kemur samhuga fram í öllumbæuarskrám,
þeim er
hingað eru komnar, og virðist mer það vera skylda þingsins
að bera hana fram fyrir konúnginn, þar eð þingið hlýtur að
vera sannfært um, að uppfyllíng hennar getur verið til mikils
gagns, en alls einkís skaða. 'það er fært til, að f.regnir frá
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þinginu afla gist, 'en reynslan sýnir, að hjá þvi verður ekki
komizt, þó lokað se, og mer er nær að halda, að minna hæri
á því, ef opið væri. Enn er það talið til, að þá yrði ójöfnuður
milli þessa lands og hinna hluta ríkisins. Eg óska innilega,
að meðbræður vorír i Danmörk og hertogadæmunum
mætti
einnig öðlast það, því eg imynda mer, að það se þar einnig almenn ósk, en eg held þar að auki, að her se enn [fleiri og
sterkari ástæður, heldur en þar, svo að það væri ekki ástæða
móti að veita það her, að það yrði þar ekki veitt Konúngsfulltrúinn har það fyrir, að þetta væri -ráðgjafarþing, og þesskonar þing feingi ekki að hafa opnar dyr. Eg þekki fá ráðgjafarþing, og eg held, að þegar talin eru dæmin úr Dan-mörku, þá muni vera talin öll þau dæmi, sem til eru, eptir því
sem nú er ástadt; en hvað sem um það er, þá er óskin almenn her á landi og nauðsynleg, og er skylt að hera hana
fram, hvort sem henni hlotnast hænheyrsla eða ekki.
Kammerráð MELSTEÐ: Eg hefi frá því fyrsta að farið var
að gjöra ráð fyrir að stofna hið nýja alþíng her á íslandi,
starfað nokkuð að þvi málefni, og því mun það ei þykja ólíklegt, að eg taki nú til orða, þegar það er rædt her á þinginu.
Eg hefi að sönnu undirskrifað nefndarálitið i flestum þess höfuðgreinum, en eins og mig hefir greint á við meiri hluta nefndarinnar um 2 höfuðatriði i því, eins hefi eg líka (hvað hinum
heiðraða framsögumanni er kunnugt) i nefndinni geymt mer
rétt til, að benda mönnum á þinginu til þess, er líka kynni
að geta mælt móti 2 öðrum atriðum i nefndarálitinu, þó eg
væri þeim ei ósamþykkur, því það áleit eg hæði gott fyrir
þingið og málefnin sjálf, að á þau se litið frá fleiri en einni
síðu. pað er eiunig eðlilegt, að í annari eins nefnd og þessari, og í öðru eins málefni og nú er um að ræða, verði hver
nefndarmanna að laga sig nokkuð hver eptir öðrum, svo að
meiníngar þeirra verði ei á sundrúngu, og þess vegna er það
líka eins eðlilegt, að serhver nefndarmanna geti ei eins vel
feIt sig við serhvert atriði i nefudarélítínu,
Eg vil þá fyrst
tala um kosningarréttinn.
Eg gjöri ráð fyrir, að allir þeir þingmenn, sem her eru saman komnir, hafi kynt ser allt sem skrifað hefir verið um alþing, þar þeir allir hafa mætur á þinginu,
og óska, að þvi yrði sem bezt fyrirkomið.
Eg gjöri því einnig ráð fyrir, að þeir hafi lesið það, sem eg hefi um alþíng ritað, hversu lítið sem í það kann að vera varið. Eg verð nú að
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játa, að eg í fæstum þeim 'atriðum , sem her ræðir um, hefi
nokkuð töluvert breytt meiningu þeirri, er eg áður hefi i ljósi
'Iátið. Eg hefi áður meint, að kosningarréttur ætti að vera bundinn við 5 hndr. fjáreign í föstu eða lausagúzi, eða þá hvorutveggju. En af þeim ástæðum, sem fram eru komnar, og eptir nákvæmari yfirvegun, hefi eg nú breytt þessari meiningu
þannig, að eg með (illu hefi fallizt á nefndarálitið,
eptir hverju
kosníngarrctturinn ekki á að vera takmarkaður við annað, en
að maður se búfastur og ekki öreigi, og að öðru leyti hafi þá
persónulega eiginlegleika til að bera, sem alþíugistilskipanin
ákveður; því annars mundu allt of margir af þeim mönnum,
sem í sjóplázunum ættu með réttu að eiga kosníngarrett, verða
frá honum útilokaðir.
það er einnig isjárvert, að binda önnur eins lög og alþíngislögin, sem eru nokkurskonar grundvallarlög fyrir landið, og ættu að standa um lángan aldur, við
þvílíkar ákvarðanir í hinni annari löggjöfinni, sem ákvörðunina um skiptitíund ; því henni kann að verða breytt, þegar
minnst vonin varir, og henni verður nú að líkindum breytt,
þegar hin nýju skattalög útkoma.
Nefndin hefir fallizt á tvöfaldar kosningar, og eg hefi ætíð haldið, og held enn nú, að þær séu miklu betur hæfar til
að tryggja kosníngaruar, en nokkur kjörstofn; því margur sá,
sem á kjörstofniun,
getur verið einfaldur maður og lítt mentaður; en til kjörmanna
munu ei verða valdir aðrir en þeir
menu, sem í hverri sveit eru skynsamastir og bezt að ser um
alla hluti; og þá að eins, þegar kosningar eru tvöfaldar, álít
eg það óhætt, að rýmka þannig kosningarrétt og kjörgeingi,
sem nefndin hefir uppástúngið.
Að öðru leyti held eg það væri
betur fallið, að kjörmenn ekki væru svo margir, sem nefndin
hefir uppástúngíð,
heldur einungis 1 af hverjum 10, því annars held eg að ei verði nægilega vinsað úr kosningarmönnum.
Hvað viðvíkur tölu alþingismanna,
þá þarf eg ekki um
hana að vera lángorður, því hinn hæstvirti kouúngsfulltrúi "hefle
um þetta atriði talað svo ljóst og greinilega, að það má vera
orðið skýrt fyrir þingrnöunum , hvað í þessu efni sé réttast.
það er einnig af bænarskrám þeim, er inn komið hafa til þíngsins, ljóst, hver vilji þjóðarinnar er í þessu efni; því í flestum af þeim er því að eins beðið um fjölgun alþingismanna, að
daglaunapeningar þeirra verði lækkaðir til 2 rbd. En nefndin
hefir af gildum og góðum ástæðum ekki getað ráðið þínginu
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til afl gjöra þa~ ;.og þingið mUD vart 'heldur álita það tiltæki~
Iegt, .~~ð er með rökum sýnt framá þal'l, afl.af .tjölguniþíng~
manna' muni Ieiða mikill kostnaðar-auki , og eg held'. það. se
skylda þingmanna, að gjalda varhuga við, að stofna til. þess,
að bann verði lagður á landið, þegar það á hinn bóginn er
mjög óvíst, hver hagnaður tekinn-verður í aðra bönd.
pat\
befir verið sagt,að
öll þíngstörf mundu ,gánga betur, þegar
þíngmönnum væri fjölgað;' en eg held, að bæði reynsla o.gskynsamleg yfirvegan muni getasanofært
menn um, að þetta se ei
alls kostar bygt á góðum ástæðum. pegar fram líða stundir,
lllunu her á þinginu ekki margir þingmenn sitja þegjandi,
heldurmunu
flestir af þeim halda jafnvellángar
ræður, og
þegar híngað eiga að koma næstum hálfu fleiri þingmenn, en
nú eru, liggur það i augum uppi, hvað slíkt muni leiugja umeæðumaré þínginn, hvað þingstörfin muni þar við aukast, og
hvað mikið þar með .munl tefjast fyrir því, að málefuin verði
fljótt á enda kljáð.
pví hefir verið farið á flot í álitsskjalinu af meiri hluta
nefndarinnar, að einúngis Íslenzk túnga skyldi vera töluð her
á þínginu, og að konúngsfulltrúanum þess vegna ekki mætti
vera leyft að tala á danska túngu.
Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefir farið um þetta atriði svo. greinilegum orðum, að eg
hefi fáu þar við að bæta, o.g hann hefir, eptir minni sannfæringu, talað um það enn nú meira hlutdrægnislaust,
en hinn
heiðraði framsögumaður.
píngið mun .nú að öllum líkindum
biðja um, að bæði kosníngarréttur o.g kjörgeingi verði rýmk •.
uð, og það einmitt í. þvi skyni, að menn fái valið þann alþíngismanu,er menn hafi bezt traust á; en hvernig geta þá þíng~
menn rett í' sömu andránni með nokkurri sanngirni beiðst
þess, að konúngarinn skuli svo. binda hendurnar á sjálfum ser,
að hann. ekki fái v.a1ið.þann fyrir fulltrúa sinn, er hann hefir
bezt traust til'? pað væri að minni hyggju, ef, eg svo mætti
að orði kveða, að særa hjarta konúngsins , ab þii'lja hann,
sem gjarna vill. veita Íslendingum allar. sanngjal'qar óskir
þeirra, um þá bón, sem menn fyrir fram geta séð fram á, að
hann ekki getur veitt, ánþess að takmarka sjálfan sig o.fmJög,
og máske þar með, vinna .landinu og þínginu minna gagn, en
menn hyggja.
Væri konúngsfulltrúanum
ekki leyft að tala
danska túnguher á þinginu, mundi þar af leiða, að hann eingan gæti' þar til ko.sið,. nema íslending, því vart mun nokkur
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danskur maður, sem ekki lærir að tala málið í barnæsku,
verða svo fær í Íslenzku, að vel geti komið orðum fyrir sig Í
þvi máli. En eg held, að fáir Íslendingar séu færir til að hafa
þennan starfa á hendi; eg, i það minnsta, þekki einasta einn,
sem til þess hefði verið hæfur, ef hann 'hefði verið uppi nú á
dögum, og eg bið þingmenn að gæta að þvi, hvort ekki sá konúngsfuIltrúi, sem nú er, hefir unnið þinginu meira gagn, en
nokkur Íslendingur mundi hafa gjört eða getað; í hið minnsta
virðist mer, sem margirþíngmenn hafi talað á þá leið.
Hvað loksins því viðvíkur, að dyrnar á þíngstofunni skuli
verða opnaðar, svo allt fari fram í heyranda hljóði, þá hefi eg
í því efni ekki viljað skilja mig frá öðrum nefndarmönnum, af
því eg viðurkenni og aðhyllist þá aðalreglu, sem liggur til grundvallar fyrir þessari uppástúngu, þá reglu nefnilega, að allt það,
sem fram fer á þinginu, verði þjóðinni að. fullu kunnugt; en
þetta skeður bezt og áreiðanlegast með þingtiðindunum,
þar
á móti held eg ekki, að það verði að miklu gagni, þó dyrnar
á þingstofunni verði opnaðar, þvi fáir menu frá láugt frá liggjandi héröðum munu koma, til að heyra umræðurnar á þinginu,
og enn nú færri munu dvelja her svo leingi, að þeir fái skilið að fullu meðferð málanna, eður heyrt, hvernig þeim verður
ráðið til lykta. það er því hætt við, að rángar frásagnir um
málefnin
og þeirra meðferð útbreiðist um Iandið. þiugmenn
þar á móti, sem ber sitja allt af, og kynna ser bæði mál efnin
og þau skjöl, er þeim fylgja, til hlítar, geta þar á móti sagt
rétt frá öllu, og þeim getur það ekki verið að kenna, þó missagnir í þessu tilliti útbreiðist meðal alþýðu. .Mer hefir þVÍ
ætíð þókt það undarlegt, þegar menn úr fjarlægustu plázum
landsins, hvaðan eingir nokkurntíma munu koma til alþíngis,
nema alþíngismennirnir sjálfir, hafa beðið um, að dyrnar á alþingisstofunni mættu vera opnaðar.
Eg vil enn nú bæta þVÍ
við, að yrði dyrnar opnaðar, yrði þingið að fá ser aðra stofu
en þessa, þvi her er ekki rúm nema fyrir fáa menn, ef ekki ætti
allt óskipulega fram að fara. Loksins vil eg geta þess, að ef
konúngurinn leyfði, að allt skyldi fara fram í heyranda h1jóði
á þingi Íslendinga, yrði hann næstum því neyddur til, að veita
þjóðþíngum Dana og Holsetumanna það sama; því þeir gætu
þá með réttu kvartað yfir því, að þeim væri veittur minni rettur en Íslendingum, ef þeir í þessu efni ekki ættu við sömu
kjör að búa; en þingmenn her geta ekki vitað, nær timinn er
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kominn til þess, að stj~min geti veitt hinum ððmm tulltrúa":
þingum i ríkinu þessi rettindi.
Assessor .JOHNSEN:
Jar sem nú er farið að ræða um fyrirkomulag á stiptun þeirri í landinu, sem það varðar mestu,
um þjóðstiptnn þess, alþíng, ætla eg það skyldu serhvers þíngmanns, að skýra frá meiníngu sinni og sannfæringu afdráttarog hispurslaust, án þess að sjá sig um til hægri eða vinstri,
og skal eg nú fyrir mitt leyti gjöra það, viðvíkjandi þeim aðalatriðum, sem nefndarálitíð ræðir um.
lUeð tilliti til kosningar alþíngismanna má eg fyrst um
sinn geta þess, að eg jafnan hefi verið á því, síðan eg fór að
hugsa um það atriði, að það mundi vera affarahezt, að, kjörgeingi að vísu væri frjálst, en að kosningarréttur aptur á móti
væri bundin við fjáreign, jafnvel þann fjárstofn, sem nú eptir
alþingistilskipuninni er bæði kosníngar og kjörstofn , en eg hefi
þá líka verið á því, að kosningar ættu að vera einfaldar. Mer
hefir þókt það varða mestu, ef ekki öllu í þessu tilliti, að' þeir
sem alþingismanninn velja, se í stöðu þeirri og kringumstæðum, að þeim hljóti að vera ant um, að sá se valinn til að tala
máli þeirra á alþingi, sem bezt er treystandi til þess, og hefir
mer þó kt fasteign einna. helzt tryggjandi góðan og einlægan
vi1ja kjósenda í þessu efni. l\ler hefir jafnan einkumþókt það
að tvöföldum kosningum, að mönnum mundi virðast minna varið í réttinn til að kjósa kjörmenn, en rétt þann, sem þeir nú
hafa til beinlínis kosningar alpínglsmannslns, þannig, að hinar tvöföldu kosníngar , einkum þegar menn eru búnir að sjá
þýðíngu hins beina atkvæðisréttarins, mundu leiða af ser, ef
til vill, minni mætur á þjóðstiptuninni hjá fjöldanum, sem ekki
á beinlínisþátt
í kosningu alþingismannsins;
svo hefi eg og
haft nokkurn ótta af þvi, að þær enar tvöföldu kosníngar fremur en hinar einföldu, meir en ákjósanda er, kynnu að greiða
mönnum vég til að koma meðölum við, til að fá einn fremur
öðrum kosinn til alþíngis. En þar eð eg álít það mikils varðanda í máli þessu, hvernig landsbúar sjálfir líta á það yfir höfuð, og mer ekki skilst betur, en að flestir þeirra kjósi ser tvöfaldar kosningar fram yfir hinar einföldu, svo hefi eg nú líka
orðið að fallast á þær,: og um leið þá líka á hitt, að með þeim
hætti væri'óþarfi að' binda kosnmgarrettinn við nokkurn fjárstofn. Eg hefi orMðþví fúsariá að fallast á þetta, sein kjósendur mínir óska hins sama, og hafa þeir ibónarbrefi því, sem ég
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hef lagt fyrir alþíng frá þeim i ár, fyrst og fremst kosið á
það, að bæði kosningarréttur og kjörgeingi væri óbundið, enda
þó þeir i hitt ið fyrra einímgis mæltust ti], að kosningar og
kjörstofninn, yrði helmingi minni, en hann nú er, og það fjárstofn bæði í· föstu og lausu, en i hvortveggja sinni hafa þeir
mælzt til tvöfaldra kosninga.
Eg vík á þetta með fram af þvi,
að mer i öðru eins máli og þessu, þykir það nokkurs varðanda, að hinir þjó()~jörnu þingmenn skýri þinginu frá tilmælum kjósenda sinna, og óskum þeim, sem hreifa ser um málið í kjördæmunum, i hverju helzt atriði sem er, og hvernig
þær hafa breyzt, Iífgazt og þróazt.
Ilar sem hinn heiðraði
konúngkjömi þingmaður, sem ný skeð settist niður, fann að því
í nefndarálitinu, að tala kjörmannanna mundi verða vel mikil,
eptir því sem nefudarmenn hafa komið ser saman um, þá verð
eg þó að ætla, að varla se finnanda að því, þar eð mer þykir
það varða nokkru, að bægja frá öllu tilefni og tækifæri til að
gjöra önnur áhrif, en vera ber, á kjörmennina, og held eg, að
hin-stærri tala þeirra einmitt se vel til þess fallin; eg get þar
að auki ekki borið neinn kvíðboga fyrir því, að ekki séu svo
margir bændur í hreppi hverjum, sem nefndin ætlast ti], er vel
se trúanda fyrir, að kjósa alþingismanninn.
Að því leyti sem hinn heiðraði framsögumaður færir jöfnuðinn á milli kjördæmanna innbyrðis, sem ástæðu fyrir fjölgun
alþingismanna, þá verður því ekki neitað, að það má virðast
nokkur ójöfnuður, að fleiri ekki mæta fyrir þau kjördæmin,
sem eru fólksríkust á landinu, en fyrir hin, sem fæst hafa fólkið, og er sömuleiðis nokkuð í þá athugasemd varið, að þess
fremur se von af tveimur en af einum, að haft se auga á öllum þörfum kjördæmisins, og að málefni þess séu skoðuð grandgæfilegar og á fleiri vegu; en hvorki er það eingaungu fólksfjöldinn, sem i raun og veru ætti að gjöra það nauðsynlegt að
fjölga þingmönnum, þar sem hann er mestur, né heldur ab
rannsaka málefni og þarfir kjördæmanna á fleiri hliðar. Sumum kjördæmum, sem að fólkinu til má telja með hinum minnstu,
er nefnilega þannig varið að landslagi og kringumstæðum,
að einn partur kjördæmisins .má virðast að þurfa með eins,
og annar annars talsmannsins, og það þannig, að atvinnuvegir og kringumstæður í báðumhlutnnum
geta álitizt að útheimta
þetta frá enn rýmra sjónarmiði,
eða með tilliti tillandsheilla
yfir höfuð -.
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I>al' sem alþingismenn
ekki einúngis eiga að lítá á hag
eða 'leggjati1ráð
fyrir kjördæmi þeirra hvers um sig, heldur
líka, og einkum, 'fyrir allt landið, þarf heldur ekki að óttast
fyrir, að aðrir ekki verði til þess, en fulltrúinn sjálfur, að taka
málstað hvers kjördæmis
út af fyrir sig, eins og bezt gegnir,
auk þess að fullfrúar kjördæma þeirra, sem næst liggja hvert
öðru, optast nær hafa haft nóg tækifæri til að kynna ser her
umbil álíka vel hagi og þarfir að minnsta kosti tveggja kjördæma, sem næst liggja saman.
þó að eg nú mæti her á þingi
fyrir það kjördæmið;
sem er fólksríkast
i landinu,
og jafnvel þó eg fúslega viðurkenni,
að kraptar mínir' eru of veikir
til að fullnægja trausti kjósenda minna og skyldu minni fyrir
þeirra hönd, þá fæ eg samt ekki hrundið þeirri sannfæringu
minni, að ekki se gjöranda, að fjölgaalþíngismörinunnm,
enda
þó eg þess heldur hefði viljað geta sannfærzt
um þörf og
nauðsyn til þess, .sem Árnesíngar
líka eru á meðal þeirra,
sem borið hafa upp bæn 'sína um þetta,
og vildu þeir I bón';
arhref þeirra. i hítt ið fyrra fjölga þjóðkjörnum
þíngmönnum til
30, en íár til 42, og gjöri eg ráð fyrir, að þeir byggi breytingu þessa á fjölgullinni,
á þeim ástæðum,
sem færðar voru
fram bæði á fulltrúaþing!
Hróarskeldu,
er málið um skipun alþíngis var til ráðaneytis
þar, og því, sem seinna er tilgreint i
íslenzkum
ritum , sem komið hafa út þar að lútandi, og þíng.,.
menn þekkja.
En það er enn fremur athugandi her við, að
Árnesíngar,
bæði nú og í hitt eð fyrra, og einkum beinlínis í
þetta sinn, mælast til, að fæðispeningar alþingismanna
sen settir niður til 2 ríkisbánkadala;
en það er kostnaðurinn
einkum,
Sem mer þykir ískyggilegur
við' fjölgunina,
og hefir hinn heíðraði þíngmaður.sem seinast mælti, að mér virðist, fært næe; rök
til þessa atriðis út af fyrir sig.
Hvernig meiri hlutinn getur
ætlazt til þess, að nógu margir verði á þíngi, svo að ályktanir
verði teknar þar að lögum,einmitt
fyrir þá sök, að alþíngis~
menn fjölga, getur, mer naumast skilist, því auk þess ~ð þeir
þá verða' að vera þeim innri fleiri, .en nú, að tiltölu, sem áþírig
koma, ef það á áðverðaþaldil'l,svo;ætla
eg líka, að gjöra megi
ráð fyrir því, öllu. Jieldur en :nú, þegar þín gm enn .eru orðnir 2
fyrir eitt kjðrdæmi, ~fi árinárhvor þeirra hlífi ser við. þíngrél"ðiimi,
einmitt fremur fydrl~á,:sök,
að þéireru
orðnir 2, og. al'l þeir
enda kunni að':koma 'sel' sáDíán um,að skiptástá ttmþííigferðinásimii
hvert simii.:
.
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}>að er einnig fyrir mig eitt af þeim viðkvæmustu atriðum i máli þessu, hvað segja skal um það, hvort íslenzk túnga
eingaungu megi heyrast á þíngsalnum; en þegar spurningin er
þannig sett fram yfir höfuð um það, hvað bezt eigi við Íslendínga, eða á landi her, í þessu efni, þá get eg ekki verið í
miklum efa um, hverju svara eigi. A hinn bóginn get eg heldur ekki dulizt þess, að svarið hefði orðið allt á annan veg hjá
mer, en það nú er orðið, eptir nefndarálitinu,
hefða eg þókzt
geta reidt mig á það, að konúngsfulltrúi sá, sem híngað . til
hefir verið á alþingi, yrði á því til frambúðar, og eg þori að
segja, að þingmönnum,
og enda landsbúum öllum, býr hið sama
i brjósti, og að eingum kemur annað til hugar, en að samsinna
hverju þvi orði, sem forseti á alþingi í hitt eð fyrra vek til
konúngsfulltrúa i ræðu sinni að þinglausnum ; en von. mín um
það, að þinginu haldist á þessum konúngsfulltrúa til leíngdar,
er næsta völt, en einga von hefi eg um hitt, að sá, sem á eptir kemur, geti, sem menn kalla, náð þángað tánum, sem hann
hefir hælana, hvort heldur hann nú á að koma frá Íslandi eða
Danmörku. KonúngsfulItrúinn hefir sjálfur greidt flest þau atriðin, sem mæla fram með því, að íslenzk tún ga se eingaungu
höfð við á þinginu; en samt tók eg ekki eptir því, að hann
tæki fram eitt atriði, sem mer þó líka verður að þykja athugavert, og það er um kostnaðar-auka þann fyri landið, sem ásamt með tímatöfinni leiðir af þýðíngu ræðanna úr dönsku máli
á þínginu: því líka verður að gjöra ráð fyrir þvi, að þau málefnín,
sem ekki verða útkljáð í eitt sinni vegna timaleysis, útheimti
kostnað með tímanum,
þegar þau verða borin upp aptur.
Skyldi nú þar að auki svo vilja til, að danskur maður yrði
kjörinn til konúngsfulltrúa, sem ekki til fulls skildi ræður þingmanna, eins og þær eru ber fluttar, og hann þannig þyrfti að
láta aðstoðarmann sinn þýða þær að nokkru leyti fyrir ser,
þá er það í augum uppi, að tirnatðfin og kostnaðurinn mundi
verða þeim mun meiri.
Eg verð að geta þessa fyrir þá sök,
að mer af stjórnarráðatíðindunum 1843 bls. 260, virðist, sem
stjórnin gjöri ráð fyrir þvi, að konúngsfulltrúi eigi rétt á, "að
láta aðstoðarmann sínnkynna ser það, sem fram fer" á þinginu,
og þyki mer það líka alleðlilegt. Eg held lika , að dæmi mætti
finna til þess, að danskur embættismaður, þó hann hafi verið ber
um töluvert árabil í landinu, ekki verði svo fær i túngumáli
þess, að hann se viss um að skilja ræður alþingismanna að fullu.
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Mer þykir þýðing þingstarfanmi . á danska' túngu standa í
of nánu sambandi við það atriði, sem eg nú rædda um; til þess
að eg ekki um leið líka láti meiningu mína í ljósi um þá aðferð, sem höfð er við þýðingar þessar eptir 43. gr. í alþíngístilskipuninni.
Sá starfi, sem forseta og skrifurum þingsins er
ætlaður, við þessar þýðíngar af alþíngisbókunum, er, eins og
nærri má geta, mjög svo tafarmikill, og hljóta þessir menn,
sem sjálfsagt eru einir enir beztu verkameun þingsins, að
slökk va miklum öðrum þingstörfum niður, einmitt fyrir þá sök
að þeim er lögð á herðar umsjón þýðínganna; enda verður
ekki hjá því komizt, að þýngja enn meir á skrifurunum með
þýðíngunni sjálfri, á meðan á þinginu stendur, því það er ekki
einum manni unt, hversu duglegur sem hann annars er, að
koma þýðingunni allri af i tækan tíma, eptir sem nú er ætlazt
til. 'það getur ekki Iljá þvi farið, að þýðingunni sjálfri við og
við verði að vera nokkuð ábótavant, þegar á að leysa hana af.
hendi bæði í snatri, og líka, að þvi leyti sem skrifarana snertir, undir sifeldum önnum öðrum, og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefir sjálfur fært þinginu heim sanninn um það í þetta
sinn, að annmarkar hafi' þókt töluverðir á ýmsum þýðingum
þíngstarfanoa í hitt eð fyrra.
Eg held nú, að her á mætti ráða mikla bót, og til mikils
hagnaðar fyri ~jálft þingið og þá, sem eiga að greiða alþíngiskostnaðinn, ef öðruvisi yrði hagað til, en nú er lögboðið í
þessu efni; og ætla eg þá, að bezt færi á þvi, að láta allar
þýðingar bíða, þángað tilþingbækurnar
eru komnar kansellíinu til handa, þannig, að hvorki forseti né skrifarar hefðu
nokkra umsjón með þeim, en- að s~jórnarráðið þar á móti ætti
að fela þýðinguna einhverjum Íslendingi í Kaupmannahöfn,
sem þar til er álitinn' hæfur, og ekki þarf að leysa það af
hendi í of miklum flaustrí.
það er. mælt í nefndarálitinu, að það se til mikillar nytsemdar, að þinghaldið fari fram í heyranda hljóði, enda er eg
eingan veginn fjærri því, þó að mer hafi verið láð það, að eg
varð til þess í hitt eð fyrra, að mæla á móti þvi, að alþíngisdyrunum yrði lokið upp, án leyfis til þess frá konúngi, því
það áleit ,eg í alla staði ó!öglegt, og álít svo enn; en eg verð
að játa, að ástæður mínar fyrir nytseminni eru næsta fáar, og
er hún ekki neina ein ein'asta;Sú sums e, að eg ætla það ósk
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þjóðarinnar, að þíngið verði haldið fyrir opnum dyrum. l>essa
er, að eg ætla, farið á flot i allflestum bönarbréfum,
sem komin eru fyri alþíng um breytingu i skipun þingsins, og sem
minnast á þetta atriði; og það lítur út fyrir, að ósk þessi
aukist og þróist í þjóðinni, að minnsta kosti má eg geta þess
fyrir Árnessýslu, að Árnesíngar í hitt eð fyrra ekki voru á
því, að beiðast þessa, hvar á móti þeir nú óska þess í ár; og
hefi eg sannarlega ekki verið hvatamaður þeirra til þess. Eg
verð að virða þessa ósk þjóðarinnar, og eg get ekki dregið
mig i hlé til að taka þátt í henni, eins og i öðru, sem eg í
þessu máli finn ástæðu til að mæla fram með í bænarskrá til
vors allramildasta konúngs, en hans er að veita eða synja
eptir sínum vísdómi. þingið á að !1\iöra landinu gagn og vera
því i alla staði til nota; en því að eins getur það orðið þvi til
svo mikillar nytsemi se~ auðið er, að því se svo skipað, að
þjóðin aptur á móti geti haft mætur á því. Eg held, að það
ekki geti orðið til skaða, þó þjóðin verði bænheyrð i þessu
efni, og þá er mer sú ávikna ástæðan ein nóg til að mæla
fram með bæninni.
Að því leyti sem nefndarálitið víkur á kostnað þíngferða
alþingismanna, má eg loksins geta þess, að það varð tilrædt í
nefndinni, hvernig greiða ætti kostnað þann, sem leiðir af
ferðum alþingismanna hinna þjóðkjörnu til að bera sig Saman við kjósendur sína, og var það álit nefndarmanna, að mig
minnir, í þessu atriði, eins og það líka er mín meining, að sá
kostnaður út af fyrir sig ekki ætti að leggjast á almenning,
heldur að þingmenn sjálfir, ef þeir óska fundarins, en í annan
stað kjósendumir, yrðu að bera þann kostnað, sem leiðir af
þvílíkum fundi.
FORSETI:
:Með því það lítur svo út, sem þingræður muni
verða nokkuð lángar um þetta málefni , en orðið er framorðið
dags, þá virðist mer einsætt, að lykta ræður að þessu sinni,
en taka til aptur í dag seinna, kl. lij-.

5. Ágúst--

þrítugasti og annar fundur.

Forseti bað menn taka aptur tíl umræðu í máli þVí, er
rædt var til undirbúnings fyrri í dag.
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FUMSÖGUMAlnJB
l>llð sýndist. svo, sem tveir af hinum
virðnlegu meðnefndarmönnum mínum ætluðu að fara' að segja
æfi sögu sbia, meðan þeir voru í nefndinni, og hvernig þeir
hefði farið að hugsa á meðan. Eg veit nú ekki, hvort þíngmönnum virðist þetta vera samkvæmt réttum þingreglum, en
ekki ætla eg að segja mína æfisögu, því hún mundi hvorki
verða laung ue fróðleg. Samt sem áður neyðist eg til að
drepa á eitt atriði, sem hinn virðulegi varaforseti nefndi, af
því eg óttast, að það hljóti að verða misskilið á' þann hátt,
sem mer væri mjög ógeðfeldur; eg neyðist því einnig til að
segja það, sem í nefndinni fór fram um þetta atriði. Hinn
virðulegi varaforseti talaði á þá leið, að hann væri öldúngis
mótfallinn því, að ferðakostnaður þeirra, sem tækist ferð á
hendur til að hafa samræður við kjósendur sína, legðist til
annars alþingískostnaðar, og orð hans lágu svo, eins og þetta
hefði verið ályktað í nefndinni, en væri ekki í nefndarálitinu.
þessu verð eg öldúngis að neita. l>að var rædt um í nefndinni, þegar talað var um kaup alþingismanna; hvernig ætti að
telja kostnað þeirra, sem ætti heima í Kaupmannahöfn,
og
varð það þá endalyktín, að nefndarmennþóktust
ekki geta ákveðið neina vissa reglu um þetta, þar eð þessi dæmi væri
svo einstakleg.
Eptir þessu samdi eg nefndarálítíð, og a II i r
nefndarmenn lásu þall, áður en það var skrííað upp, og fundu
ekkert að í þessu atriði. Hvað efni þessu viðvíkur í sjálfu ser,
þá óska eg helzt að sneiða mig hjá umræðum um það, þar eð
eg á sjálfur, nú sem stendur, hlut að máli; en eptir því sem
nú stendur á, verður að bera upp breytíngaratkvæði, ef þíngmenn vilja ákveða fasta reglu, og mætti þá sjálfsagt hinn
virðulegi varaforseti gjöra það; en hitt þykir mer ísjárvert, ef
það yrði vani, að hver nefndarmaður færi að segja frá ser og
sínum hugsunum í nefndinni, og gánga á móti nefndaráliti því,
sem hann hefir sjálfur skrifað undir.
'það var talað um, að þaðmundi tefja fyrir þingstörf um,
ef þíngmönnum yrði fjölgað; hins var ekki getið, að likindi
yrði til, að málin yrði betur rædd og betur afhendi leyst. pað
er þó einskonar náttúrulögnrál,
að því fleiri sem saman eru,
því befra mannval hittist, og þegar kosnir verða beztu mennirnir, sem gjöra má ráð fyrir, þá er því framar að vænta, að
betur takist, og ef á þvi nður, að vandlega se frá málunum
geingið, og ef "það skaÍvelvanda,
sem leingiá að, standa",
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þá ríður ekki "einúngis á flýtinum. }?að val' sagt, að ef ein
sýsla hefði 2 fulltrúa, þá ætti allar að hafa það; en til þessa
se eg einga ástæðu.
þín gin eru bygð á því, að allsheljar
viljinn geti komið fram, fyrir munn fulltrúa þj()ðarinnar; en
þetta leiðir til þess, að fuJltrúafjöldinn verður hvað helzt að
byggjast á innbúafjöldanum, og jafnast eptir honum; en þar
sem varaforsetinn sagði, að ef þíngið yrði fjölmennara skipað,
yrði siður nokkurt þíng svo fáment, að ekki yrði teknar ályktanir, þá held eg þetta hafi einginn sagt, því það er auðsætt, að fjórða hluta þingmanna gæti eins vantað, hvort þíng
væri fáment eða fjölment.
}?egar menu enn fremur skoða,
hvernig til hagar, þá hlýtur hver maður að sjá, að kosningarnar verða miklu frjálsari og betri, þegar kjósa mætti tvo,
heldur en einu.
það var sagt, að sú bæn til konúngsins, að íslenzka ein
yrði töluð á þínginu, hlyti að særa hans hjarta; þar held eg
þvert á móti; eg held, að konúngurinn hafi sýnt þess svo ljós
merki, að hann vill vernda móðurmál vort og þjóðerni, að eg
held, að bæn þessi væri honum fremur geðfeld, heldur en ógeðfeld, og þækti hún öldúngis eðlileg.
Að bænarskrár um opnar dyr eru komnar úr fjarlægustu
sýslum, lýsir að minni hyggju einmitt góðum anda, þar eð þeir
beiðendur viðurkenna hina almennu grundvallarreglu, og vilja
styðja til, að hún feingi framgáng, þó þeir geti ekki að líkindum haft not af því sjálfir.
Prófastur HANNESSTEPHENSEN: Eg finn mer skylt að gegna
áskorun hins heiðraða framsögumanns, og sem meðnefndarmaður
að tjá þínginu, að í samræðum nefndarmanna kom það öllum
samt, að kostnaður sá, sem flýtur af þingferðum þíngmanna,
þeirra sem búa erlendis í ríkjum Danakonúngs
í norðuralfunni, væri svo einstaklegur, að ekki yrði ákvörðun nein um
hann tekin. þegar eg las nefndarálitsskjalið og skrifaði nafn
mitt undir það, fann eg ekkert í því, sem ekki væri samkvæmt
umræðum nefndarmanna, og ekki heyrði eg heldur neitt annað nú, er það var upplesið.
Umboðsmaður þORvALDURSfVERTSEN: Eg veit nú ekki,
hvort mer heppnast það, fyrir það þó eg standi upp, að koma
því orði á mig, að eg segi hispurslaust álit mitt um atriði
máls þessa, hver sem í hlut á, eins og þíngmönnum hefir verið bent til. Eg vil samt leitast við að draga eíngar dulur á
á-
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það,hvað mer líkar og ekki líkar af nefndar-uppástúngunom,
þó ekki með þvi að hafa lángar ræður eða útlistun hvers einstaks atriðis; eg ætla þess ekki þurfa, þvi auk umræðunnar
her á þinginu, hygg eg mest hafa verið ritað um mál þetta af
'öllum þeim,er fyrir hafa komið á þínginu, og þingmönnum þvi
vera það nokkurn vegi/ID ljóst.
Eg ætla þá fyrst að geta þess, að eg fellst með öllu á þá
uppástúngu nefndarinnar, að frumvarp til breytingar á alþingistilskipuninai verði lagt fyrir næsta alþing; hverju næst eg skal
nú víkja ræðunni að þeim breytingar-uppástúngum,
~em nefndin fer fram á, og nefni eg þá fyrst kosníngarlögin, að eg felli
mig ekki sem bezt við uppástúngu nefndarinnar, að þvi leyti
.hún fer fram á, að kosningar verðÍ tvöfaldar, þó mikið mæli
með því á hinn bóginn, fái maður þær óbundnar við fjáreign;
þó hefði mer fyrir mitt leyti geðjast betur að einföldum kosningum, þó þær hefl'li verið bundnar vid nokkra fjáreign, t, a.
m, 5 hndr. i einhverju tíundbæru gózi; eg hefi Ieíngí verið á
þeirri. meiníngu, og er enn þá; og fleiri greindir menn, sem eg
hefi talað við, hafa líka verið á þvi máli; samt sem áður ætla
eg ekki að bera upp breytíngaratkvæði um það, síst að svo
stöddu, meðan eg ekki verð þess var, að nokkrir þingmenn
mundu aðhyllast það.
þar næst sllý eg mer að breytíngar-uppástúngu
nefndarinnar, viðvíkjandi ferðakostnaði alþingismanna, og getur mer
eingan veginn likað hún vel. Mer virðist með öllu ómögulegt
fyrir nokkurn mann, að gjöra þann jöfnuð á ferðardagatali úr
hverri sýslu, að ekki verði ójöfnuður á; eg seginokkurn mann,
nema þaun eða þá, sem væru nákunnugir um allt land; það
er eg nú að sönnu ekki, og máske flestum þingmanna ókunnugri; þó þykist eg sjá það. og ætla, að til þess þurfi ekki annað en líta á Iandkortið , að á níðurjðfuunar-reglu nefndarinnar
um dagatal það, er þurfi frá hverri sýslu til alþingisferðar,
töluverður ójöfnul\ur; eg tek til dæmis: að 3 dagar teljast frá
Borgarfjal'ðarsýslu, en ekki nema 6 frá Eyjafjarðarsýslu, og þó
eg aldrei hafi komið í ena siðar nefndu, er eg viss um, að
þángað er leingra en tvöfalt við vegaJeingdina i þá fyrr nefndu;
mer virðist líka, að dagatalan frá Árness, Skaptafells, og jafnvel Ísafjarðarsýslu, og svo ,er máske um fleiri, se ofhátt sett,
i samanburði við dagatalið úr sumum hinna sýslnanna.
Auk
þessa verður það aldrei nema óreU, að ætla fulltruanum sama

se
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ferðakaup, hvaðan helzt hann er úr sýslunni, sem opt og víða
getur munað viku ferð, mörgum ám, ferjutolhtm, sjóflutuingum, fjallvegum, m. fl. Eg segi þetta eingan veginn i því skyni,
að eg ekki viðurkenni; að tiIgángur nefndarinnar hefir verið
góður, bæði að vilja auka sparnað, og líka með þessari uppástúngu að leggja hindranir í veginn fyrir ósanngjarna ferðareiknínga; en þó her með yrðu nú sparaðir her um ~OOrbd, í
samanburði við ferðareikningana frá 1845, hverra sumir þóktu
þá hafa útlit fyrir, að það væri ekki með öllu víst, að þeir
ætíð yrðu jafnháir, þá er það valIa vinnandi fyrir 200 rbd. sparnað, að valda ósanngirui eður jafnvel órétti, því réttindi manna
eru þó aldrei smámunir. Fyrir ósanngjörnum reikníngum ætla
eg varla þurfi að kvíða, því eg ætla það eingum fulltrúa, að
frambera þá, eða hafa til þess nokkurn vilja, en væru menn
hræddir um það, hygg eg ráð vera á móti því, það, að allir
ferðareikníngarnir væru prentaðir, mundi þá sá, ef nokkur gæfist nokkurn tíma, er vildi semja freka reikninga, kveinoka ser
við, að láta ósanngjarnan reikuíng koma fyrir alþýðu augu,
einkum ef hann hefði laungun til þess að vera fulltrúi, því þá
mundi hann óttast, að hann yrði ekki kosinn aptur, Eg ætla
því að bera upp breytíngar-atkvæði frá nefudaruppástúngunni,
á þá leið, að ferðakostnaður borgist eptir sanngjörnum reikningum, en að þeir verði prentaðir í hvers árs þíngtíðindum.
Um ferðakaup fulltrúa þeirra, sem eiga heimili í Kaupmannahöfn, vildi eg að samin væri fast ákveðin regla; eg
ætla samt ekki í þetta sinn að bera upp um það uppástúngu,
því, nú sem stendur, er ekki nema um einn fulltrúa að gjöra,
sem þar á heima, og það er sá fulltrúinn, sá dugnaðarmaðurinn, sem eg er viss um, og hefi heyrt, að þingmenu vilja, að
þjóðin vill, fyrir hvern mun halda, og þá ekki telja á sig, þó
hann kosti þjóðina nokkrum skildíngum meira, en sumir hinna,
Um fulltrúa-töluna verð eg á minni hlutans meíníngu; meiri
hlutinn vill bæta við fulltrúa- töluna ekki minna en 14, og
auka kostnaðinn, mig minnir, allt að 3000 rbd,
Nefndin biður
um, að alþingisdyrnar verði opnar, svo hleypa megi inn nokkrum áheyrendum; það er áður beðið um, að bókasafn verði á
alþingi, eg tók eptir á alþingissalnurn.
Mer sýnist nú her af
leiða, að þá verði að stækka og umbreyta alþíngissalnum, og
hvar á að leita að þeirri féþúfu,
er sá kostnaður allur, sem
her af leiðir, yrði tekinn frá, þegar menn voru .þó í vafa og
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vandræðum að finna þann stað, hvaðan taka ætti kostnaðinn
fyrir alþing, eins og það 'er nú. paðer
nú Iika-áætlan, dn
eingin eða Htil vissa, í mínum augum, fyrir því, að alþíng græði
svo mikið, sem ætlað er, við ful1trúa-fjölgunina; það hafa svo
margir greindustu menn og vitrustu ætlað það víst, að þvi
stærri sem þingmannatalan væri, því leingri tíma þyrfti til að
útkljá málin; að vinnukraptar þingsins aukist við höfða-töluna, er, að eg ætla, óvist; eg 'held eg verði að skírskota til
þess, sem næst er: her eru nú, auk ens háttvirta forseta, 23
þingmenn, þar af eru 7, sem ekki eru í einni einustu nefnd,
hvar til eg veit þó flesta, eða alla, vel færa, - og sJmir þeirra
hafa sýnt það áður; nokkrir enna duglegustu þingmanna, eru
i einni eður 2 nefndum, en á lítinn flokk þingmanna er hrúgað þeim nefndarstörfum, að þeir fá ekki undir risið, svo jafnvel merkilegustu mál verða nú eptir skilin óbúin. :þetta get eg
eingan veginn eignað fulltrúa fæð , mer væri nær skapi að eigna
það ófimlegum nefndarkosníngum, sem varla mundu hverfa 'við
fulltrúafjölgun. .Eg verð þvi fastlega að mæla á móti fulltrúafjölguninni,og gefa atkvæði mitt, þegar til þess kemur,á þá
leið. Að fulltrúalaunin ekki verði lækkuð, þar um verð eg að
fallast á nefndarálitið, og eg get það því heldur 'með góðri
samvizku, sem eg hefi nú töluverða reynslu fyrir mig að bera,
að alþingismenn allir hafi ekki hleypt upp gróða vegna þingfarar sinnar; líka get eg því fremur mælt með því, að daglaunin ekki lækki, sem eg tel óvíst, að eg mæli þar eptir mínu,
úr þvi þessu þingi er slitið. þótt mer s~uósýnilegar, enn sem
komið er, enar góðu afleiðingar þess, að þinghaldið sé í heyranda hljóði, þá eru mer eins, eður viðlíka ósýnHegar þær verri,
sem af því kynni Ieiða ; hins vegar ætla eg það vist, að þjóðinni, yfir höfuð tekið,þækti það mikils vert,efþað
feinglst, og
fyrst það ekki kemur í bága við sannfæringu mína, þá nefnilega, að af því þurfi ekkert illt að leiða, ætla eg að veita
nefndaruppástúnguuni
mitt atkvæði.
.
Eg verð líka að minnast á fáeinar breytingar við alþingis-tilskipunina, er eg þykist sakna úr nefndar-uppástúngunni,
sem eg vildi að .hefðu þó staðið þar; tel eg eina um kosningu
varafulltrúa, sem eg vildi að færi fram ser í lagi, og fulltrúans ser í lagi, þvi með þeirri reglu, sem nú er, getur það aðborið, að sá verði fulltrúi, sem kjósendur ætluðu til að yrði
varafulltrúi; og geymi eg mer rétt til viðauka-atkvæðis á þá
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leið. Líka vildi eg, að væri umbreytt reglu þeirri, sem nú er
fylgt með innköllun varafulltrúa, og breytt á þá leið: að hin drist fulltrúinn frá að mæta á alþingi, fJá se hann skyldur
til strax að auglýsa það sýslumanni sínum, en þessi aptur
sýslumanni varafulltrúa, se hann í annari sýslu (hver þá hafi
rétt til að innkalla varafulltrúann
til að mæta á alþingi), og
geymi eg mer rétt til viðauka-atkvæðis um þetta, og vona
þingmenn því fremur fallist á það, sem virðast kynni ljóst,
að annaðhvort vegna óljósrar og ekki rétt skilinnar, eða vegna
illa við eigandi reglu þar um, haf nú heilt kjörþíng mátt
sakna fulltrúa.
þá v:rð eg líka að minnast á þínghaldstímann. það getur
verið það [iyki kátlegt, að eg fari að tala um hann, því öðrum þyki það ekki ræðuefni ; en þó eingum þyki það öðrum,
þyki mer hann ekki hentuglega valinn. Flestir þíngmanna
munu vera búsettir, en eiga nú að fara heiman mitt í Júní,
eður jafnvel fyrri, sumir hverjir, það er, á undan öllum þeim
nauðsynlegustu verkum, umsjón og fyrirhyggju, sem alls búsins ársfarsæld er undir komin; fulltrúinn fer á undan öllum
bús-aðdráttum,
kaupferðum, byggíngum, jarðabótum,
fjárráðstöfun á afrett, fráfærum og ótal öðru, sem ekki getur verið
án húsbóndans nærveru; líka má eg fullyrða það, að vestanlands geta verzlunarhagir mikið eða að mestu farið eptir því,
hvort fulltrúar þeir, sem nú eru þar kosnir og her eptir kunna
máske að verða kosnir, eru heima eða ekki, og getur því burtför þeirra fyrir kauptíð ollað töluverðum óhagnaði, ekki einúngis þeim, heldur almenningi líka, og mun mega segja, að
svo hafi í ár orðið. Allt þetta, og þó minna væri, getur ollað því, að fulltrúinn fari hvergi, en sitji heima til að gæta
bús og barna, heldur en að gefa bú sitt og alla þess fyrirhyggju (sem menn segja) guði og hreppstjóranum.
Sama óbægðin held eg verði nú uppi á fyrir embættismönnum þeim,
sem kallaðir eru til alþíngis, því flestir munu þeir búandi; eg
held líka það geti verið embættisstjórn þeirra sumra hverra
til töluverðra ónota; eg vil, t. a. m., taka til um biskupinn,
sem að líkindum optast mun kallaður til alþíngis; eg þekki
að sönnu ekki til hans embættisanna, þó hefi eg heyrt, að
þær ekki annan ársins tíma séu meiri, en fyrri part Júlí; þá
er hann, auk embættisannanna, kafinn heimsókn prófasta sinna
og presta úr öllum fjórðúngum landsins, og þegar hann einn-
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eginu ánú af) .gegna alþínglsstðrfumum
sama tima, ætla eg
honum se ætluð sú byrði, sem mannlegum krapti muni' T,eit;a
örðugt að rísa undir. Byrjaði þinghaldið ekki fyrri, en eptir
miðjan Júlí, virtist mer, sem mikið af ónotum þessum hvyrfi;
þá ættu búendur lángt hægra með að fara frá heimilum sínum: úr því er ekki nema að því eina verki, heyskapnum, að
gánga; þvi til umsjónar getur hver fulltrúi sem optast keypt
ser mann og feingið, sem ómögulegt er til ens fyrr talda. Eg
ber því upp það viðauka-atkvæði, að alþíng byrji aldrei fyrri
en 16. Júlí.
Eitt atriði í nefndar-uppéstúngunní
er af mer. enn þá óáhrært, og sem eg sízt vildi þurfa að minnast á, og það er,
að íslenzka ein framfari á alþingi.
Eg ímynda mer, og held
það víst, að eingin sú rödd se til á Íslandi, sem ekki þækti
það mikilsvert og æskilegt, gæti svo verið; en eg ætla líka,
að margar séu þær raddir, (eg veit ekki hvert allar) en mjög
margar, sem óski þess, að slíkur konúngsfulltrúi, sem ver nú
höfum, yrði hjá okkur, sem leingst verða ma, hvers ágæti ar.
hyggindum og ljúfmennsku er þjóðkunnugt;
en vegna þess
að eg gjöri mer nUng Villta von um hans líka að öllu, úr því
hann hvyrfi okkur, verð eg að aðhyllast uppástúngu nefndarinnar, að því leyti hún gæti orðið heyrð, En til vara ætla eg
að bera upp það vara-at kvæði, að konúngsfulltrúi skilji íslenzku, og að eingin útlegging á íslenzku framfari af enum
dönsku ræðum, er konúngsfulltrúi flytur á þíngsalnum; taka
slíkar þýðíngar töluverðan tíma frá þinginu, en olla máske
leiðinda, ai\ því leyti sem sama ræðan er flutt tvisvar, eu fáir
munu eða eingir þeir fulltrúar á þingi, ue verða á þingi, sem
ekki fá skilið danska ræðu þess mann", sem' svo er kunnugur islenzkunnl, að hann skilur allar enar íslenzku ræður fulltrúanna;' hver veit líka, nema það gæti orðið mentunvorri til
framfara, og fleiri, sem hefðu laungun til að geta orðið fulltrúar þjóðar sinnar, færu því fremur .að leitast við a~ nema
danska túngu. Eg hefi nú máske orðiðlángmæltari,
en eg
vildi, enda skal eg nú hætta.
ÁSGEIR EIl~A8.SS0N: Eg hefði ekki staðið svona fljótt
upp, á meðan eg var ekki búinn að heyra meiuíngar fleiri þíngmanna, heiði ekki sá heiðraði fulltrúi Dalasýslu borið upp
breytíngaratkvæði sitt. um, 8ð danskan yrði. ekki þýdd eptir
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konúngsfulltrúa, líka furðar mig stórlega, hvernig ræður manna
falla her Í dag.
Eg hefi áður getið þess, að eg hefði það traust til þingmanna, að þeir létu ekkert það, sem hættast er við að villi
sjónir fyrir breyskum manneskjum, stýra orðum né atkvæðum
sínum á þeim stað, er þeir nú eru á, og þarf eg ekki að taka
þetta fram aptur; þessari reglu hefi eg staðfastlega viljað fylgja,
en hvort sem þingtíðindin bera mer um þetta augljóst vitni
eða ekki, vona eg að meðvitund mín gjöri það.
Eg minnist þá fyrst á nokkur atriði Í ræðu ens heíðraða
k 0 nún g kj örn a þingmanns. er fyrstur mælti Í dag eptir konúngsfulltrúann; hann minntist fyrst á kosníugarlögín,
og verð
eg að geta þess, að síðan eg las frumvarp hans, dagsett Í
Október 1844 UI11 tvöfaldar kosningar, hafa mer ætíð sýnzt þær
eiga vel við á Íslandi, þegar frjáls kjör~eingi fylgdi þeim; en
það, sem mer þóktiað kosningarlaga-frumvarpinu,
var það, að
kosningarrétturinu var bundinn við nokkra fjareign, og getur
verið, að ókunnugleiki höfundarins á ýmsum héröðum hafi valdið þessu; en nú er þetta lagfært í nefndarálitinu, og mig minnir, að sá áminnzti heiðraði þingmaður haf skrifað undir þá
greinina, og vona eg nú, að hann víki ekki frá þessari meiníngu, enda held eg einginn verði til að standa upp til að óska,
að kosningar verði bundnar við fjáreign, þegar þær eru tvöfaldar. En til að sýna, hvað það ætti ílla við, að binda tvöfaldar kosningar við fjáreign, enda þó ekki væri meira tiltekið en skiptitíund, get eg þess, að árið 1844 voru 39 búendur í Árneshrepp í Strandasýslu, og þar af einir 8 í skiptitíund ; um þetta hefi eg vissa skýrslu i höndum, og er nú af
þessu auðsætt, hvað margir hefðu orðið kjörmenn í nefndum
hrepp; þó munu veiðistöðu - hrepparnir ekki betur farnir í
þessu, og um einn hrepp hefi eg heyrt getið fyrir fáum árum,
hvar ekki var nema I maður í skipti tíund. Eg heyri, að ýmislegt er fundið að tvöföldu kosníngunum, og verð eg þvi að
láta Í ljósi meiuíngar mínar um þær. það mun öllum kunnugt,
hversu ógeðfelt það var Íslendingum, að kjörgeingi og kosningarréttur var bundinn við fjáreign, og það er viðurkant af
öllum, að skynsemi, dugnaður og ráðvendni sé ekki bundin
við auðlegð, og auður geti hlotnazt þeim, er þessa kosti vantar; en þar ætíð verður að vera eitthvert takmark við k'osningarlögin, verða allir að viðurkenna, að betur eigi við á Ís-
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landi, að það seu þeir áminnztukosiir, en fjáreign. Eg hefi alltíð
haldið, aðmönnum"JlfJllli;~l1t um ..,
m bezta alþíngismenn, og mundu neyt~"a
krapta .,
. en það eru kraptar skynseminnar, sem þetta eiga að verkajog
eg er sannfærður um, að þeir verða ekki margir, sem brúka þá til ills í þessari grein; mer er líka kunnugt, hvað mörgum skynsömum kjósendum hefir verið antum að kjósa þá, er þeir hefðu bezt
traust til.
pað annað, sem sá heiðraði konúngkjörni þingmaður' mintist á, var það, hvort alþing skyldi haldast í heyranda hljóði, og
furðar sig ytir því, að bænarskrár um þetta hefðu komið frá fjarlægum héröðum, hvaðan líkindi væru til að fáir mundi koma; en
reynslan sýndi eð fyrsta sinn, sem alþing var haldið, að nokkrir
skynsamir menn komu til alþingis, og var. það einmitt af þvi, að
menu vonuðu eptir að mega heyra á ræður alþingismanna, og nú
hefir reynslan sýnt, að færri komu þess erindis, af því þeir
hrekkjuðust eð fyrra sinn á þvi, að von þeirra brást, og aðferð sú, er við var höfð, þá talað var um þetta mál á alþingi
1845, hefir víða orðið óvinsæl. Eg get ekki séð, að neitt íllt
geti af því flotið, þó þingið ætti vald á að leyfa mönnum að
heyra og sjá það, sem fram færi, þegar allrar góðrar reglu
væri gætt, enda gæti það orðið töluverð Ieiðbeíníug þeim, er
síðar kynnu að verða alþingismenn.
Nú kemur að þvi atríðinu, sem flestum hefir orðið sárast
að verða að minnast á, og það er, hvort móðurmál þeirra eigi
að verða talað einsamalt á alþingi, og þykir kammerráði .Melsteð það særa of mjög tilfinning konúngsins,. að biðja hann um
það, sem hann geti ekki veitt, nefuil., að konúngsfulltrúinn
tali
íslenzka tún gu á alþingi; en kammerráð Drevsen sagði á fulltrúaþíngi í Hróarskeldu, einmitt þegar um mál þetta var rædt:
"mer virðist í stuttu máli, að svo særandi sé fyrir hverja þjóð,
ef einginn gaumur er gefinn að túngu hennar, að eg'er sannfærð"ur um, að, ekki eigi að ræða á aðra túugu, en íslenzka, á al"þingi Íslendinga, og' að konúngsfulltrúi eigi þá,ogað mæla
"á þá túngu" (sjá: Fréttir frá fulltrúaþíngi í Hróarskeldu 1842,
bls. 216); áður í ræðu sinni hefir nefndur fulltrúi tekið Hol.
seta til dæmis um þetta, sem lesa má á sömu blaðsíðu, og
var~þó þessi maður danskur.
Menn hafa látið í ljósi ótta fyrir
því, að ah!reimundi slíkur konúngsfulltrúi fást, sem sá, er nú
er; eg vil nú ekki synj a þessum manni þeirrar virðingar, er
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hann á skilið, en ekki þykir mer það sem hest til fallið, að
fara þessum orðum við einn mann á þessum stað, þvi með því
getur sýnzt, að menn meti hann mest allra manna bæði í
Danmörk og á Íslandi, og efast eg um, að menn þekki alla
menn svo vel í Danmörku; þó eg se þar ekki kunnugur, hefi
eg heyrt getið um marga duglega og' Íslandi velviljaða menn
þar; því þókti mer það nokkuð undarlegt, sem stóð í bænarskrá frá Árnessýslu 1845, að íslenzk túnga væri eíngaungu
við höfð á alþingi, þegar sá nú kjörni konúngsfulltrúi hætti
að hafa umboð konúngs á alþingi, en hvort nokkur Íslendingur væri til þessa starfs fær, ætla eg ek.ki að dæma um, en
ræða hins beiðraða konúngkjörna þingmanns sýnir þó Jj(lst
merki velvildar til konúngsins. Nú vil eg aðgæta, hvort eingin ráð eru til þess, að menn þurfi ekki að missa þann núverandi háttvirta konúngsfulltrúa af alþingi framvegis, þó sú
umtalaða bæn se veitt. Mer virðist einmitt, að sá hæstvirti
konúngsfulltrúi
hafi bent til þessa ráðs tvisvar á þessu þingi,
með því að flytja skriflegar ræður á islenzku;
þetta held eg
hann gæti alltíð á þann hátt, að skýra álit stjórnarinnar á
málunum og sannfæra þingið, og mundi bann geta þetta svo í
tveimur ræðum, er hann flytti, annari við undirbúnings-umræðuna, og almari við ályktunarumræðuna,
að þeir, er honum
væri auðið að sannfæra, mundu sannfærast.
Eg ætla ekki að svo stöddu að tala margt um fulltrúa~jölgullina; þar hafa aðrir mælt með og mót, en það sýnist af
bænarskránum, eins og það se orðinn inngróinn hugsunarmáti
þjóðarinnar, að alþingismðnnum se fjölgað, og lækkaðir fæðispeningar þeirra: eg vona nú, að þingmenn sjái, hvort nokkrum
þíngmönnum yrði ber of aukið, ef menn geta gjÖJ't ser von
um, að þeir feingjust gagnlegir. En þó það se orðið innrætt
þjóðinni, að takast mætti að setja niður fæðispeninga alþingismanna, er ekki að furða, þar bæði hefir verið bent til þess í
tímariti því, sem kallast Ný-Felagsrit, og svo er þess getið í
neðanmálsgr, í 4 þáttum um alþíng, að bænarskráin frá 1837
taki til 1rbd. 3 mörk í skotpeninga handa hverjum alþingismanni, og er líklegt, að í þessu hafi verið höfð fyrir augum
aukatekju-reglugjörðin
af ]0. Sept. 1830, 15. gl·.; en hvað sem
um þetta er, munu margir hafa haldið, að merkir menn hafi
samið bænarskráua, hvort sem þeir hafa verið kunnugir í
Reykjavik eða ekki, hvað dýr þar mundi verða vera þingmanll3.
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Alþýða mun, ef til vill, halda, að menn gætu kornið ser haganlegar fyrir um þíngtímann,en
nú, með því að vera i sameiningu i skólahúsinu, ef það feingist ; eg er og svo a þeirri
meiniugu, og mundi margt gott af þvi leiða, því þá ættu menu
hægra með að bera saman meiníngar sinar, og gæti það fyrirbygt ýmsan misskilning síðar. það hefir verið helzt fært á
móti þvi, að setja niður fæðispeninga alþingismanna, að með
þvi mundu duglegir þingmenn hætta að koma; þetta er nú
móti minni sannfæringu, því eg held, að allir sem vildu þjóð
sinni gagn, mundu fara á þingið, ef þeir heldu sig geta unnið
henni það, þó þeir græddu ekki á ferðinni, enda eru það kallaðir fæðispeningar, sem menn fá, en ekki kaup. Annað getur
líka leidt af miklum fæðispeningum, nefnil., að einhver smeygði
ser inn í röð alþingismanna af von um ábata, og Tæri þetta
ekki betra. Verið getur, að menn vinni minna, en þeir halda,
með miklum fæðispeningum, því náttúrlegt er, þó allir reikni
dýrara við þá menn, er slíkt .er ætlað til fæðis, en aðra; en
um þetta ætla eg ekki að bera uppbreytingaratkvæði,
fyrr en
eg heyri um það meiningu þingmanna.
Stúdent GUTTOBMVB
VIGFÚSSON: Hinir heiðruðu þingmenn
hafa nú margir hreift við ýmsum atriðum i máli því, sem nú
er nrið að ræða, en einkum hefir hinn háttvirti konúngsfulltrúi og hinn heiðraði framsögumaður tekið ljéslega fram serhvert atriði þess, eptir sem það fyrir kemur i nefndarálitinu,
og vakið athygli þingsins að þeim; eg vil að eins hreifa við
fáeinum atriðum í nefndarálitinu og láta uppskatt álit mitt um
þau. það er þá fyrst, hvað fulltrúafjölgunina áhrærir og kostnaðinn ; að menn hafa ekki orðið á eitt sáttir með fulltrúafjölgunina, þá er það sprottið einungis af þvi, að menn hafa litið
til kostnaðarins, sem afþví leiðir, en ekki vegna þess, að menn
óskuðu ekki alment, að þeir. yrðu fleiri. Eg ætla, að þingið yrði
bæði tignarlegra og ynni einkar mikið að vinnukröptum, efþingmönnum væri fjölgað, eins og nefndin hefir ákveðið; því annars
mættu eins vel nægja og jafnmikið· afreka 10 eins og 20, og
se eg annars einga meiri ástæðu að. hafa þá eins marga og nú
er, heldur en nokkuð fæm;en álitist það nauðsyn, að svo sé,
sem nú er, og að málin skýrist og vinni fremur við þá tölu,
en ef færri væru, vona eg hiti sama mundi að tiltölu verða,
efþeif fjölguðu;. en til þess, að þjóðinni verði ekki ofþýni;t með
vibauka-kostnaði,;er leiddi af fjölgun fulltrúannajstíng eg upp á,
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og ætla" að áskilja mer breytingar- atkvæði þannig, að alþíng
verð] einúngis haldið 3. hvert ár, og þá í 6 vikur, en tala enna
þjóðkjörnu fulltrúa verði, eins og nefndin hefir tiltekið, 34
og 6 konúngkjörnir.
Annað atriðið, er eg ætlaði mer að hreifa lítið eitt .við, er
um málið, er ræða skal af hálfu konúngsfulltrúa,
Hinn hæstvirti konúngsfulltrúí
hefir sjálfur bezt tekið fram og lýst í
ræðu sinni í dag tilfinníngum þeim, er hvervetna búa í brjósti
serhvers góðs Íslendings, og hreifa ser djúpt, þegar um réttindi móðurmáls þeirra er að skipta.
Hinn heiðraði konúngkjörni þíngmaður veraldlegu stéttarinnar, er fyrst ræddi í dag, áleit það vera næst því að særa
hjarta konúngsins, ef sú krafa væri gjörð, að fulltrúi hans ætti
að vera skyldur til að ræða her á þíngi islenzku; en mer er
spurn: á þá þjóðin i þessu falli minni rettindi? Se hjarta konúngsins sært, þá ætla eg þjóðarinnar særist ekki minna; og hvert
sárið er þá stærra? En hvort hægt se að hrinda öllum tálma
her af veginum, eður sameina kröfur hvorutveggju. konúngs og
þjóðarinnar, ætla eg skipti öðru máli; optast munu einhverjir
þeir Íslendingar uppi, er færir mundu vera um að gegna skyldu
konúngsfulltrúa,
sem færir munðu um að kynna ser og innræta skoðunarmáta stjórnarinnar, og heimfæra þann skoðunarmáta við það, sem harm af nákunnugleik sinum til þess, hvernig öllu hagar her, veit að bezt á við; eg er sannfærður um, að
ókunnugleiki konúngsfulltrúans á öllum hag Íslands, sem optar mun fylgja dönskum manni, mun jafnan verða bæði honum
og stjórninni sjálfri til nokkurrar fyrirstöðu i því, að láta þær
verða málalyktir, sem helzt mætti ákjósa og bezt mundu við
eiga, og er eg þvi viss um, að þjóð vor má ætíð sakna meira
í, yfir höfuð að tala, ef konúngsfulltrúinn er danskur, heldur
en stjórnin, þó fulltrúi hennar væri islenzkur; svo leingi sem
einginn Íslendingur e r á Ii tin n að vera fær um að vera konúngsfulltrúi, eins leingi er og svo bágt að álykta um það, að
þeir muni ekki vera færir um það; og á meðan þeir gjöra ser
einga von um að verða valdir til þess embættis, munu þeir og
siður gj<ira ser far um að afla ser alls, er til þeirra vandasömu stöðu útheimtist.
pegar eg fyrir mitt leyti lit-til þess, sem her hefir fram farið
á þíngi í tilliti til málsins, þá verð eg að játa, að enar ljósu og
greinilegu ræður hins háttvirta konúngsfulltrúa, á dönsku flutt-
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ar, bafa fullnægt mer betur, hvað skilníng og áhrif þeirra snertaf þeim; konúngsfulltrúlnn
hefir sjálfur réttilega getað ímyndað ser óþægindi þau, er samfara eru og eðlilega fljóta af slíkum útleggíngum; að eg brúki
sjálfs konúngsfulltrúans orð, þá gjörir hann ráð fyrir, að af
þeim leiði kostnaður, tímatöf, leiðindi, þreyta og minni áhrif,
og er þessu í alla staðirett lýst, og munu allir her innan þíngs
finna til þess, hvers þeir i sakna, að konúngsfuIltrúinn getur
ekki rædt á vort móðurmál, og verður þess vegna að hafa mann við
hlið ser, er útþýi'li það, Sem hann talar. Eg ætla, að það ætti þá
ekki verr við, ef einkis er annars kostur, en nú er, að kon
úngsfulltrúinn ræði þá eingaungu á danska túngu og hafi eingan
útþýðara; eg hygg þjóðin uni þvi skár, og þíngmenn allir gjöri
ser far um að læra allir að skilja dönsku.
því áskil eg mer
viðauka-atkvæði, svipað því, er þingmaðurinn úr Dalasýslu bar
upp, að ef við getum ekki feingíð þann fyrir konúngsfuIltrúa,
er rædt geti sjálfur á vort mál á þingi, að hann þá tali eingaungu dönsku, án þess að láta útþýða ræður sinar á eptir af
aðstoðarmanni,
Hið þriðja, er eg vildi hafa drepið á, er um opnar dyr þingsins, eða hvort allt skuli framfara i heyranda hljóði. Eg þekki
einga ósk þjóðarinnar almennari en þessa; þjóðin þykist hafa
full réttindi til, að dyr .þingsins standi opnar, hún þykist ein
eiga alþíng, konúugurínn hafi allramildilegast gefið ser það;
Mn þykist þess vegna eiga frjálst á og fulla heimtu, að mega
heyra hvað fram fer á þjóðþíngi sínu; hún álítur það bæði
þjóðlegt og gagnlegt, að svo sé ; 'og þó svo se, að menn úr
hinum fjarlægari sýslum eða héröðum landsins vænti ekki að
geta nálgazt sjálfir þessi réttindi, unna þeir meðbræðrum sínum, er nær eru og hægra eiga með að nálgast þingið, bæði
réttíndaunaog
ávlnníngsins,
er þeir vona og sjálfir að verða Ínytja; eg fyrir mitt leytise að vísu, að. það muni máske minila
gagn þess, að þíngið se opið, en menn alment ímynda ser, en .
skaða get eg ekki heldur seð að, leiði af því; að við Íslendingar megum ekki öðlast þessi réttindi, þó Danir hafi þau ekki,
fæ eg ekki skilið, þar sem allt stendur öðruvísi .á her, en i
Danmörk, svo vel i þvi sem öðru. Á Einglandí, og víðar annarstaðar, hefi eg heyrt, að þjóðþíng væru opin; hvort svo er,
vita aðrir þíngmenn betur; eg get ekki annað en fallizt á nefndarálitið í þessu falli.

it, heldur en íslenzka útskýríngin
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Um nlðurjðfnun, í tilliti til vegaleíngdar og ferðakostnaðar, sem nefndin hefir gjört á milli sýslnanna, get eg ekki fallizt á, því eg æt1a, að nefndinni hafi af ókunnugleika mistekizt þar, en vegna þess að eg er ekki viðbúinn að lagfæra þetta,
sleppi eg því fram hjá mer að ræða um það.
STEPH ..\.N JÓNSSON:
Eg skal nú ekki fara mörgum orðum um það, hver ósk manna er yfir höfuð í héruðum, viðvíkjandi því, hvort kosningar ætti að vera tvöfaldar eða einfaldar,
því svo fer optast, að sitt vill hver, og það jafnvel í sömu
sókninni, þó ekki se yfir stærra svið litið; fyrir því hafa menn
rök úr Árnessýslu af ræðu hins beiðraða varaforseta.
l\ler
virðist því, sem hver þíngmanna verði að vera bundinn við
sína eigin sannfæríngu i þessu sem ððru, þm' sem einn hinna
konúnækjörnu
þingmanna gat þess, að hann fellist á þá breytingu, ef hún yrði uppborin, að fækka kjörmönnum, þá gæti eg
því að eins fallizt á það, ef eg héldi, að þeir, sem heldur vildu
sjálfir kjósa þingmalluilln, gæti átt kost á því; þá mundu þeir,
sem leingst ætti að, senda kjörmenn, en hinir fara sjálfir; en
von min er veik um, að þetta fáist.
Eg veit, að þegar menn
vilja koma því til vegar, sem þeim er ant um, vilja flestir
heldur fara sjálfir, en senda aðra, og eg er viss um, að sú einþykni er til lljá mörgum Íslendingum, að þeir nefna einga kjörmenn, ef þeir mega ekki nefna þingmenn, og því áskil eg
mer breytíngar-atkvæði á þá leið, er eg áður mælti. Í þeirri
hænarskrá, sem eg flutti hingað, viðvíkjandi breytingu á alþ.
tilskipuninni, var að vísu beðið um þingmanna fjölgun, en flestir munu hafa æt1azt til, að þá yrði um leið lækkað kaup
þingmanna, og því að eins þækti mer tiltækilegt að fjölga
þeim, að hitt yrði samfara, sem þó getur verið isjárvert, eptir
því sem reynslan hefir sannfært mig um kostnað þíngmanna,
og sem aukizt gæti þó, úr því sem nú er, ef í ári harðnaði;
svo mundi líka fara, þó þeim væri fjölgað, að þeir yrði misjafnir fyrir því, og störfin samt lenda mest á þeim, sem færastir verða. Hvað máli því viðvíkur, sem tala ætti á þinginu,
þá má það með sanni fullyrða almennings ósk, að það væri
íslenzkan ein, en að hve miklu leyti það væri Hans Hátign
kouúnginum tilfinnanlegt, að heyra því hreift, þar um munu
ekki allir jafunærgætnir;
menn vona samt á vilja og viturleik hans, að hann kunni a'ð sjá þann veg, að sigrast á þeim
hindrunum, er sýnast liggja i vegi, sem hulinn er almennings
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augum. Eg verð að samsinna þeim héiðralSa þingtnánni· Dalasýslu, aTIekki muni nefndinni hafa tekizt sem heppilegast, að
jafna dagleiðum til hverrar sýslu, og er. mer kunnugt um dagleiðir til sýslna þeirra, sem hann tiltók; en þetta mætti laga,
ef frumvarp verður lagt fyrir þingið; eg se ekki heldur, hver
ástæða er til, að miða einúngis við dagleiðir, þegar peningareikningur er brúkaður; af þvi flýtur, að ekki getur staðið á
minna en 5 rbd., og hluta menn þó opt minna sundur.
Að þvi leyti sem tveir hinna heiðruðu þingmanna hafa .
stúngið upp á. að ekki væri útlagðar ræður konúngsfulltrúa,
þó hann talaði danska túngu, þá fellst eg eingan veginn á það,
þvi svo getur farið, að sá veljist þingmaður, sem ekki kann
dönsku til hlítar, og margur er sá, sem ekki gefst færi á að
nema túngumál, op: ekki fara kosningar altend að vilja þeirra,
sem fyrir þeim verða.
ÁSGEIREINARSSON: Eg ætlaði að standa upp, þegar enn
heiðraði fulltrúi Eyfirðinga ~örði það, mest til þess að furða
mig yfir umræðum þeim, er her eru- farnar að koma fram í
þessu máli.
Eg veit nú ekki, hvort eg get rett i vonimar i huga mínum, um þánkafar og tilfinningar ens háttvirta konúngsfulltrúa; en se þetta, eins og eg hugsa, held eg konúngsfulltrúann
bjóði við hrósi því, sem honum er nú fært í eigin áheyrn á
þessum stað, og eg óttast, að þjóðinni þyki það ískyggilegt.
Einnig furðar mig á því, að nokkur maður skuli óska, að hætt
se að þýða ræður konúngsfulltrúa,
þegar þær eru fluttar á
dönsku, og verð eg að geta þess, að þó mer auðnal'list að koma
hín gað aptur, færi eg aldrei inn i þennan sal, ef mönnum tækist þannig að ryðja út úr honum því þjóðerni, sem menn geta
enn þá í honum haldið.· Líka gæti af þessu flotið, að menn
þyrðu aldrei að kjósa annan en þann, er skildi dönsku, og
væri slíkt hið versta band á kosníngarlögunum, og gætu menn
einmitt fyrir það mist gott fulltrúaefui, en feingið annan
lán gt um lakari.
JÓN SAMSONSSON:það var að vísu svo, að eg hafði einga
bænarskrá um þetta efui frá Skagafjarðarsýslu,
og kom það
til af því, að þar um deildu st meiningar manna. Eg treystist
því ekki til að taka á móti bænarskrá um það mál. þó get
eg nokkurn veginn með vissu sagt, að flestir vildu, að kosningar - rettur væri ekki bundinn við meiri eign en 5 hndr. í
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föstu og lausu fe, og kosningar tvöfaldar; líka vildu margir
að laun alþíngismanna væru hæfilega níðursett, þó ekki
meir en svo, að þíngmenn væru skaðlausir. En hvað áhrærir
þær opnu þínghúsdyr, þá fellust sumir á það, en sumir ekki;
þeir álitu það gagnlaust, og er eg fremur á þeirri meiningu.
Eg vil heldur mæla kröptuglega fram með því, að laun alþíngismanna verði hæfilega niðursett, allt að 2 dölum fyrir
daginn, eður svo, að ekki þurfi með sönnu að bregða þíngmönnum um, að þeir græði á þessum launum meira, en vera
ber. Hvað hinni dönsku túngu konúngsfulltrúa her á þíngi
viðvíkur, þá veit eg, að allir óska þess, að Íslenzka verði eingaungu töluð her á þinginu.
Umboðsmaður 1>oRvALDURStVF.RTSEN: Eg verð að gjöra
hinn virðulega fulltrúa Strandasýslu þess varan, að hann hefir
hraparlega misskilið ræðu mína, þar sem hann kallar það, og
talar um það, sem breytingar-atkvæði, er eg bar upp sem varaatkvæði, og nefndi það útþrykkilega því nafni, og það svo hátt og
skiljanlega, hélt eg, að bæði hann og aðrir þíngmenn hafi ekki
getað annað en heyrt það. Að öðru leyti fannst mer ræða sú,
er hann níl seinast flutti, ekki þurfa svars, og skal eg ekki
heldur með því leingja þíngræðurnar.
Stúdent GUTTORMUR
VIGFÚSSON: Eg veit ekki, hvort hinn
heiðraði þingmaður úr Dalasýslu hefir meint til mín, það er
hann mí talaði; se svo, svara eg því þannig, að eg held fast
við viðauka-atkvæði mitt, er eg áðan bar upp.
Umboðsmaður þORvALDURSÍVERTSEN: 1>að var til fulltrúans í Strandasýslu, sem eg talaði, og gat þess með berum
og skiljanlegum orðum, en ekki til ens virðulega þíngmanns,
er nú settist niður, hver eð hafði með öllu fallizt á mitt varaatkvæði, eptir sem mig minnir, og mel' skildist.
EYJlíLFUR EINARSSON: Eg er flutningsmaður einnar bænarskráarinnar um fjölgun alþingismanna og lækkun á launum
þeirra, en get þó fyrir mitt leyti með hvorugu mælt, og er í
einu og öllu á sömu meiningu, sem hinn virðulegi þingmaður
Dalasýslu hefir látið í ljósi; eg er, eins og hann, móti opnum
dyrum, sem gagnsemdarlausum, og veit, að sú er bin sama meiníng sumra manna Í mínu plézí ; eg gef því ekki atkvæði mitt
fyrir þessu. Eg skyldi þá heldur hafa vit áað óska einhvers
fyrir þjóðina, sem sannarlegt gagn er Í fyrir hana! Ekki get
eg fallizt á, að slept se þýðíngunni á ræðum konúngsfulltrúa,
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því þó eg fyri mitt leyti skilji þær, þá kynni samt vera,að
ekki væri svo fyrir öllum öðrum.
ÁSGEIREINARSSON: Eg heyri, að menn em farnir að skýra
frá smásmuglegum meininga-mun heima í hérððum ; það var
ekki min meining, þegar eg gat þess, hverjar orsakir mundu
vera til alþýðu skoðunarmáta á ýmsum atriðum máls þessa.
Eg vona, að allir varist að binda huga sinn of fast við meiningar kjósenda sinna, samkvæmt 59. gr. alþingistilskipunarinnar.
Assessor JOHNSEN: Áður en málið geingur til álykta rumræðu, verð eg að svara þeim beiðraða framsögumanni , að því
leyti sem hann ætlar, að eg hafi viljað gefa það all skilja, að
nefndarálitið ekki væri samkvæmt þvi, sem gj ört var að áliti i
nefndinni, viðvíkjandi ferðakostnaði alþingismanna, og verð eg
þá að lýsa því yfir, að hann öldúngis hefir misskilið mig í þessu
efni. Nefndarálitið er samkvæmt tillögum nefndarmanna á fundum þeim, sem þeir áttu saman, um ferðakostnað þingmannanna yfir höfuð; en eg man ekki betur, en að líka yrði tilrædt
um kostnað þann, sem kynni að leiða af fundi, er alþingismaður og kjósendur hans ættu, til að bera sig saman innbyrðis, og geta máske aðrir nefndarmenn borið mer vitni um, að
svo var; en eg fyri mitt leyti áleit það, og álít, óþarfa að taka
það beinlínis fram í nefndarálltinu,
jafnvel þó mer nú þækti
það eiga við, að drepa á þetta atriði á þínginu; en aUra sizt
hafði eg nokkurn einstakan mann fyrir augum í þessu efni,
og mer hefir vissulega ekki komið það til hugar, að reglan
skyldi gilda fremur um þá þingmenn, sem hafa aðsetur utan
lands, en aðra, heldur að hún ætti eins við þá alla yfir höfuð. Að öðru leyti tek eg það ekki til min, sem framsögumaður mælti um hviklyndi meðnefndarmanna sinna nokkurra i þessu
máli, og hefir þingið heyrt, að min meining enn í dag er hin
sama, sem eg hefi .látið í ljÓsi í nefndarálitinu.
Hinn heiðraði þingmaður Dalasýslu hefir skýrt frá, hvernig
hann helzt ætli, að haga ætti um aðvörun til alþíngismannsins
og varaþíngmannsins til að mæta á þinginu. Eg fyri mitt leyti
held, að það ekki síður eigi vill, að brúka þá aðferð i þessu
efni, sem lögð er fyrir í erindisbréfum kjörstjóranna,
að þeir
nefnilega gjöri þá kosnu alþíngismenn vara bæði við kosningu
þeirra, og líka við því, að þeir eigi að gefa varaþingmönnunum það uppskátt,að
þeir ekki gen mætt á þinginu, ef þeir
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ekki sjá ser færi á þvi, og að varaþingmenn (eins og alþingismenn sjálfir), efþeir líka fá forföll, tjái konúngsfulltrúa, eða
þá stiptamtmanni, frá forfallinu, svo fljótt sem unt er, eptir að
alþiug er kallað til setu samkvæmt boðunarhrefi konúngs.
það, sem sami þíngmaður drap á með tilliti til breytingar
þingtimans, held eg þó kunni að virðast öðrum á annan veg,
og verður her eigi farið eptir hvers eins ósk, þar sem kringumstæðurnar eru nokkuð frábrugðnar fyrir ýmsum þíngmönnum. Vara-atkvæði hins beiðraða þíngmanns um, að eingin þýðíng fari fram af hinum dönsku ræðum konúngsfulltrúa,
sýnist
mer koma næsta illa heim við ósk hins sama þingmannsins
um, að þíngið verði haldið i heyranda hljóði, að minnsta kosti
ætla eg, að þeir bændur, sem vildu koma á þingið til að heyra
á, þá vel flestir mundu fara varhluta af ræðum hins danska
konúngsfulltrúa.
það, sem hann mælti um það meðalið , til að
spara ferðakostnað þingmanna, sem prentun reiknínga þeirra
veitir hvers um sig yfir kostnað þenna, er að mer virðist bygt
á álitlegri rökum, eins og ekki heldur alveg verður komizt
hjá því, að nokkur ójöfnuður komi fram á annan hátt, eptir
sem hann mintist á.
Prófastur ÐALDÓR JÓNSSON:
þó eg vilji forðast að leingja
umræður þessa máls, vil eg ekki draga í hlé mína meiningu
um breytíngar-uppástúngur
nefndarinnar.
Um ástæður mínar
vil eg, og þarf eg því síður að fjölyrða, sem ekki mun auðvelt
að bæta mörgum við þær, sem á báðar hliðar hafa verið framfærðar. Um kosningarnar skal eg segja það eitt, að þegar
þær skyldu vera tvöfaldar, og kosníngarretturlnn
svo óbundinn, sem nefndin hefir stúngið upp á, held eg það víðast hvar
mundi nægja, að einn færi til kjörfundarins fyrir hverja 10,
sem kosningarrétt hefðu, en sumstaðar kynni kjörfundurinn
með þessu móti þykja heldur fámennur; og svo kunna meiningar um þetta að verða ýmislegar, eða sumir af ýmsum orsökum að vilja hafa fleiri, eptir tiltölu, á kjörfundinum, en
sumir. Áskil eg mer þess vegna, með hliðsjón til þess sem
þingmaður Eyfirðinga um þetta mælti, það breytíngaratkvæði:
að til aðalkjörfundarins skuli fara (til að kjósa alþingismann)
ekki fleiri en 1 fyrir hverja
5, og ekki færri en 1 fyrir hverja
10, sem kosníngarrétt hafa. Viðvíkjandi fjölgun
alþingismanna, er eg veikrar vonar um, að svo mikið gagn
eiði þar af, sem við er búizt; hitt liggur í augum uppiyað
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kostnaðaraukinn verður mikill, og þar af geíugur, eptir tiltölu,
æði mikið i ferðakostnað, meðan þíngið ekki er haldið leingur i einu, en nú er lögákveðið.
En skyldi nú sú meining
verða ofan á á þinginu, að fj ölga beri þingmönnum, verð eg
til vara að áskilja mer það breytíngaratkvæði,
að fæðispen_ingarnir verði lækkaðir til 15 marka, og verð eg þó að játa,
að mer þykir þetta yfir höfuð mjög varúðarvert og ískyggilegt.
E kkert verulegt gagn held eg mundi leiða af þvi, þó það
feingist, að þíngið væri haldið fyrir opnum dyrum; en eg get
ekki heldur séð neinn skaða af þvi búinn.' Hvað viðvíkur
málinu, sem konúngsfulltrúinn skuli tala á þínginu, hefir mer
heyrzt nokkur ósamkvæmni lýsa ser í umræðum manna; menn
hafa her á þíngi opt, og einkum í dag, borið mikið lof á þann
konúngsfulltrúann, sem nú er, fyrir þá frábæru skarpskygni
og snild, er hann skoði með málin á allar hliðar, og gjöri þau
hverjum manni ljós. Eg, fyrir mitt leyti, verðskulda hvorki lof'né
last fyrir, að eg hafi tamið mer þessa aðferð; eg hefi her á
þíngi aldrei viljað meiða neinn, en eg hefi líka forðast allar
lofræður, því eg hefi álitið, að hvorugt ætti rétt vel við á
þessum stað. En fyrst eg fór að minnast á þetta atriði, verð
eg, til þess eg verði á hvoruga hliðina misskílinn, að taka
það fram, að eg álít, að konúngsfulltrúinn ei gi með öllum rétti
það lof, sem hann hefir feingið. Nú hafa menn hins vegar
viljað biðja hans Hátign konúnginn, að fulltrúi hans skyldi
mæla á íslenzka túngu á þíngi þessu, og það álít eg líka mikilsvert, og æskilegast, ef það gæti feingizt;
en sá hæstvirti
konúngsfulltrúi hefir sjálfur með berum orðum, hafi eg tekið
rett eptir, lýst því yfir, að það væri frágángssök fyrir sig, að
gegna her köllun sinni, ef hann mætti ekki tala annað en Íslenzku. 'þetta finnst mer nú sjálfu ser mótsegjandi : að biðja
um þa ð, sem verður, ef það fæst, að svipta þíngið þeim manni,
sem því er mikill skaði i að missa, og það ekki vill missa.
Eg get þvi ekki gefið jákvæði mitt þessari bæn, og ber líka
það traust til vors -allramildasta konúngs, að þegar fulltrúaskipti hljóta að verða, muni hann eptir viturleik sinum og
þeirri mildu umönnun, sem hann svo auðsjáanlega ber fyrir
þörfum fóstur jarðar vorrar, sjá oss, svo vel sem verður, fyrir
öðrum frammúrskarandi manni.
JAKOB PETURSSON:
Eg er einn af þeim, sem flutt hefi til
alþingis bænarskrá um það, að þjóðkjörnum þingmönnum yrði
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fjölgað allt að helmingi, fram úr því sem nú er; en þess er
að gæta, að sama bænarskráin tók það fram, að daglaun allra
yrði sett niður til 2 rdb.; en þar nefndin hefir ekki fundið
næga röksemd til að fallast á það síðar nefnda, tel eg vafalaust,
að höfundar þeirrar bænarskrár mundi falla frá þessari bæn
sinni í fyrra atríðinu, heldur en að alþingiskostnaður yxi fyrir
það allt til 7000 rbd., eða meir, fyrir hvert þing; enda er eg ekki
enn þá sannfærður um, hvort þeim mun fleiri þíngmenn gögnuðu þeim mun betur, sem svaraði til kostnaðar - aukans.
KONÚNGSJo'ULLTRÚI:
Með tilliti til nokkurra þeira orða,
sem borið hafa á góma undir umræðum málsins í dag, verð
eg að bæta við mína fyrri tölu nokkrum athugasemdum.
Hinn heiðraði framsögumaður lét í ljósi, að mismunurinn
milli hans og mins álits kæmi af þvi, að hann sem Íslendingur skoðaði málið frá sjónarmiði landsins, en eg sem danskur
maður skoðaði málefni þetta frá dönsku sjónarmiði: harm yrði
því einmitt að álíta það rétt, að stjórnin yfir Íslandi væri eingaungu skoðuð sem íslenzk stjórn.
Eg verð nú að játa því
með hreinskilni, að eg hefi gjört ráð fyrir því, að þegar eitt
ríki innibindur i ser fleiri ólíka parta, þá geti stjórnin heldur
ekki sneidt hjá þvi, með tilliti til umráða hvers einstaks parts,
að hafa gætur á því, að fleiri slíkir ólíkir partar eru háðir
henni, og að þessi umráð hljóta að vera bygð á hinum sömu
aðal-grundvallarreglum.
Ef stjórn hins gjörvalla danska ríkis ætti að gleyma þessu sjónarmiði vegna Íslands, þá get eg
ekki skilið, að því geti orðið komið við á annan hritt en þann,
að Hans Hátign konúnginum
þóknaðist að flytja aðsetur sitt
til Reykjavíkur og taka með ser stjórnarráðin þangað, en hann
yrði þá líka að 'leggja niður stj órn sína yfir hinum öðrum
pörtum ríkisins, og öll þessi breyting mundi þó verða heldur
kostnaðarsöm fyrir Ísland.
Eg verð þannig að halda, að eg
þurfi ekki að færa fleiri rök að þessu áliti mínu.
Framsögumaðurinn hefir enn fremur hreift því, að þíngið
mundi verða virðulegra, ef þingmönnum yrði fjölgað.
l\ler
virðist, að þingið með þeirri tölu þingmanna, er það þegar hefir, sé mjög svo tignarlegt, og þetta tíllit getur því ekki á
nokkurn hátt orðið tekið tíl greina, þegar skera á úr þessari
spurningu.
Eg skal nú víkja máli mínu að nokkrum þeim orðum,
sem hinum heiðraða varaforseta fórust; en eg verð áður að
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gjöra nokkra athugasemd í tilliti til hinnar margumræddu
spurningar um mál konúngsfulltrúans.
þegar eg heyrði þær
mörgu lofræður, sem ekki að eins .hinn heiðraði varaforseti,
heldur og einnig margir aðrir þingmenn héldu yfir mer, sem
konúngsfulltrúa,
og sem að líkindum urðu að vera mer mjög
geðfeldar, fluttist hugur minn ósjálfrátt til þeirrar reglu, er
varaforsetinn fyrir skömmu að vísu ekki setti (því að setja
þinginu reglur, gjörir hvorugur okkar, þó eg muni vel eptir
því, að mer var ófyrirsynju borið þetta á brýn), heldur reM
þinginu til, þeirrar nefnilega, að þegar tilrædt væri um að
fella embætti niður, þyrfti þó ekki að færa að þeim embættismönnum, sem þegar væru, heldur væri sú aðferðin lángt um
réttari, að lofa þá. Eg gat nú að mínu leyti ekki annað en
fært nokkuð af þessum lofræðum á þennan reikning, því mer
virðist ásamt þeim konúngkjörna
þíngmanui hinnar andlegu
stéttar, er þegar ræddi, að það annars ráði að líkindum, að
þegar einhver maður, er mælir á danska túngu, er svo vel fær
um að standa í stöðu sinni, sem konúngsfulltrúi,
þá hljóti einnig aðrir menn, þó þeir tali dönsku, að vera færir til þess.
Að því leyti hinn heiðraði varaforseti enn fremur hefir
farið orðum um þann kostnað, sem leiddi af útleggingu þess,
er konúngsfulltrúlnn
flytti á danska túngu, þá lítur það svo
út, að slíkar ræður sen ekki mikils metnar, ef horfa á í þann
kostnað, sem leiðir af útleggingu þeirra.
Enn fremur hefir varafossetinn vikið á það, að sjá mætti
af stjórnarréðatiðíudunum,
fr;i árinu 1843 bls. 260, að stjórnin
hefði hugsað ser það tilfelli, að konúngsfulltrúinn yrði á þínginu að láta aðstoðarmann sinn snúa ræðum þingmanna frá
islenskrl túngu á danska. Eg hafði tíðindi þessi á fyrra fundinum í dag ekki við höndina, og gat þess vegna ekki strax i
stað haft á móti Ilutníngsmanní, þó mer virðis t það harla ótrúlegt, að stjórnin nokkru sinni hefði gjört ráð fyrir slíku.
En við nákvæmari skoðun stjérnarraðatíðindanna
sannfærðist
eg einnig um, að þessu er ekki þannig varið.
Varaforsetinn
hefir haft orðin á hinum tilgreinda stað rétt eptir; þar var gjört
ráð fyrir, að konímgsfulltrúinn gæti brúkað aðstoðannann sinn
"til að kynna ser það, sem fram væri farið." En þess ber að
gæta, að á undan er meðal annars umtalsefuið, að stjórnin, til
fulltrúa fyrir sína hönd, á alþingi, jafnvel gæti kosið þann
mann, er ætti heima í Danmörku, væri inni í aðalgrundvallar-
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reglum stjórnarinnar og kunnugur ásigkomulagi íslands, en
þar á móti kynni ekki íslenzka túngu; og að á annmarka þeim,
sem af því leiddi, mætti ráða bót, með því að konúngsfulltrúinn ætti rétt á að láta álit sitt skriflega í ljósi fyrir þinginu,
og að því búnu að láta íslenzka það, eins og hann gæti notað
aðstoðarmanninu til að láta hann "kynna fyrir ser það, sem
fram væri farið." Með þessum orðum er þannig gjört ráð fyrir öllu öðru sambandi milli konúngsfulJtrúans
og þingsins
heldur en því, sem nú á ser stað, þar sem þar er gjört ráð
fyrir, að svo kynni að bera til, að konúngsfuJltrúinn vildi að
eins skriflega láta álit sitt í ljósi, og að öðru leyti láta aðstoðarmanninn skýra ser það, sem framfæri á þinginu. En eins
og eg nú yfir höfuð verð að álíta það mjög svo ólíklegt, að svo
geti ástaðíð millum konúngsfulltrúa
og alþingis, að minnsta kosti
mundi eg, ef svo hefði verið ástadt, hafa álitið mer öldúngis ómögulegt að gegna störfum konúngsfulltrúa, svo mundi þó þar
af eingan veginn leiða það óeðlilega ástand, að ræður þingmanna yrðu samstundis útlagðar á dönsku af;aðstoðarmanni
konúngsfulltrúa.
Að semja skyldi útleggingu þíngs-aðgjörða , eins og hinn
virðulegi varaforseti hefir stúngið upp á, fyrst eptir að þíngbækur, og ef til vill þingtiðindin, væru komin til Danmerkur, og
að stjórnin skyldi sjá um, að útlagt væri, mundi eptir ætlan
minni valda of miklum tímatöfum; því þar eð ekki má gjöra
ráð fyrir, að prentull alþingistídirala se svo snemma lokið, að
niðurlag þeirra komist til Danmerkur fyrr en vorið eptir að
þing er haldið, þá yrði stjórnin að draga það meir en missiri,
að starfa að alþíngismálum.
Auk þess kæmi sú aðferð ekki
saman við þá reglu, sem eðlilegast væri að fylgja', nefnil. þá,
að stjórnin annist bæði dönskuna og íslenzkuna á því, sem hún
leggur fyrir alþíng, en alþíng annist um bæði íslenzkuna og
dönskuna á því, sem það sendir, stjórninni.
Með tilliti tiI þess, sem hinn virðulegi þíngmaður Norðurmúlasýslu sagði, að eg hefði talið upp ásamt annmörkum þeim,
sem fylgdu hinum dönsku ræðum konúngsfulltrúans, kostnað
þann, sem leiddi af útleggíngu þessara ræðna, þá mun hann
hafa séð, af því sem eg hefi sagt, að það er ekki eg, heldur
varaforseti, sem drap á þetta atriði.
Assessor JOHNSEN: það er eitt af því, sem á mjög iIIa
við mig, að þurfa að segja mönnum fagurgala upp í opin eyru
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þeirra, en þó verður mer það enn þá óþægilegra , að þurfa að
taka þess háttar aðferð af sjálfum mer í forsvar ; en það ber
nú svo Tel undir, að eg ekki þykist þurfa þess, og eg viðurkenni
ekki, að eg her hafi sett hól á nokkurn mann á þínginu, þó
eg ekki hafi látið það eptir liggja, að skýra sannfæringu mína,
eins og eg áleit þurfa.
það á því ekki skylt við þetta mál,
sem konúngsfulltrúinn sagði, um reglu þá, er eg hefði gefið
her á þinginu i öðru máli, eða þegar rædt var um, að víkja
amtmönnum frá embættum þeirra, og urðu aðrir miklu fremur
en eg til þess, að hrósa þeim þá, þó mer heldur ekki þækti
nein ástæða til að lasta þá, fyrir þá sök að farið var fram á,
að taka embættin af sjálf.
Eptir auglýsingum hins hæstvirta konúngsfulltrúa verð eg
nú að vísu að trúa því, að stjórnin ekki hafi gjört ráð fyrir,
að til þess gæti komið, að konúngsfulltrúi leti aðstoðarmann
sinn þýða fyrir ser ræður þingmanna her á þinginu, jafnvel þó
mer virðist, að skipun orða þeirra, sem eg benti til i stjórnarráða-tiðinduuum, gefi nokkra átyllu til að halda, að svo kunni
að hafa verið; en eg styrktist líka i þessari meiníngu minni
við það, sem farið var á undan, og lagt var til í þessu efni af
nefnd þeirri, sem sett var með konúngsúrskurði
1838, og frá upphafi bjó til alþíngislögin: en sú nefnd ætlaðist, ef mig minnir
rétt, til þess, að forseti sæi um, að þýdt væri á báða bóga,
hinar dönsku ræður konúngsfulltrúa á íslenzku fyrir alþingismönnum, og hinar íslenzku ræður þeirra á dönsku fyrir konúngsfulltrúanum, og ætla eg, að þetta líka muni sjást af þingtíðindum fulltrúa í Hróarskeldu 1842. Meiru held eg að eg
nú geti komizt hj á að svara.
KONÚNGSFIlLLTRÚI:
Eptir því sem hinum virðulega varaforseta fórust orð fyrst í ræðu þeirri, er hann nú flutti, verð
eg að ætla, að eg áðan, þegar eg minntist á reglu þá, sem
varaforseti hefði mælt fram með, hafi ekki komið ljósum orðum að því, er eg hugsaði.
Orð þau, sem varaforseti talaði,
þegar tilrædt varð um, að taka af amtmanna embættin, um það,
hvort réttara væri, þegar menn æsktu, að embætti þessi yrðu
lögð niður, að lofa eður lasta embættismenn þá, sem nú sætu
í völdum, þóktu mer vera á góðum rökum bygð, og jafnvel
féllu þau mer vel í geð. En því verður þó ekki neitað, að nokkuð er nákomíð með því dæmi og þessu; þvi menn verða þá
þess heldur að lofa aðgjörðir mínar, til þess að ná þeirri nið-
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urstððu, að einginn annar danskur maður væri fær um að gegna
þeim störfum, sem eg hefi á hendi hér á alþíngi. En þó er þetta
hygt á þeirri ástæðu, að ekki skyldi geta fundizt minn líki
í allri Danmörku, og á þessa ástæðu get eg, eins og við má
búast, öldúngis ekki fallizt.
FRAMSÖGUMAÐUR
: Eg var nú svo óheppinn, að eg skildi
ekki fyndnina, sem að líkindum hefir átt að vera í orðum þeim,
sem konúngsfulltrúinn veik til min áðan. Eg fann ekki heldur neina ástæðu í orðum hans, eða að minnsta kosti fannst
mer vanta aðra hliðina, ef þar hefði átt að verða'. sönnun úr.
KonúngsfuUtrúinn sagði, að um leið og konúngur gætti eins
hluta ríkis síns, yrði hann að gæta annara; þetta er og satt,
en hitt er líka satt, að um leið og konúngur gætir hinna annara hluta, verður hann og að gæta hins eina; hann verður að
gæta hvorutveggja jafnt. Nú stendur her svo á, að konúngur
vor hefir þrennskonar þjóðerni undir vernd sinni, islenzkt, danskt
og þjóðverskt.
Hvert þessara verður hann að láta ujóta réttar
síns, og Íslendingar hafa eius gildar ástæður til að vænta, að
haun verndi þjóðernl þeirra, eins og hinna annara. Fyrir þessa
sök hlýt eg að skoða stjórnina her á landi, sem Íslenzka stjórn,
sem þjóðlega stjórn, því að svo miklu leyti sem hún er það,
getur hún náð til gá ngi sinum og uppfylt skyldu sína.
ÁSGEIREINARSSON: þar einginn hefir mælt á móti varaatkvæði ens konúngkjörna þingmanns ennar andlegu stéttar, áskil eg mer fullkomið breytingaratkvæði um, að fæðispeningar
serhvers alþingismanns verði lækkaðir til 2! rbd., og vona eg
þvi heldur, að þiugmenn fallist á þetta, sem það munar minna
frá því, sem nú er.
FORSETI: þar einginn tekur framar til orða, álít eg undir~
búníngs-umræðu
máls þessa lokið.
pví næst var fundi slitið.

6. Ágúst -

þrítugasti og þriðji fundur.

l>íngbók frá tveimur síðustu fundum lesin og samþykt.
Forseti tiJkynti þínginu, að þingmaðurinn úr Barðastrandarsýslu hefði tekið orlof til heimferðar.
þá var lagt fram til síðustu umræðu málefnið um breytíngu á alþingistilskipuninni.
í því máli hörðu þessi breytingaratkvæði verið borin upp:

794

1) ~íDgmaDnsins úr Dalasýslu:
að óbreytt verði 79. grein i alþingistilskipuninni 8.
Marts 1843, að því leyti ferðakostnaðar endurgjald
snertir, en að eptir 1. hluta greinar þessarar verði
bætt orðunum, "og skulu þeir reikníngar ætíð prentast
árlega í þíngtíðindunum" ..
Vara - atkvæði:
að konúngsfnlltrúi ætíð skilji íslenzka túngu, en eingin útleggíng á islensku framfari á þíngsalnum af
dönskum ræðum konúngsfulltrúa.
Viðauka - atkvæði:
1. að alþíng byrji aldrei fyrr en 16. Júlí.
2. að fulltrúi sé ætíð kosinn ser í lagi, og varafulltrúinn
eins.
3. að fulltrúi sá, er ekki getur mætt, eða er hindraður frá að mæta á alþingi, auglýsi það strax fyrir
sýslumanni sínum, þessi aptur sýslumanni vara full
trúa (se hann í annari sýslu), hver þá hafi fullanrétt
til að innkalla varafulltrúana
til að mæta á alþingi.
2) pingmannsins úr Norðurmúlasýslur
að alþíng sé haldið einúngis þriðja hvert ár, og að
þá sé þíngtími 6 vikur.
3) píngmannsins úr Eyjafjarðarsýslu:
að kosningar verði einfaldar, en að öðru leyti samkvæmar nefndarálitinu.
4) píngmannsins úr Strandasýslu:
Fæðispeningar serhvers alþíngismanns verði mínkaðir til 2! ríkisbankadals dag hvern.
ó) Ens k.onúngkjörna þíngmanns frá Skagafjarðarsýslu:
að til alkjörfundarins fari (til· að kjósa alþingismann) ekki fleiri en einn fyrir hverja fimm, sem
kosningarrétt hafa, og ekki færri en einn fyrir
hverja tíu.
Vara- atkvæði (ef alþíngismönnum skal fjölga, eptir þvi
sem meiri hluti nefndarinnar hefir stúngið upp á):
að fæðispeningar verði lækkaðir til 15 marka um
daginn.
FRAMSÖGUMAÐUll:
Eg skal einúngis fara fám orðum
um breytíngaratkæði þau, er upp eru borin. Hvað þá fyrst
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viðvíkur breytíngaratkvæði hins virðulega þingmanns úr Eyjafjarðarsfslu,
þá verð eg að mótmæla, að það TerM tekið til
atkvæða, ekki vegna þess að eg se neitt mótfallinn breytingaratkvæðinu í sjálfu ser, heldur vegna þess að það er ekki
borið upp í réttu formi. Hinn virðulegi þingmaður ber her
upp breytíngaratkvæði um einfaldar kosningar, en bæði eptir
þvi sem mig minnir, og eptir því sem skrifarar hafa bókað,
hefir hann í gær áskilið ser breytíngaratkvæði
á þá leið, að
10 kjósi I, en megi fara til kjörfundar, ef þeir vilja það heldur. l>etta er ósamkvæmt þeirri reglu, sem her hefir verið
fyrirskipuð um uppburð breytíngaratkvæða,
og því verð eg
að heimta, að reglunni se fylgt.
Breytíngaratkvæði hins virðulega þingmanns úr Dalasýslu,
um ferðakostnað alþingismanna, mótmæli eg eigi harðlega; eg
er ekki fjarri því, að nóg væri að prenta reikninga þingmanna,
og mundi þá komast á föst regla um ferðakostnaðinn, sem
einstakir menn gæti ekki breytt út af án nægrar ástæðu; en
nefndin tók fyrir sig að meta ferðakostnaðinn eptir dagleiðum, vegna þess að margir æsktu, að ferðakostnaður yrði fast
ákveðinn; nefndin hefir líka, að eg held, tekið svo riflega til
ferðakostnaðinn, að hver einn alþingismaður hlýtur, að eg held,
að geta orðið skeðlaus af ferðinni i þannig feingi þingmaður úr
Norðurmúlasýslu 110 rbd., úr Suðurmúlasýslu 120 rbd., og svo
frv. Vara-atkvæði hins sama virðulega þingmanns, að sleppa
útleggíngu á hinum dönsku ræðum konúngsfulltrúa,
held eg
fullhrundið með því einu, sem hinn virðulegi þingmaður úr
Strandasýslu sagði, að þá yrði menn einmitt að kjósa þíngmenn eptir því, hvort þeir skildi dönsku. Viðauka-atkvæði
hans um breytíng þíngtímans held eg ekki yrði áunnið neitt
við, því þó það kynni að vera einstöku þingmönnum
í hag,
mundi það verða aptur öðrum í óhag, og kostnaðurinn yrði í
sumum tilfellum aukinn, að minnsta kosti að því leyti snertir
þá, er kosnir kynni að verða frá Danmörku, því þeir yrði að
koma eins snemma og nú, en vera lángt um leingur fram á
haustið. Viðauka-atkvæðum hans hinum vil eg hvorki mæla
móti ne með, heldur fela þau úrskurði þingsins.
Breytingaratkvæði hins virðulega þingmanns úr Strandasýslu, að setja dagpeningana niður til 15 marka, stendur, að eg
held, á litlu: lítið sparaðist í kostnaði, og sumir kynni ekki að
þykjast íhaldnir,
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Breytingaratkvæði hins virðulega þingmanns úr Norðurmúlasýslu, að þíng yrði halðíð þriðja hvert ár, held eg, eins og eg
hefi áður sagt, mundi leiða til þess, að málin drægist miklu
framar. En á breytingaratkvæði hins virðulega konúngkjörna
þíngmanns hinnar auðlegu stéttar held eg þingmenn geti varla
fallizt fyrir þá skuld, að það er allt of óákveðið.
Umboðsmaður JÓN GUÐMUNDSSON:
Væri nokkurs liðo;yrðis af mer von, þá mætti víst enum heiðruðu meðnefndarmönnum mínum þykja mál til komið, að eg tæki til orða, og
reyndi að mæla nokkuð með uppástúngum nefndarinnar, sem
svo margir gjöra ser far .um að mótmæla á ýmsan hátt.
Eg ætla þá fyrst að fara fáeinum orðum um mál það, er
konúngsfuJItrúi skuli mæla á þínginu. Eg heit, að um það atriði mundi þó' aldrei verða neinn meiníngamunur; eg taldi það
víst, að fyrst útlendingum tók svo sárt til móðurmáls vors, að
þeim þókti ekki takanda i mál að leggja annað til við stjórnina, en að íslenzka ein væri töluð á þjóðþingi Íslendinga,
fyrst þeir töldu víst, að eingin þjóð í heiminum mundi þola, að
útlend túnga væri töluð á þjóðfundum þeirra: þá taldi eg víst,
að Íslendingum sjálfum mundi taka svo sárt til móður-máls
síns, að þeim mundi ekki blandast hugur á að biðja um það
í einum anda, að sitt elskaða móðurmál, og einúngis það, væri
talað á alþingi Íslendinga. En þetta er þó ekki; mönnum varð
annað fyrri: að slá guIJhamra! Og se eg þó, að það er varlega
gjöranda; eg skal líka vara mig á því, enda hefi eg al rei
verið nein loftúnga. En auk þess að eg ann máli mínu meir
en öllu öðru, þá hefir mer allt af verið það ljóst, að maklegar mætur á einu m man n i, sem þar til er skamma stund við
að búa, megi eingan veginn ráða tillögum manna og ákvörðunum um reglur, sem eiga að gilda fyrir alda og ðboma, Ekki
hefi eg heldur getað kviðið því, að alþíng mundi særa hjarta
konúngsins með þessari bæn; miklu heldur kvíði eg hinu, að
Íslendingar særi hjarta hans með þvi að afneita kærulauslega
þjóðerni sínu; svo mikið ög margt hefir vor mildi konúngur
gjört, til þess að viðrétta þjóðerni vort og allan hag vorn, að
eg tel vist, að honum falli það iIIa, ef ver metum þetta ekki
sem vert er. En þegar ræða er um, hvort það se mögulegt að
fá íslenzkan konúngsfulltrúa,
eður að minnsta kosti þann,
er geti rædt á íslenzku,
þá verð eg að vera fastur á því;
eg verð bæði að telja víst, að þeir gefist Íslendingar, sem eru
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færir til þess, og sem stjórnin getur gjört ser handgeingna
og
skoðunarmáta
sínum;
og eg get ekki pjört mer svo líti1fjörlega hugmynd um stjórnina (eg hefi í mörgum öðrum málum
látið það í ljósi), og eg má ekki gjöra mer svo litllfjörlegar
meiníugar um hana, ef eg á að hafa á henni það traust og
þær mætur, sem vera ber, að hún þurfi sjálf að vera allstaðar,
til þess að geta stj órnað og gegnt köllun sinni allstaðar;
eg
verð að ímynda mer bana svo algjöröa,
að hún geti verkað
allstaðar og framkvæmt
allt eptir þörfum þjóðanna,
sem hún
ræður yfir, þó hún se sjálf kyrr á einum og sama stað.
Eg
verð að álíta það víst, að ef úr tvennu er að ráða, þá muni
stjórninni jafnan veita hægra að gjöra ser handgeinginn
ísI e n z kan konúngsfulltrúa,
og innræta honum reglur sínar og
skoðunarhátt,
heldur en þjóðinni að gjöra ser handgeinginn
ii ans kan konúngsfulltrúa,
sem með öllu er ókunnugur því,
hvernig her hagar til, og ekkert skilur í neinu, og því verð eg
að efa það fastlega, að hann komi meiru til leiðar við stjórnina, þar sem ókunnugleiki
hans aptrar honum frá að geta
skýrt málin til hlítar, heldur en sá, sem allt þekkir grant, og
getur fylgt þeim fram af þekkíngu og sannfæringu.
Hið annað atriði, sem mest hefir verið rædt um, eru 0 p na I' ii Y I' á þíngsalnum.
það hefir einn þíngmanna
borið fyrir,
að litlu se markanda,
þó menn úr fjærlægustu héröðum beiðist
þess. sem auðsjáanlegt
se að geti ekki komið þeim að neinum notum; en eg held, að ekkert sanni betur,
að mikið þyki
og megi þykja í þetta varið, og að þeir sjá í þessu efni betur,
hvað nauðsynlegt
er og bezt á við, sem fjær eru, heldur en
sumir þeir, sem nær sitja.
það finnur hver hinn einfaldasti
maður, hvort sem hann er fjær eður nær, að það getur ekki
sagzt, að þjó ð Þ í n g, að a IÞ í n g íslendinga se lokað hverjum
manni, þar sem þó hið vesælasta hreppaþíng
er opiðhverjum manni: að ekki megi mæla allsherjar-mál
í heyranda hljóði,
þegar allir mega hlusta á hin einföldustu
mál fyrir dómum
og þingum; eg skil ekki, og það skilur einginn, til hvers þá
er verið að nefna alþíng, fyrst einginn má sjá það, né h. yra
hvað þar er rædt, Og þó menn fari að tína fram, og gjöra
sem mest úr öllum annmörkum,
sem af því geta leidt, þá
verða þeir þó alltaf léttvægir
og einkis virði, þegar þeir eru
bornir
saman við kostina,
sem opin þíngstofa
hefir i för
með ser.
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Fjölgun
þingmanna
hefir þó mætt her hvað mestunt
mótmælum, enda ~reindi og nefndarmenn á i því efni. Flestir, og rétt að segja allir, sem í móti hafa mælt, hafa óðar
hlaupið i það, sem íllt stæði af fjölguninni : kostn a l'I inn.
"pað leiðir af þvi svo óbærilegan kostnað" segja þeir, og r þess
vegna er það ógjöranda".
Eg hefi fáa sem einga heyrt mæla
neitt fjölgun þingmanna til gildis: eg veit ekki til, að neinum
mótmælenda hafi orðið að yfirvega, hvort 'eíngir þeir kostir
gæti af henni staðið, að þá mætti þó bera saman við ókostina,
en það hefir einginn gjört.
En þegar hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður, sem var í nefndinnt og greindi á um þetta,
var i gær að telja fram allt, sem fyrir ser hefði vakað um
skipan alþingis, frá því fyrsta að farið var að undirbúa alþíngislögin, sem hann átti þátt í frá upphafi, þá gleymdist honum
að taka fram eitt atriðið, sem mig minnir ekki betur en vekti
fyrir honum, eins og öðrum þeim æðstu embættismönnum, er
sátu í nefndinni, sem fyrst ræddu og sömdu frumvarp til alþíngislaganna.
Mer skilst ekki betur, en að nefnd sú hafi fyri fram ákvarðað, að nóg væri að hafa 20 menn þjóðkjörna á alþingi, en til
þess að girða fyrir, að það yrði of mjög skipað embættismönnum, og einkum prestum, þá fannst þeim ráð að takmarka
kosningarrétt og ~örgeingi, eíns og gjört var, því ellegar urðu
þeir að óttast, að of margir prestar og aðrir embættismenn
kynnu að verða á þinginu að tiltölu við bændur; þetta var á
góðum rökum bygt, og var.víst rett ályktað, eins og stjórnin
síðar fann. En nú heyristjnér, að allir séu á því, að biðja um
mikið rýmkaðaiJ kosningar-rétt og kjörgeingis; og mer er því
spurn: má þá ek ki enn óttast hið sama, sem 9 hinir æðstu
embættismenn landsins og' vitrustu óttuðust, að ef rýmkun
þessi fæst, þá muni, ef til vill, mestmegnis prestar. og embættismenn sitja þíngið, ef ekki' er fjölgað þíngmönnum'? Og
hati það þókt ísjárvert fyrir fáum árum, þá vildi eg mega
spyrja: í hverju væri svo breytt nú, að þetta væri ákjósanlegt? Eg held það megi vera hverjum manni í augum uppi,
að svo se alþíng bezt skipað, ef í því er sambland allra stétta,
að sem mestum jöfnuði að verða má. Eg held, að öllum megi
vera það auðsætt, að þó umræður málanna leingist nokkuð
innan þíngs, fyrir fjölgunina. þá verði aptur þeim mun fleiri
verkmennirnir utan þíngs, til þess að leysa greilar. og betur af .
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hendi nefndastörf.
1>ar til yrði þingið þá miklu tíguglegra,
enda mundi og atkvæðagreiðslan
ekki fara miður úr hendi.
þessi atriði ön virtust mer að hefðu líka mátt vaka fyrir hinum heiðreða konúngkjörna þingmanni í nefndinni, og fyrir önum þeim, sem hafa mælt í móti fjölguninni, og ekki hafa virt
sig til að meta neitt, til né frá, hvað af henni leiddi, nema
kostnaðinn einn: sem hafa óðar hlaupið í kostnaðinn, en ekkert vegið á móti honum, og strax fullyrt, að það væri ekki
gjöranda. Hvaða meðal á að hafa til þess, að vinna þessa óvinnanlegu borg, þenna eirmúr, sem settur er móti ðllum uppástúngum og framkvæmdum, er til góðs mega horfa, hvað mikil nauðsyn og nytsemi sem af þeim leiðir? þó það gildi líf
manna og heilsu, þá má ekkert afráða, af því það kostar nokkuð. Hver verður að ráða orðum sinum og ti11ögum, eg ræð
mínum; en það er þvert í móti sannfæringu minni og þekkingu
þeirri, sem eg hefi á löndum mínum, að eg geti ætlað þeim
hina minnstu þægð í, að menn mæli þannig al1t úr, sem gjöra
skal, hvað nytsamt sem það má verða, sakir kostnaðarins; eg
vil ekki vera að því fundinn, eg vil eingan þátt eiga í því. Eg
veit vel, að flestir meðal þjóðarinnar telja enn tvísýnt, að gagn
leiði af alþingi (það skal eg játa), en eg veit líka, að það er flestra
meining, að fyrst alþíng er til, þá skuli það og eigi að vera sem
fullkomnast, þó það kosti nokkuð meira; og eg veit, að það þykir
þjóðinni kát1egt, að þegar fulltrúar hennar eru að mæla allt úr
sakir kostnaðar, þá eru þeir innbyrðis að tala um ójöfnur, um !
dagleiðir, sem getur ollað sjálfum þeim 2! rbd. skaða eður ábata,
þá eru þeir að tala um haga, af því þeir komast ekki í kaupstað, og fleira, og ekki skil eg, að þjóðin kunni þeim þakkir
fyrir, að þeir Játa slíkt gánga til útlanda eptir sig.
Um kosningarlögin skal eg fátt tala; tvöfaldar kosningar
er sú einasta aðferð, sem eg er sannfærður um að se að svo
komnu ti1tækileg, með þeirri rýmkun á kosníngarretti og kjörgeingi, sem nauðsynleg er. En ekki vil eg hafa kjörmenn
færri, en nefndin hefir stúngið upp á; eg að minnsta kosti hefi
ekki vit á að sia svo nákvæmlega úr vitsmunamennina,
og
held eg um það megi segja hið fornkveðna:
þegar fara á
betur en vel, þá fer opt verr en illa.
Ekki tók eg nákvæmlega eptir, hvernig hinum beiðraða
varaforseta fórust orð í gær um það, sem framsögumanni og
honum har á milli; en það man eg, að þegar tilrædt var í
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nefndinni um ferðakostnað frá Kaupmannahöfn, þá sagði vara
forseti skýlaust, að hann fyrir sitt leyti vildi ekkert ákveða
um það.
Assessor JÓNA88EN: Eg ætlaði við undirbúníngs umræðu
þessa máls að taka til orða, og bera upp breytingar-atkvæði það,
sem hinn heiðraði þingmaður Eyjafjarðarsýslu bar upp um það,
að kosningar yrðu einfaldar, og verð eg því með fáum orðum
að minnast á þetta atriði, áður en ályktunar-umræðu
þessa
máls se að fullu lokið, og það þvi fremur, sem einginn þingmanna enn níl hefir rædt um þetta mikilvæga efni, en nefndin
i annan stað stíngur upp á tvöföldum kosningum, Eg er nú
þeirrar meiningar, og hana viI eg láta i ~jósi, að ber á landi
se bezt tilfallið, að kosníngar séu einfaldar, op; eg er sannfærður um, að þjóðin því að eins getur haft mætur á og ást
til alþíngis, að kosningum se þannig skipað, og mer þykir það
líka vera i eðli sínu, þegar á allt er litið. þegar kosuíngar eru
einfaldar, getur hver kjósanrli nokkurn veginn vitað fyrir
fram, hvernig fulltrúi sá, sem hann kýs, muni gegna köllun
sinni; hann getur getið því nærri, hvernig hann muni taka i
streinginn um þetta eður hitt málefni, með hvaða alúð og kjark
hann muni fylgja því fram, sem er gott og gagnlegt, og horfir
til landsheilla yfir höfuð; en þegar kjósandi fer á þingið einúngis til þess að kjósa kjörmenn, getur hann einga vissa hugmynd haft um það, hvern fulltrúa kjörmaður sá, sem hann kýs
þar, muni kjósa: því bann veit ekki, nema hann hafi allt annað álit, en hann, á þvi, hvað til þess þurfi, að vera góður 'og
gagnlegur fulltrúi.
Kjósandi finnur því með sjálfum ser, að
hann á eingan verulegan þátt i fulltrúa-kosningunni, og þar af
hlýtur aptur að leiða, að honum þykir lítið varið i þennan sinn
kosningarrétt, og liggur þá næst við, að hann ekki muni kæra
sig mikið um hann, og þannig verður vafalaust sú niðurstaðan, að allur þorri kjósenda þykir þessi kosníngarréttur ekki
vera nema eintóm byrðl , en eingir hagsmunir i aðra hönd.
þar á móti liggur það í augum uppi, að þvi meiri þátt kjósendur beinlínis taka i fulltrúa-kosningunni,
því vænna þykir
þeim um kosníngarréttínn, og þvi betur vilja þeir brúka hann,
afþvi þeir eigna ser þátt i þvi, þegar fulltrúi er heppilega kosinn,
og þetta vita þeir að aðrir líka gjöra, eins og þeir í annan stað
gánga að því vísu, að þegar fulltrúa-kosningin tekst miður
vel, muni þeim verða kent um það, að svo óheppilega hefir tiltek-
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izt, og þarf ekki al) leiða rök al) því, al) þetta hlýtur að vekja
'áhuga hlutaðeigandi kjósenda á því, að vanda kosningu fulltrúans sem bezt má verða, og það ólíku betur, en þegar þeirra
atkvæðis ekki gætir að neinu eða mjög litlu, eins og því í raun
og veru er háttað í tvöföldum kosningum. pa(') er satt, að tvöfaldar kosningar eru lögboðnar sumstaðar í öðrum löndum, t.
a. m. í Noregi, en þær eru líka teknar af, og einfaldar teknar upp í staðinn, annarstaðar, auk annars og svo af þeirri ástæðu, að menn þóktust vera komnir að raun um það, að þjóðviljinn kæmi ekki eins hreinn fram á þeim fulltrúaþíngum, sem
hyg(,) eru á tvöföldum, eins og á þeim, sem bygð eru á einföldum kosníngum.
það er líka einsætt, al) þetta geingur mjög nærri likindum: því með tvöföldum kosningum, einkum þegar kjörmennirnir geta kosið fyrir utan sinn hríng, þegar að eins sá, sem kosinn er, hefir kosningarrétt í kjördæminu, getur svo aðborið,
að þeir verði fulltrúar, sem þjóðin ekki hefir mest traust á,
og fer það að vonum, þar sem fáir menn geta ráðið kosningum, því tvöföldum kosníngum fylgir líka sá annmarki, að með
þeim 61' hægra að koma við (ef svo má að orði kveða) brögðUm og ráð ríki, og minnir mig ekki hetr, en að yfir því hafi
verið kvartað í Noregi, að þar hefðu ríkismenn og jarðeigendur á landsbygðinui kosníngar þíngmanna í hendi ser, og eins
CI' eg hræddur um að mundi fara her í landi.
Eg ítreka það
því aptur, að eg óska lángt um heldur, að allt standi við það, sem
nú er, en að breytíug sú í alþíngistilskipuninni,
sem nefndin
hefir stúngið upp á, og sem mer í mörgu fellur vel við, komist á með tvöföldum kosningum.
Eg játa að vísu, að nefndin hafði, frá hennar sjónarmiði,
ástæðu til, að fara tvöföldum kosníngum á flot, fyrst hún rýmkar svo mikið um kosnlngarréttinn , frá því sem hann nú er;
því það ríður á, að einhver vissa se fyrir því, að kjósendur
bæði hafi vit og vilja til að kjósa vel, en þessi vissa minkar,
í jöfnu hlutfalli við það sem rýmkar um kosníngarréttinn,
og
fleiri taka þátt í honum, og því er hann með einföldnm kosningum hvervetna bundinn við einhvern kjörstofn, og svo er það
líka her í landi; þetta hefir nefndin einnig tekið til greina,
og þessvegna
stúngíð upp á tvöföldum kosningum, sem eru
sá hreinsunar - eldur, sem menn ætlast til að hinn mikli atkvæðafjöldi hreinsist í, og er þetta aðalaugnamiðið i tvöföldum
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kosningum; þeim er ætlall að tryggja kosningu fulltrúans, af
því menn ætlast til, ar; kjörmennirnir, úrvalið úr kjðsendunum,
hafi betur vit á að kjósa, en allur hinn mikli fjöldi kjósenda,
og má færa álitlegar ástæður fyrir þessari meiningu, en eg
ætla annmarkarnir verði samt meiri en kostirnir, þegar á allt er
litið, eins og eg drap á her að framan. það er að vísu áhorfsmál, að mæla fram með einföldum kosningum með mjög rúmum kosningarrétti, og einkum svo rúmum, sem nefndin hefir
stúngið upp á, og það er varla að búast við því, að það fáist,
sem svo er gagnstætt því, sem annarstaðar viðgeingst i þessu
efni, en eg held það se þó ekki her á landi mjög ísjárvert
að veita slíkt, þó viI eg eingan veginn fullyrða það.
Fyrir
mitt leyti vildi eg helzt mæla með þvi, að kosningarrétturinn væri óbreyttur, eins og alþíngistilskipunin ákveður, eða
rýmkaður þannig, að 10 hndr. í föstu og lausu til samans væri
kjörstofn eða ráði kosníngarrettínum, en að kjörgeingi væri óbundið við anan kjörstofn (og þetta held eg ætti bezt við af önn
her í landi), og ef um kosningarréttinn væri rýmkað, eins og nú
var sagt, kæmust miklu fleiri að kosningum, en nú komast; en
um þetta er ml ekki tími til að bera upp breytingar - atkvæði,
enda hefi eg með þessum orðum einúngis viljað láta álit mitt
í ljósi í þessari greín, sem mer þykir vera svo umvarðandi, og
þykir mer nóg, að þíngbókin beri það með ser.
Eg bið því þingmenn vel að athuga, áður en þeir greiða
atkvæði i þessu máli, hvort þeir, með þvi að biðja um tvöfaldar
kosningar, leggi ekki of mikið í sölurnar, til þess að rýmka um
kosníngarrettinn;' eg bið þá vel að hyggja að því, hverju þeir
sleppa úr hendi ser i hendur einstökum mönnum, og hvort
þeir haldi þjóðin mundi una vel við, ef þessari breytíngu yrði
framkvæmt; eg þykist mega fullyrða, að hún mundi una þeim
illa, En eg ætla ekki að fara fleirum orðum, en komið er, um
þetta atriði, þó mer þyki það mjög umvarðandí, þvi eg má ekki
tefja tímann fyrir þinginu.
Hvað þan önnur atriði snertir, sem her hara líka og einkum komið undir umræður þingmanna, nefnilega, um að halda
alþíng í heyranda
hljóði,
að fjölga
þingmönnum,
og
um það hV-OTt konúngsfuIItrúi
s k y lrí I e iuú ng is mæla.
á íslenzku
á alþingi,
þá hefði eg líka ,viljað fara um
þessi atriði nokkrum orðnm; en þar eg i öllu verulegu er samþykkur atkvæði hins heiðraða k-onÚDgkjöma þíDgmanns ver-
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aldlegu stéttarinnar , sem tók til orða við undirbúningsumræðu
málsins, get eg leidt þetta hjá mel', og það því heldur, sem eg
hefi litlu við það að bæta, sem hann taldi til, og ætla eg,
þegar aðfram kemur, að greiða atkvæði mitt þessu samkvæmt.
Prófastur HANNES STEPHENSEN: Eg stend nú ekki upp
til að taka til orða í máli þessu, af ·því nauðsyn krefji; svo
hafa mínir heiðruðu meðnefndarmenn skýrt málið, og fært ástæður fyrir nefndarinnar uppástúngum;
einkum hefir hinn heiðraði framsögumaður gjört það greinilega og rækilega; þó vildi
eg með fáeinum orðum skýra eitt [atriði, sem einna mestum
mótmælum hefir mætt, og nú seinast af enum virðulega konúngkjörna þíngmannl, er seinastur ræddi, en það eru enar
tvöföldu kosningar, sem með er mælt í nefndarálitinu og fjöldi
hiðjenda hefir æskt .. Eg má nú játa, að eg hefi Ieingst verið
sömu meiningar, og þessi heiðraði þingmaður, að tvöfölðu
kosningarnar væru óhagkvæmari, en þær einföldu; en þegar
það var af öllum samþykt Í nefndinni, að rýmkast ætti svo
mjög kosningarretturinn,
þá fór eg að sjá, að hinar einföldu
kosningar mundu verða nær því ómögulegar með slíkum fjölda
kjósenda;
for eg þá betur' að virða fyrir mer hinar tvöföldu,
af þvi þær virtust óumflýjanlegar
með slíkri fjölgun kjörmannanna, og fullyrði eg, að ekki hefir álit nokkurs manns
eða meining hið minnsta unnið að breytingu þeirri, sem nú er
orðin á sannfæringu minni í þessu eflli. það eru taldir helztu
annmarkarnir við tvöfaldar kosníngar, að þær eyði ást og áhuga þjóðarinnar á þjóðstiptun þessari, því þegar ekki geti
meir en 6. hver kjósandi beinlínis tekið þátt í kosningunum,
muni hinum þykja Iitið koma til réttar þess, er þeir eiga, en
ekki mega njóta, og verði að sjá þann valdan til þíngmanns,
er þeir, ef til vill, sízt vildu, og að þeir réttnefuðu kjósendur
með þessari tilhögun yrði færri, en verið hafa eptir þeim
kosntngarlögum,
sem IIÚ gildaj ,þessir annmarkar voru mer
líka fyrir augum, eg játa það. En þegar eg fór að skoða hinar tvöföldu kosningarnar,
sem nauðsynlegar
vegna fjölda
kjörmanna, því mer virðist kjörstjórum
ómögulegt að gæta
nauðsynlegrar reglu á kjörfundum , þar sem fleiri hundruð
kjörmanna eru samankomin (en alþíngismanns kosning í hrepp
hverjum ætla eg hafi þá annmarka, að óhafaudi sé): þá sá eg
það, sem öllum er auðsætt, að ekki mundu kjörmenn þingmanna fækka, heldur mikið fjölga við breytíngu þá, sem mí
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er stúngíð upp á: því auðvitað er, að færri eru þeir í landinu, sem 10 hundr. eigi fasteignar, ella 20 hundr. opinherrar
fasteignar hafi í Iífsfestu, en sjöttúngur allra búenda þeirra,
sem ekki eru öreigar; eg tek til dæmis hrepp einn, sem 3 ella
4 kjörmenn gat sent til kjörfundar' eptir kosningar-lögunum,
sem nÚ gilda, en mundi, eptir tilhögun þeirri sem nú er fyrirhuguð, senda að 20; þó þetta se nú annarstaðar minna, er
óhætt að fullyrða, að allstaðar mundu kjósendur fjölga. En
hvað hinu viðvíkur, að fjöldi kjósendanna mundu eingan verulegan þátt eiga í kosningum þíngmanna, þá virðist mer þall
líka hverfa, þegar menn aðgæta , að í hverjum hrepp eru menn
svo kunnugir innbyrðis, að hver veit með öðrum, á hverjum
þíngmanni honum leikur mest hugur, og er þá ekkert annað
hægra, en að kjósa kjörmenn þannig, að hverjir 6 geti feingið
1 kjörmann til þíngs, er þeim er í kjörunum samdóma, og ber
fram óskir þeirra, án þess að gjöra móti sannfæríngu sinni.
Eg vil nú gjöra ráð fyrir, að í hrepp nokkrum séu 24 kosningarmenn, sem hafa augastað á 4 mönnum til alþíngis-nefnu;
þessir 24 geta þá kosið 4, sem þeim væru samsinnandi í vali
þingmanns, og sent þá, til þess á kjörþinginu að kjósa einmitt eptir vilja þeirra allra; já, eg vil halda, að þetta væri vegurinn til að forðast áverkanir annara á kjörþínginu, sem sumir hræðast, því kjörmennirnir væru eiginlegast sendimenn og
erindsrekar kjósendanna heima, og væru bundnir af sannfæringu sinni og vilja hinna; ætla eg líka, að tilhögun þessi
mundi mönnum geðfeld, því margur mun ljúfur heima sitja,
og senila mann þann fyrir sig, sem hann veit að gjörir vilja
sinn, eins og hann væri þar sjálfur, heldur en að sækja fundinn lánga leið, til þess að troðast undir í mannös þeirri, er þar
mundi verða, um marga daga. Eg ætla þvi, að tvöfaldar kosníngar séu hægari og vinni í öllu sama gagn~ sem hinar einföldu, séu svo lángt f"á að draga úr ást þjóðarinnar og áhuga
hennar á .alþíngi, að þær mættu að þeim mun auka hvorttveggja, sem kosningarretturinn nær nú til fleiri.
Um hin atriðin þarf eg fátt að tala. það hefir verið borið her upp, að húsrúmið mundi standa því í vegi, að þingið
verði háð í· heyranda hljóði, einkum þar bókasafn þíugsins
mundi þreyngja að í þíngstofunni; en það ætla eg fáum hafi
til hugar komið, að varðveita bókastól þíngsins á þíngsalnum ;
og það væri smágjör afsökun, frá að opna þinghúsið að vilja
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þj6ðarinnar og sanngjarnri kröfu, að húsrúmið leyfir það ekki,
því það er hindrun, sem eg ætla auðvelt að ryðja úr vegi.
l\16tmælum þeim, sem hreift er gegn fjölgun þingmanna, er svo
rækilega hrundið, að ekki þarf eg til þess orðum að eyða.
'það sjá annars allir, að yr()j alþíng aukið 14 hyggnum dugandis-mönnum, mundu nefndastörf á þínginu töluvert Iéttast,
og miklu meira og fljótara verða starfað; en óhææindi þau,
sem leiddu af fleiri og leingri þingræðum. mundu ríkuglega
bætast upp með betri skýringu málanna, sem þar með feingist.
pvi hefir líka verið hreift, að hagkvæmara mundi að flytja
þíngtímann þannig, að þing byrjaði ekki fyrr en 16. Júlí. Eg
ætla, að sá tíminn se hentugastur, sem nú er ákveðinn; hvort
hann væri töluvert fluttur fram eða aptur, gæti fyrir þá, sem
leingst eiga að koma, valdið töluverðum óhægindum, ef ekki
hættu um leið, þVÍ bæði eru vor-og haustferðir erfiðar, og geta
hættulegar orðið. pað er svo smásmuglegt, sem til hefir verið
tínt til meðmælís breytíngu þessari, að varla er það upp takandi, t. a. m. að þá séu ekki þingmenn, er þeir ríða á þíng,
búnir að reka lömb sín og geldfé á afrett. Eg ætla sá geti
ekki yfirgefið heimili sitt, sem ekki má öðrum hlíta til þesskonar starfa; að kaupstaðarferð er þá ekki aflokið, sýnist
meiri ástæða, en það ætlaði eg ekki, að það mundi hindra
verzlun þingmanns, þó ekki sækti hann sjálfur vöru sína í
kaupstað, þvi bæði fyrir og eptir mundi hann geta samið við
verzlunarmann um verð viirunnar. Um emhættismennina, sem
her eiga setu, og einkum þann tilnefnda embættismann, biskupinn, ætla eg að á öllum arstímum munu þeir hafa jafnt, og
sumir þeirra alltíð nóg, að starfa, og mun þeim ekki sárara
um að missa fyrra part Júlí mánaðar, en hverja aðra 15 daga
frá embættis-önnum sínum.
Assessor JOHNSEN: Eg verð líka að mæla á móti atkvæði
hins heiðraða þingmanns Eyfirðínga um, að kosningar verði einfaldar, en frá nokkuð öðru sjónarmiði, en hinn heiðraði framsögumaður.
Sá nefndi þíngmaður fer framm á þetta, um leið
og hann ætlast til, að kosningarréttur með öllu se laus, og
það er þetta, sem eg ætla fráleitt, og eg trúi naumast, að
hinn heiðraði embættisbróðir
minn hefði aðhyllzt atkvæði
þetta, ef bann hefði gætt þess nákvæmar, hvernig það var úr
garði búið. Eigi kosningar að vera einfaldar, álít eg sjálfsagt,
að binda kosningarréttinn
við nokkurn fjárstofn, og væri eg
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þá jafnvel belzt á því, að halda þeim kosníngerstofuí, sem
nú er.
það mælir sitt hvað með því og mót, að kjósa alþingismann ser og varaþingmann ser i lagi, en einkum virðist mer
það mæla á móti þessu atkvæði hins heiðraða þingmanns
Dalasýslu, að nokkuð er hætt vjð þvi, að kjósendur gjöri ser
ekki eins mikið far um, að kjósa varaþingmanninn svo vel og
vandlega, sem vera ber, eins og þingmanninn sjálfan, af þvi að
til þess einúngís sýnist liggja nokkur mögulegleiki, eneingin
vissa, að til þess þurfi að koma, að hann mæti á þinginu.
það var eitt efnið i ræðu' hins heiðraða þingmanns Strandasýslu i gær, sem mer lást eptir að minnast á, þar sem hann
tók fram um eitt bænar - atriði Árnesínga i hitt eð fyrra, og
mætti þá, ef til vill, virðast, að eg hefði nokkra orsök til að
fara um það nokkrum orðum, en þó ætla eg nú ekki aptur
að fara leingra út í það mál, .en a{) lýsa því yfir, að eg alls
eingan þátt átti að því bænar-atriði; og get eg bætt þvi við)
að eg þekki Arnesínga að þvi, að þeir ekki horfa i hvert
skildíngsvirðið, þegar nokkuð liggur við, en samt segi eg'
þetta, eins og menn máske skilja, í nokkuð öðru skyni, en
með tilliti- til þess, er hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga
mælti áðáh, um aukningu þíngkostnaðarins, út af fjölgun alþíngismannanna.
Forseti kvað nú bezt að slíta fundi, þángað til klukkan
væri 5.
I

6. Ágúst -

•

þrítugasti og fjórði fundur.

Forseti óskaði, að nú væri aptur tekið til máls,
ræðum var lokið fyrri í dag.

þar sem

STEPH.{NJÓNSSON: það mun eingum þykja án orsaka, þó
eg vildi mæla eitt orð fyrir breytingar- atkvæði mínu, hefði eg
(sem því miður ekki er) verið fær um það, fyrst það hefir
orðið fyrir svo straungum dómi hjá þeim beiðraða framsögumanni, að hann hefir algjörlega mótmælt því, og sá heiðraði
varaforseti hefir líka farið sömu slóðina, þó af öðrum ástæðum.
Hvað hinum fyrra viðvíkur, þá mun einginn geta neitaðað eg í ræðu minni í gær fullglögt áskildi mer breytingar-atkvæði, en að eg ekki hafl nógu vel tekið fram og útlistað, á
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hvern hátt breytíngae-atkvæðíð
ætti að verða, getur nú al\
sönnu verið, en eg held þó, að maður verði ekki réttilega
skuldhundinn til þess, og eg man ekki betur, en sá heiðraði
framsögumaður áður her á þingi áliti leyfilegt, að bera upp
breytingar-atkvæði,
ef það ekki striddl móti því, sem maður
hefði talað við un dirbúníngsumræðuna, og jafnvel þó ekki væri
skírlega áskilið breytingar-atkvæði.
Eg held ljóst af orðum
mínum í gær, þegar mál þetta var rædt, að eg talaði með einföldum kosningum; en eg vil samt ekkert kífa um þetta við framsögumann, því það verður að vera allt komið undir .áliti hins
háttvirta forseta, sem að þessu hnígur.
Að því leyti sem sá heiðraði varaforseti mælti á móti
hreytingar-atkæði mínu fyrir þá skuld, að ekki væri tiltekinn
kjörstofn; þá er nú þetta að vísu satt, af því eg gleymdi í
gær að nefna hann, og hvorki vildi því né mátti, eptir réttri
reglu, nefna hann i breytingar- atkvæðinu sjálfu; en eg se nú
ekki, að þetta se sannur hnekkir, þvi eg held, að ef stjórnin
aðhyltist einfaldar kosningar , að hún væri fær um að tiltaka
kjörstofninn, og líka muni verða lagt frumvarp fyrir alþíng um
þetta mál, og mundi þá mega koma Ser saman um kjörstofuinn. Hvað áhrærir tvöföldu kosníngarnar,
þá varð mer það
ljóst af ræðu hins velæruverðuga þingmanns Borgfirðinga, að
hann hafði fyrst skilið og komizt að raun um nytsemi tvöfaldra kosninga af samræðum í nefndinni (og vissi eg af því,
að mikil upplýsing er, að vera í nefndum).
Eg má þvi játa, og álít mer vorkun , þó eg máske ekki
hafi fullljósan skilning um tvöfaldar kosningar; en eptir því
sem mer skilst, er ekki nema um tvent að gjöra: eg tek til
dæmis hrepp með 96 kjósendum, og svo eru líka nokkrir hreppar til fyrir norðan, bæði í Eyjafjarðarsýslu, og víðar, sem hafa
yfir 100 búendur, og gæti eg tilgreint þá, ef þó/·f sýndist.
pessir 96 búendur ættu nú, eptir tiltölu, að senda 16 menn
til kjörþíngis, og þá verður hver af þeim 96 að nefna 16 menn
á manntalsþingi ; eg held nú, að mönnum fari að skjátlast við
þann 15. og 16., og það fari að standa í sumum, svo heldur
verði tafsamt verkið; eg held sumum sýslumönnum hafi þókt
störf sín aukast nóg á manntalsþíngum við kvittunarhækurnar,
þó ekki bættist líka á þá að skrifa á þinginu, það sem af
slíku leiðir. pegar eg nú tek hitt dæmið., sem mer virtist sá
velæruverðugi þingmaður Borgfirðinga henda á, þá skyldu 5
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koma ser saman, líklega á manntalsþínginu,
um að kjósa 1
fyrir sína hönd til kjörþingis, og segja honum, hvern þeir kjósa
vilja fyrir þingmann, og þennan se því að álíta sem sendiboða
hinna 5; eg held nú það geti liðið á laungu, að 5 verði ásáttir
um, hvern þeir vilja helzt kjósa, bæði .til kjörþíngis og alþíngis, ef þeir þá nokkurn tíma koma ser saman, og þó það yrði,
getur þetta þingmanns-valið verið móti meiníngu þess manns,
sem til kjörþíngis fer, og verður hann þá annaðhvort að gjöra
móti sinni sannfæringu eða þeirra, sem hafa sent hann; eg se
því ekki, að neinrl verði svo bundinn við borð, heldur verði
hver, sem til kjörþíngs fer, að vera sjálfráður að, hverja hann
nefnir fyrir þíngmenn; þetta er nú máske ekki rett skilið, en
þeir bæta þá um, sem betur skilja; í þessu virðist mer í raun
réttri liggja, að maður se gjörður ómyndugur að því, að nefna
sjálfur persónulega á réttum stað þá menn, sem hann vill nefna
til þings, heldur hlýtur þetta að ske í gegnum einslags formyndara.
Sá heiðraði þingmaður Skaptfellínga gat þess, al'lþað væri
smásmuglegt, að gjöra reikníng úr 5 rhd. og þaðan af minna;
en það, sem þetta laut að, er í raun og veru 10 rbd., því dagleiðirnar verða að takast framm og til baka; það má nú vel
vera, að sumir í nefndinni ekki gjöri reikníng úr slíku, en mer
þykir samt einginn vansi að viðurkenna, að margir Íslendingar
gjöra reikning úr minna.
Eg vil leyfa mer að geta um, að mer virðist, sem breytíngar-;atkvæði þíngmanns Dalasýslu og þingmanns Norðurmúlasýslú kunni að verða bagaleg, ef bæði væri aðhylzt , þvi ef al
þíng byrjaði ekki fyrri en 16. Júlí, og stæði yfir 6 vikur, gæti
svo farið, að þingmenn frá fjarlægustu sýslum kæmust ekki
heim undan hríðum og fönn, sem stundum kemur svo snemma
á fjöllum og öræfum. það verður aldrei hitt upp á það, sem
öllum er hagfeldast í þessu; því það, sem í einni sýslu er hag
felt, er aptur óhagfelt í annari; eg'fyrir mitt leyti finn ekki ástæðu til að breyta þessu tímabili, frá því sem nú er.
HELGI
HELGA880N:
Eg vildi með fáeinum orðum láta
meiningu mína í ljósi við fáein atriði þessa máls, áður en það
væri Ieidt til atkvæða. Eg er nú einn af þeim, sem mæli móti
því, að fjölgað se þingmönnum, þvi eg efast um, að ávinníngurinn
svari til kostnaðarins, þegar á allt er litið.
Eg ber ekki á
'móti því, að nokkrir þingmenn, við fjölgun þeirra, kynni að
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bætast, sem gæfu unnið að þíngstörfum; en þegar eg lít til
stefnu þeirrar, er þíngið hefir nú haft, með að hrúga saman
málefnunum á nokkra embættismenn, svo þeir hafa varla getað risið undir, en nokkrir hafa haft svo lítið sem ekkert að
gjöra, ætla eg það mundi eins geta geingið til, þó þíngmenn
fjölguðu, já, jafnvel seinna við þessa aðferð. Eg held ai'l ríði
meira á því, að þingið sameini krapta sína eptir megni; þá
hygg eg að þingið geti aflokið ætlunarverki sínu, þegar hvers
eins kraptar leggjast til, eptir því sem hann er fær um, og ætla
eg her eigi við það fornkveðna, að hetra se fylgi gott, en fjölmenni. það er ekki ætlandi til þess, ai'lþeir menn, sem mörgum málefnum hafa að gegna, og verða að ljúka þeim af á
stuttum tíma, gætu eins geingið frá þeim, og þeir vildu.
þai'l má sjá í mörgum athöfnum manna, þegar þeir verða að
leggja huga sirm að mörgu ólíku, og þannig skipta honum,
muni það, sem þeir verða að framkvæma, ekki verða eins vel
vandað, eins og það einfaldara, er menn leggja þánkana eingaungu að; þai'l getur hver einn séð, hvort heldur það er í
vinnu-aðhurðum eður hugsunarhátt um manna; þegar menn, svo
að kalla, hafa mörg járn í eldinum, verður eitthvert þeirra
brent.
Við fjölgun þíngmanna vaxa umræðurnar þeim mun meira,
svo eg efast um þeim verði aflokið betur, en með þeim færri,
ef ekki síður; þíngtíðindin vaxa svo mj ög, og kostnaður til
þeirra, og líkast þau yrðu margföld við það þau nú eru, og efast eg um, að almenningur vilji kaupa þau fyrir þessa skuld;
þeir munu varla vinna það fyrir, að eyða tíma til að lesa þau,
og sízt að þeir sjái ser mikinn árángur við, að yfirfara svo
umfángsmikil málefni.
þegar treglega hefir geingið að fá
kaupendur að tiðinrlunum, sem nú eru, mun ei gánga hetur
með þau en fjölorðari, og skyldi svona fara, sem ekki er óvíst, ætla eg það töluvert óhagræði. Hvlrl'i viðvíkur máli því, er
konúngsfulltrúinn
talar, ætla eg þai'l valdi minnstum töfum
fyrir þinginu; þar sem hann mælir á danska tún gu, er það útþýdt
aptur á íslenzku, og veit eg ekki til. það hafi mikið hindrað
þíngstörfin. Eg verð þó að játa fyrir mig, að mer þækti það
æskilegast, að hann talaði einúngis íslenzku; en þegar eg
skoða þetta á þann veginn, álít eg mestu varða, hvernig
maðurinn er; þegar hann er gagnlegur í sinni stöðu, er það
meira umvarðandi, en málfæri hans. Hvað viðvíkur því, að
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danska, sem hann talar, verði útlögð á íslenzku, ætla eg þa3
se betra, því eg hygg, að optast kunni þa~ aðhera, að ekki
skilji allir, þeir á þingi eru, eins vel dönsku og sitt eigið móðurmál; eins er nauðsynlegt, að konúngsfulltrúinn skilji vel íslenzku. Um það málefni, hvort betur fari, að þingið se háldi~
i heyranda llljóði eður ei, skal eg ekki vera margorður, eður
miklu spá fyrir fram óm það; einúngis er það hyggja min, að
landið yfir höfuð hafi lítil not af því; það hygg eg, að fáir muni
gjöra ser ferðir til þingsins, til að vera þar á eigin kostnað og
siga þar sem lærisveinar, að kynna ser þingstörfin; heldur munu
þeir menn, sem nokkuð hyggja að sinu gagni, meta meira
að vera við vinnu sína heima. .Hvað kosningum viðvíkur, álít eg fyrir mitt leyti, að þær séu betri einfaldar, og ekki bundnar við fjárstofn; séu þær tvöfaldar, hygg eg þær séu meira
bundnar.
Umboðsmaður þORVALDURSíVERTSEN: Eg stend ekki upp
þess vegna, að mer detti í hug að Ieingja þingræður með málsvörn fyrir uppástúngum mínum í þessu máli; þær verða a~
falla, geti þær ekki staðizt, Eg ætlaði einúngis að minnast
þess, er hinn virðulegi þingmaður Skaptfellínga
sýndist að
stefna að mer, að talað hefði verið um missmiði á dagatals
jöfnuði nefndarinnar til ferðar úr hverri sýslu, þar sem þa~
munaði þó ekki nema um hálfan dag; en hinum virðulega
þingmanni hefir verið farið a~ gleymast, því það var ekki
hálfur dagur, sem eg hélt nefndar reglugjörðin mismunaði frá
enu rétta og sanngjarna, heldur að það gæti orðið allt að
viku, og á því er eg enn, og er það óhrakið, Viðvikjandi
þínghaldstíma - breytingunni, var þa~ auðskilið á ræðu ens velæruverðaga fulltrúa Borgfirðinga, að bústaður hans, sem er þó
í kjörþínginu, ekki muni mjög lángt i burtu frá þíngstaðnum,
þótt hann í nefndar-uppástúngunni
hafi sjálfur reiknað sér þa~
þriggja daga leið, en þar mun þó talsvert á vanta, er sest-lika
af því, þegar hann telur það (sjálfum ser) eingan baga fyrir
búandi mann, að yfirgefa öll þau heimilisstörf, sem búinu ríður mest á, og nenni eg ekki að svara því, sem ekki er bygt
á gildari ástæðum. l?a~, sem hinn vhðulegi þingmaður Eyfirðínga mælti móti enu sama, fannst mer einnig á Iðttvægum
rökum bygt; þvi allir vita, að sja1dgæft mun það, að snjór og
og fannir falli svo, strax að liðnum Ágúst, í landi her, að ófært verði yfirferðar, en ferðin heim getur þó byrjað héðan
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fyrir lok Ágúst-mánaðar,
þó þingtíminn væri 6 vikur, og byrjaði ekki fyrri en mitt í Júlí; og ætla eg ekki að svara þvi
fleiru.
Og er svo úttalað,
FRAMSÖGUMAÐUR
: Flestum
af þeim athugagreinum,
sem
komið hafa fram í umræðu þessari,
er svarað áður.
Ræðan
hefir nú helzt snúizt að hinum tvöföldu
kosníngum.
Eg játa
það, að um breytíngaratkvæði
hins virðulega þingmanns
úr
Eyjafjarðarsýslu
stendur ekki á miklu í sjálfu ser, hvort það
er þannig upp borið eða eigi, því þegar atkvæði
eru greidd
um, hvort fallast eigi á tvöfaldar kosningar,
en nú eru kosningar einfaldar eptir tilskipuninni,
þá eru, hvort sem er, atkvæði
greidd um einfaldar kosningar eða tvöfaldar.
það
er formið
eitt, sem er því til hindrunar,
það sem hinn virðulegi þíngmaður færði til, um þau vandkvæði við tvöfaldar kosningar,
að kjósendur
mundu ruglast í
fjölbygðum
hrepj nm , þegar þeir ætti að kjósa t. a. m. 16
kjörmenn,
þá held eg að þetta se lítið vandkvæði.
Bænður
munu þó þekkja h!'Cjlpsbræður sína ana, og vita nöfn þeirra,
sem hann vildi helzt kjósa ; en ef hann myndi ekki nöfn
þeirra, þá er honum lítil fyrirhöfil að skrifa þau upp á miða,
og nefna þá eptir honum á fundinum.
Hinn virðulegi
þingmaður úr Borgarfjarðarsýslu
hefir sýnt svo ljóslega,
sem unt
var, að tala kjósenda
yrði með þessu móti miklu meiri, en nú,
og jöfnuðurinn
verður þar að auki miklu meiri og eðlilegri.
Nú er tala kjósenda undir tilfe11i komin, hvort fleiri eða færri
jarðeigendur
eru i hrepp; þar geta verið 10, og þar getur verið ekki nema I; en ber fjölga kjósendur
beinlínis
eptir búenda tölu að fullum jöfnuði,
samkvæmt
réttum og skynsamlegum grundvallarregtum
fyrir skipun
kosníngaþínga.
Hinn
virðulegi konúngkjörui
þíngmaður, sem mælti áður í dag, vildi
taka til·lO hundr. í föstu og lausu, en þar er sá galli á, að í
mörgum sjáfarhreppum
eru mjög margir þeir, sem ekki eiga
svo mikið tiundarfe,
og eru þó kallaðir efnaðir; eign þeirra er
öðruvísi varið; en með þessum
kosningarlögum
yrði þeir þá
út undan.
Eitt atriði bið eg menn enn að hugleiða, viðvíkjandi (jölgun þíngmannanna.
það eru líkindi til, efbreytÍngar
þær feingist, sem nú er beðið um, að ekki yrði svo fljótt farið fram á
að breyta þíllgWgunum aptur ; þá væri gott að fella það ekki
nú, sem menn kynui síðar að óska, en eiga þá bágara við að
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gjöra; eg tel það þar afl auki víst, að mikill hluti þjóðarinnar
horfi ekki í kostnaðaraukann, og er hann þó eina ástæðan, sem
til er færð á móti. Jafnvel hinn virðulegi þingmaður úr Mýrasýslu viðurkendí , að duglegum þíngmönnum mundi fjölga,
en ójöfnuður sá, sem hann talaði um, getur eins komið fram,
þó ekki væri nema 10 þingmenn. {)jöfnuðurinn kemur af því,
að nefndakosning er ft:jáls; ætti að taka hann af, þá yrði forseti að skipta í nefndir, svo að jafnt kæmi á alla, eða menn
yrði að sitja saman allir og skipta störfum í bróðerni. þar
sem hinn virðulegi þingmaður úr Dalasýslu talaði um, að munaði allt að viku á dagleiðunum, þá minnir mig hann talaði um
ófær vötn og þesskonar farartálma, en ætti maður að gjöra
ráð fyrir þvi, þá má einmitt ekkert vist ákveða, og það var
margra ósk, að ferðakostnaður yrði fast ákveðinn. Eu vildi
menn halda dagleiðunum, en jafua þær öðruvísi, þá má laga
það, og stendur það atriði á litlu.
Kammerráð :l\lELSTEÐ: það lítur svo út, sem eitt orð, er
eg talaði í gær, hafi orðið nokkrum af þeim heiðruðu alþingismönnum til ásteytingar, því þeir voru svo margerðir um það.
Mer fellur það illa, að eg skyldi gefa tilefni til, að lángar
umræður skyldu verða um eitt orð, þegar um svo mikilsvert
málefni var að ræða. En eg get ekki kent mer um það, og
verð því að benda hinum heiðruðu alþíngismönnum til, að það
lítur svo út, eins og þeir ekki hafi skilið það, sem var kjaruinn í þeim kafla ræðu minnar, og því hafa þeir einnig látið ósvarað þeirri spurningu, er eg þá framsetti fyrir þingmenn.
Eg spurði um: hvort það væri sanngjarnt, að rétt i þvi að
þjóðin biður um rýmkaðari kosningarrétt og rýmkaða kjörgeingi, í því skyni, að hún fái valið þá fulltrúa, sem hún bezt
treystir, skuli í sama vetfángi biðja um, að konúngurinn skuli
takmarka svo sinn eiginn kosningarrétt, að hann ekki fái valið þann, sem hann treystir bezt? Eg vil ekki fara fleirum
orðum um þetta, því eg vil alðrei þrátta um einstök orð eða
smáatriði.
þingmaðurinn frá Skaptafel'ssýslu hefir óttazt fyrir því,
að of margir embættismenn mundu verða her á þinginu, ef
þingmönnum ekki væri fjölgað, og skírskotar í því skyni til
þess, sem .sagt -var á nefndarfundi í Reykjavík um presta.
En þetta á nú ekki vel við, því þá var ræðan um, hvort veita
ætti prestum kjörgeingi, og þókti mönnum það ei alls kostar
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ráðlegt, af þvi menn voru hræddir um, að sóknarmenn þeirra,
ser í lagi í fyrstnnni, mundu verða allt of fúsir á, að kjósa þá,
og af því mundi, að tiltölu, verða allt of margir prestar á
þínginu. En nú er þessu allt öðruvísi varið, hvort sem þau
kosníngarlög,
er nú eru, verða óbreytt, eður þeim verður
breytt líkt því, sem nefndin hefir upp á stúngið. þess ber líka
að gæta, að hvernig sem kosningarlögiu verða, verða þó ætíð
flestir af kosningarmönnum bændur.
þeir munu þess vegna
þVÍ að eins kjósa embættismenn til þingsins, að þeir beri gott
traust til þeirra.
Reynist nú þessir embættismenn vel, er
einginn skaði skeður, og þá munu kjósendur framvegis halda
þeim; en gefist þeir ei eins vel og kjósendur hefðu ætlað,
er þeim sjálfrátt að gefa þeim ei atkvæði við næstu kosningar. Hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður, er áðan talaði, hélt,
að einfaldar kosningar væri skilyrði fyrir því, að þjóðin hefði
mætur á alþingi, en að þetta ei se svo, hefir einn af mínum
heiðruðu samnefndar-mðnnum ljóslega sýnt. Hann hefir leidt
mönnum fyrir sjónir, að með þeirri kosningar-aðferð, sem nefndin hefir stúngið upp á, mundu ei ai'! eins [afumargir kjörmenn koma á kjörfundi, og nú koma þar kjósendur, heldur
einnig fleiri. Reynslan hefir sýnt, að Norðmenn, sem hafa
tvöfaldar kosningar, una vel við kosníngarlög sín; og vegur
reynsla þessi lán gt um meira, en lángar tölur. Hinn sami heiðraði konúngkjörní
þingmaður hefir líka getið þess, að sumstaðar, hvar áður hafa verið tvöfaldar kosningar, séu þær lagðar
niður, og einfaldar kosningar teknar upp aptur, það er nú í
alla staði rétt, að þetta hefir skeð á Frakklandi;
en það er
lángt frá þv], að menn uni þar nú betur kosníngarlögunum, en
áður; því þar eru nú kosningar allar í ríkismanna höndum, og
tala þeirra mjög lítill partur af allri þjói'linni. það getur nú
verið, að þetta se þar eptir kringumstæðunum nauðsynlegt; en
auðsætt er það, að þessu er ójafnt skipt, og að menn annarstaðar mundu kunna því illa. Fulltrúinn frá Eyjafjarðarsýslu
talaði á þá leið, eins og honum væri óljóst um eðli tvöfaldra
kosnínga; hann talaði um mynduga menn og ómynduga, um
að fara, og að senda fyrir sig. Hið fyrra á ser ekki stað, því
einginn er her ómyndugur, og þeir verða kjörmenn, sem flestir af þeirra meðborgurum kjósa; en hið síðara á ser ætíð stað,
hvar nokkrir eru kosnir, hvort heldur það er til að kjósa
menn til alþingis, eða fara til alþingis. Eg skal enn tala fáein
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orð, um tvöfaldar kosningar; um hin atriðin talaði eg í gær,
og það vil eg ekki taka upp aptur,
það, sem þinginu ríður
mest á af öllu, svo það geti haldið áliti sínu og virðingu, er,
að þángað séu valdir vitrir og mentaðir menn, þvi þá einúngis munu þingstörfin verða leyst vel af hendi. En landinu
er það líka eins áríðandi, því þíngmenn eiga að leggja ráð á
.þess mikilvægustu og mest áriðandi málefui; en til þess að
velja slíka alþingismenn þurfa kosníngannenn að hafa töluverða greind og nærgætni. þeir þurfa að geta farið nærri um,
hvers eðlisalþíngisstörfin
séu, og hverja eiginlegleika þeir
þurfi að hafa til að bera, sem eigi að geta leyst þau vel. af
hendi. Menn hafa þess vegna hvergi vogað, að hleypa allri
alþýðu að þvi, að velja þjóðarfulltrúa, því mestur þorri hennar er einfaldur og lítt mentaður, og hefir ei skynbragð á 00
velja, svo vel fari. Menn hafa því allstaðar reist nokkuð
skorður við, til að tryg~ja kosníngarnar.
Annaðhvort hafa
menn valið vissan kjörstofn, sem kosníngarmenn skyldu eiga,
ellegar tvöfaldar kosningar.
það er opt áður sýnt, að kjörstofn sá, sem á Íslandi verður valinn, er ei fullkomlega tryggjandi, og því er það æt1an margra skynsamra manna, að tvöfaldar kosningar mundu eiga her vel við. Og það gefur hverjum skynsömum manni að skilja, hvort betur muni tryggja í
þessu tilliti, að eiga 10 hndr. fjárstofn, eða vera kosinn til
kjörmanns af fjölda sinna meðborgara. Hitt getur verið komið
undir hendingu, en þetta er komið undir skynsamlegri yfirvegun,
Menn geta verið vissir um, að með einföldum kosningum verður kjörstofninn ekki rýmkaður. J>að er því tvent fyrir höndum:
annaðhvort mega menn búast við, að halda kosningarlögunum
eins og þau nú eru, ellegar taka tvöfaldar kosningar, eins
og nefndin hefir upp á stúngið, ef kosníngarrettur
og kjörgeing\ eiga að vera rýmkul'l.
Prófastur HALDóRJÓNSSON:
Eg veit ekki, nema það hlýði
eptir stöðu minni á þinginu, að eg láti Í ljósi meining mína,
viðvíkjandi breytingar-atkvæði
þingmannsins úr Eyjafjarðar.
sýslu, sem framsögumaður hefir mótmælt, þó það se nú reyndar, ef til vill, ekki svo nauðsynlegt, þar mer skildist fram •.
sögumaðurinn seinast ekki vera fastur áað hrinda því; þingmaður Eyfirðinga let í ljósi, að hann væri ekki fjarlægur meiníngu þeirri, sem einn konúngkjörinn
þingmaður veraldlegu
stéttarinnar hreífðí i gær, að nægja mundi .'ð 1 af 10, sem
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kosningarrétt hefðu, færi til kjörfundarins; en hann sagðist að
eins undir því skilyrði fallast á þessa meiníngu, að þeir, sem
ekki vildu kjósa kjörmenn, mættu sjálfir kjósa alþíngismann
beinlínis; og sagðist hann áskilja ser breytíngar-atkvæði
samkvæmt þessu; þannig er eg, eptir sem eg réttast get munað,
hinum heiðraða framsögumanni samdóma í því, að sá um talaði þingmaður hafi ekki með berum orðum áskilið ser breytingar-atkvæði um, að kosningar skyldu vera einfaldar, en eg
skildi samt ræðu hans svoleiðis, að þær væru honum nær
skapi, og þóktist því ekki geta haft á móti því, að hann skýrði
ræðu sína á þann veg.
Hvað viðvíkur breytingar - atkvæði mínu, um að kjörmenn
skyldu vera ekki fleiri en 1 af 5, og ekki færri en 1 af 10,
sem kosningarrétt hefðu, þá get eg að vísu ekki varið það, að
það er í vissu tilliti nokkuð óákveðið, og eg hefi kannske haft,
í huganum nokkuð aðra aðferð við kosningu kjörmanna, en þá sem
nefndin bendir á. .Mer hafði nefnilega dottið í hug, þó ekki
færi eg því á flot, að það kynni mega standast, að þeir, sem í
hverjum brepp hefðu kosningarrétt,
kæmi Ser saman um það,
hvað marga þeir skyldu senda fyrir sig til kjörfundarins, og
veldu þá undir umsjón prests og hreppstjóra.
Eg veit ekki,
hvað sýslumenn kunna að eiga hægt með, eða hvað góðan tíma
þeir kunna að hafa til að stjórna þessum kosningum á manntaJsþíngum; en hvort sem kosningar kjörmanna framfæru á
manntalsþingum eða annarstaðar, hugsaði eg, að það gæti átt
við, sem eg bar fram breytíngar-atkvæði um; eg ímyndaði mer
nefnilega, að þar sem mjög margir hefðu kosningarrétt , kynnu
menn að álíta nóg, og koma ser saman um, að kjósa svo sem
1 kjörmann af 10; en þar sem mjög fáir hefðu kosningarrétt,
kynnu menn aptur að segja svo: her erum við svo fáir, sem
kosningarrétt höfum, að við verðum að senda 1 af 5 til 'kjörþingsins.
FRAMSÖGUMAÐuR:Um breytingaratkvæði
þetta var einúugis ágreiníngur út af forminu. Forseti hefir einu sinni sett
þá reglu, að hver, sem ber upp breytíngaratkvæði, skuli áskilja ser það með berum orðum. Nú er breytingaratkvæði
upp
borið með berum orðum á þá leið, sem eg sagði fyrri; en þá
hlýtur það að koma fram þannig, sem það er borið upp, en
ekki öðruvísi, og eins verður að bóka það þannig, sem það er
borið upp, en ekki öðruvísi.
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ÁSGEIREJlUJl8S0N: J)eir, sem hara borið upp breyt,ingaratkvæði á þessu þingi, hafa opt mælt með þeim; samt ætla
eg ekki að mæla með breytíngaratkvæði því, er eg bar ~pp i
gær; ef sanngirni mælir fram með því, er það nóg. En þó
ekki verði fallizt á breytíngaratkvæi\i þetta, fellur mer það
ekki þýne;ra, en þegar ek ki var fallizt á breytíngaratkvæði það,
er eg bar upp á enu fyrra þíngi; en svo er þó komið, að það
var að mestu samþykt á enu síðara þíngi.
pað, sem sá heiðraði þíngmaður Dalasýslu hefir mælt um
verzhmar-ástand
Vestfirðínga, viðvíkjandi þíngtíma-færslunni,
er mer kunnugt að satt er. pað hefir opt borið þar við, að
einstaka menn hafa verðið heilu heraði að miklu liði í verzlunarefnum; þó mun mörgum þíngmönnum þykja sú umrædda þíngtíma-breytíng óhagkvæm, og er hætt við að atkvæði falli á þá
leið; samt vona eg, að allir, sem vilja þjóð sinni einlæglega
vel, skorist ekki undan að vera á þeim stöðum, er þeir halda
sig geta unnið henni mest gagn.
Stúdent GUTTORIIIUR VIGFÚSSON: Eg vil þó biðja þíngmenn að íhuga breytíngar-atk væði mitt grant, áður en geingið
er til atkvæða, og aðgæta, hvort ekki muni til þess vínnanda,
að strjála þínghaldstímanum,
og halda það einúngis 3. hvert
ár, en 6 vikur í hvert sinni, og reyna að vinna' þar með upp,
kostnaðinn, er leiddi af fulltrúa-fjölguninní, sem nú er stúngið
upp á; eg veit að vísu, að það eru mörg og mikilvæg málefni
hjá oss, sem þurfa bráðra aðgjörða, eins og hinn háttvirti konúngsfulltrúi
og framsögumaður hafa drepið á, og sem þess
vegna yrðu að dragast leingur undan, ef þíngsetu væri strjálað; en eg hygg, að hitt muni vega þar upp á móti, þegar fram
liða stundir. Breytíngar-atkvæði þíngmannsins úr Dalasýslu,
viðvíkjandi tímanum, er alþíng skyldi byrja á, hefi eg ekki álitið þörf að mótmæla, fremur en búið er, því eg þykist viss
um, að einginn þingmanna fallist á það.
.
FgUETI: Í tvennu ti11iti er mer skylt að taka tíl máls,
þvi bæði er það, að þetta málefni, sem nú er fyrir hendi, er
eitt afþeim mest varðandi þjóðarmálefnum , og finn eg mer þvi
skylt, að láta um það meiníngu mína í ljósi: og líka átti eg að
heita meðlimur nefndar þeirrar, sem undirbjó alþingistilskipunina, yfir hverri, 4 ára gamalli, alþíngið nú er að búa sig til að
uppkveða lífs-eða
dauða-dóm,
og mætti sýnast lítill aldur,
ef svo er, sem her hefir veiið hreift á þínginu, að þess hátt-
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al' löggjöf heita megi nokkurskonar grandvallarlög landsins.
Mer virl'list þá, að reynslan enn þá se of stutt til að sýna, hvort
tilskipunin sé haganleg eður óhaganleg; það er alls einu sinni
eptir henni kosið, og þeir heiðruðu þjóðkjórnu þingmenn, sem
her sitja í salnum, eru kosnir að hennar fyrirmælum; en mer
þykir það fremur ólaglegt, að þeir hinir sömu skuli verða til
að kvarta yfir, hve óhentug hún se. Mín meining, sem eg skýlaust, eptir beztu sannfæringu, vil í ljósi láta, er þá fyrst og
fremst, að hún að svo stöddu eigi að standa óröskuð, Eg vil
ekki með þvi neita, að á henni kynni að vera nokkur lítilfjörleg missmiði ; sá hæstvirti konúngsfulltrúi hefir sjálfur bent á
gallana, og tel eg þann mestan, að Vestmannaeyjar, eptir tilskipunarinnar kosningarlögum , eiga ser ber á þingi eingan
fulltrúa ; en eg ætla, að þessi gallinn þurfi ekki að standa
henni fYrir leingra lífi, 'þvi hægt mundi stjórninni veita, að
ráða þar á bót í bráð, þángað til nýtt jarðamat kemst i lag, og eyja
búar við það nái að komast inn undir ákvarðanir tilskipunarinnar. En við þvi mun eg mega búast, að bregða megi til beggja
vona, að hún verði her á þíngi tekin undir breytingar, og ætla
eg þvi að fara fáeinum orðum um helztu atriðin, sem að er
fundið, og eru það þá fyrst kosníngarlögin.
það er farið fram
á, að kosningar séu tvöfaldar, en við það hefi eg aldrei getað
feIt mig, hversu sem eg hefi velt því fyrir mer, en vera má,
að skýla se fyrir augum mer í þessu; þó hefi eg styrkzt í minni
meiningu við dæmi ens velæruverðuga þingmanns BorgfirMnga;
. viss er eg um, að hann hefir opt íhugað þetta þjóðmál efni, áður hann .kom í nefndina, og þó hefir hann sjálfur játað, að
hann hafi aldrei getað fundið ástæðu nóga til að fallast á tvöfaldar kosningar, fyrr en hann kom i nefndina.
þær tvöföldu
kosningar eru í mínum augum í tvöföldu tilliti ískyggilegar.
Fyrst og fremst tel eg mig vissan um, að þjóðin hættir að
hafa elsku á og ósk eptir þinginu; þvi það má hver finna í
sínu eigin brjósti, að hann hefir meiri mætur á því, setp hann
gjörir sjálfur, en því, sem aðrir gjöra fyrir hans hönd. það
hefir verið borið fyrir, að með einföldum kosningum gætu svo
fáir notið kosningarréttar frá sj óhreppunum,
en þó þar se lág
tíund, eru þar þó, að minni þekkingu, ekki ætíð færri jarðeigendur, en annarstaðar;
þó neita eg því ekki, að ef breyta
skyldi tilskipuninni á annað borð, væri það sú einasta breyting, sem mér þæktí tilráðandí, að kosningarstofninn lækkaði, og
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naíM eins tíl lausafjár, sem fasteignar.
Annað er það, að
eg óttast fyrir, að ýmisleg miður hagkvæm skipun kynni að
verða viðhöfð við fáa kjörmenn, ef kosningar eru tvöfaldar.
þess er óskað, að þeim þjóðkjörnu fulltrúum verði fjölgað til 34, og það borið fyrir, að meira kveði þá að þínginu;
en i mínum augum er þingið, eins og það· er, full virðulegt,
og að öllu samsvarandi kröptum og fjölda þjóðar vorrar. Her
á að vera, og er í eitt kominn sá 'Vitsmuna kraptur, sem fær
er að dæma um, hvað landinu se hagfeldast.
Fjölgun þingmanna gjörir þingið án efa óvin sælt, kostnaðarins vegna, og
heyrzt hefir það optar her i salnum, að i mörgu, og ekki þó
Um skör fram, se horft i kostnaðinn, og ætla eg, að þetta se
sannarlegt merki þjóðar-viljans, fyrst það er látið í ljósi her á
þinginu. það er eg líka viss um, að ar 34 þjóðkjörnum yrði
ekki meira gjört, en af þeim 20, sem nú eiga að vera, og eg
'Vil ekki kannast við, að hinir mundu ráða málunum betur tíl
lykta, en þessir gjöra nú. Hver einn þingmanna hefir jafnan
rétt til að láta meiningu sína í ljósi, en nærri má geta, hvað
þingstörf innan þings og skriptir utan þings tefjast og leingjast, þvi fleiri sem þessa réttar neyta.
þá eru eptir tvö atriði þessa máls, sem viðkvæma st er
að snerta, það er um opnar dyr þingstofunnar og mál konúngsfulltrúa.
Eg skal þó um hvorttveggja láta meiningu mína
hispurslaust i ljósi.
Hvað opnar dyr snertir, þá se eg ekki,
að þar af geti leidt hirt allra minnsta gott, en eg óttast lángt
heldur fyrir ýmislegri ,Óreglu Ol?; vandkvæðum, sem þar af
kynnu að fljóta; það er borið fyrir, að þetta se þjóðarvilji, af
þvi bænir um það eru komnar frá nokkrum hinum fjarlægustu
héruðum; en hver getur sagt mer, hvað þjóðarvilji se'? Hvar
er hann'? Ef hann er nokkurstaðar, þá er hann hel' á þiriginu.
Eg vil telja tvó dæmi upp á, hvað gott' se á honum að byggja.
Eg þarf ekki, og skal ekki bera mínum kæru Árnesingum meira
bviklyndi á brýn, en hverjum öðrum hluta þjóðarinnar,., þeir eru
of skynsamir og eptírþánkasamir til þess;" en hvað hefir sá
heiðraM 'f'ararorseti sagt'? Hefir hann ekki skýrt svo frá, að
þeir 1845 hafi ekki viljðð hafa l)íngstofnM opna; eill847 beið&st þeir þess. 184,!j þókti þeim nægja 4- þingmanna viðbót, en
1847 ekki minna en 14. lStö vildu þeir hafa einfaldar kosningar og kjórstotn ~ en 1847 tvöfaldar og eingau kjÖI!stofn.
Af þessu dæmi má sjá, hversu þjóðarviljanum se háttað. Eg vil

819

taka til annað dæmi. það eru ekki mörg ár,síðan það var
talið sem óhvikull þjóðar-vilji, að alþíngið væri haldið á þíngvelli; nú er að eins lauslega drepið á það i 2 af þeim 15
hænarskrám, sem þessu máli fylgja. það er verið að ota fram
þjóðar-viljanum einúngis til að ótta þeim, sem eru mótfallnir
einhverri einstakra manna meiningu; en hann er hvergi, nema
i brjósti þeirra heiðruðu þingmanna. Hann sest að eins af samhljóðun sannfæringar þeirra.
Eg verð líka að drepa lítið eitt á það mál, á hverju konúngsfulltrúiun skuli ræða. Eg fyrir mitt leyti óskaði helzt, að
ekkert heyrðist her annað en íslenzka; en eg kalla það á hinn
bóginn ósanngjarna kröfu af okkar litlu þjóð, að hún vilji útiloka frá alþínginu túngu þeirrar þjóðar, undir hverrar vernd
hún stendur.
Eg vildi þá helzt, að fyrirskipað væri. að
eingin þýðing ætti að framfara,. hvorki af íslenzkum né
dönskum ræðum her, og eg ætla óhætt að byggja á því, að
þeir útvöldu þjóðar þessarar, kjarninn af henni, séu svo mentaðir, að þessa ekki þurfi við.
Eg vil ekki vera að elta þær ýmislegu athugasemdir um
þetta, sem fram hafa komið af þíngmanna hendi; þó verð eg
að drepa á eina. það er sú, þegar hinn velæruverðugi þíngmaður Borgfirðínga vill láta kjörmennina vera sem sendimenn
á kjörfundinn frá þeirra hendi, sem hafa kosið þá, sem, ef eg
hefi ekki misskilið, einúngis ættu að. kjósa þann til alþingissetu, sem þeim væri skipað. En mer er spurn: Hvað verður
þá úr þvi vitsmuna afli, sem verið er að tala um að eigi að
safnast í eitt á kjörþinginu '? Mer virðist það vera í augum
uppi, að kjörmennirnir þá ekki kjósa fulltrúann,
heldur þeir,
sem þá senda.
FRAMSÖGUMAÐUR
:
Hinn háttvirti forseti talaði um, að her
vantaði reynslu, og þess vegna ætti menn ekki að breyta alþíngistilskipuninni, en hann kom þó sjálfur í ræðu sinni meðnokkur atriði, sem honum fannst al'l breyta þyrfti. Hann talaði um að breyta kosningarlögunum
á Vestmannaeyjum til
bráðabyrgða ; en þvi skyldi ekki eins vel breyta nú þegar á
þann hátt kosníngarlögunum,
að þau gæti geingið yfir allt landið. Hann taldi tvo annmarka á tvöföldum kosníngum: annar
var sá, að menn mundu leggja minni rækt við þingið, helzt
vegna þess, að flestir kysi einúngis með umboðsmönnum, en
ekki sjálfir; enræktin yrði þó að fara eptir þvi, hversu margir
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tæki þátt í kosningu þingmannsins, og þegar sýnt er, að miklu
fl eiri kysi þingmenn með frjálsum kosningum tvöföldum, en
nú með einföldum, þá er það i augum uppi, að rækt á þinginu getur ekki minkað þess vegna; ef hinir fyrri kjósendur
hafa rækt á þinginu, þá hljóta þessir að hafa það líka. Annar annmarkinn var talinn' sá, að ýmisleg skipan yrði á kosningum; það tek eg svo, sem kosníngar mundu fara fram í
ýmsri óreglu, en við þessari óreglu held eg ekki verði hættara
mel') tvöföldum kosningum, en einföldum. Her er undir komið, að sameina sig um að fallast á annaðhvort einfaldar kosningar með bundnum kjörstofni, eða tvöfaldar með Óbundnum.
Eg fyrir mitt leyti held að vísu, að frjálsar einfaldar kosningar væri hættulausar, en mer þykir svo mikið áunnið, frá því
sem er, ef þetta fein gist, sem her er stúngið upp á, að eg felli
mig vel við það, og þegar ver vitum, að margir hafa sömu
kosningar aðferð annarstaðar,
og una vel við, þá þykir mer
ekkert isjárvert, að fallast á svo sanngjarna kosti.
það er eðlilegt, að hinum háttvirta forseta þyki þíngið
mikið virðulegt, eins og það er; en hitt er þó fullsannað, að
kraptarnir aukist og störfin gángi greíðara, að minnsta kosti
utan þings, ef tala þingmanna yrði aukin; þó margt se talað um
kostnaðinn, þá er það þó eingin frágángssök;
það sýna bænarskrárnar.
Hinn háttvirti forseti talaði um hinn bvikula þjóðviIja.
það er ekki annað, en það sem segja má um allan mannlegan vilja. Allur mannlegur vilji er hvikull, og sá mun einginn
vera, sem aldrei breytir vilja sínum; en her er komið undir
þeim ástæðum, sem breyting viljans er bygð á. Her eru nú
komnar fram nógar ástæður til að breyta vilja þeirra, sem
bjuggu til þessi kosningarlög fyrir nokkrum árum síðan, og
bygðu þau þá sjálfsagt á þeim ástæðum, sem þeir vissu beztar.
Að þingið verði haldið í heyranda hljóði, það er í Sannleika almenn ósk, og hún er ekki síður almenn fyrir það, þó
sumir þykist ekki sjá gagnið af því, vegna þess þeir geta
ekki séð ábatann af því í dalatali; eg - get heldur ekki sýnt,
hversu margra' dala ábati það geti verið, en hitt veit eg, að
margir merkismenn hafa komið ber og mundu koma tilþíngs,
ef þeir vissi, að þeir ætti kost 'á að heyra hvað fram færi á
þinginu.

821

FORSETI: )?ar ein ginn ræðir framar mál þetta, þá bið eg
atkvæða þingsins um þessar greinir málsins:
1. Vill þingið senda konúngi
bænarskrá
um endurskoðun
alþingistilskipunarinnar
(nefndin 1)1,?
Samþykt með 18 atkvæðum gegn 4.
~. Vill þingið fallast á 2. uppástúngu
nefndarinnar,
að kosningarréttur
se óbundinn við fjárstofn 'I
Samþykt með 18 atkvæðum.
3. Ai'!hyllist þingið, að kjörgeingi
se með öllu óbundin vii'!
fjáreign (nefnd 2. h.)'?
Samþykt með 18 atkvæðum.
4. Vill þingið biðja um tvöfaldar kosningar
(nefndin~. c.), eða
einfaldar,
eins og nú er?
Hið fyrra samþykt með 12 atkvæðum gegn 10.
5. Hvort vill þingið heldur, að 1 se kjósandi fyrir hverja 5
(nefndin 2. e, sbr. 3. a'), eður ekki fleiri en 1 fyrir hverja 5, og
ekki færri en 1 fyrir hverja 10'1
Hið fyrra samþykt með 13 atkvæðum.
'6. Fellst þingii'! á 2. viðauka-atkvæði
þingmannsins
úr Dalasýslu, að fulltrúi se ætíð kosinn ser, og varafulltrúi
ser?
FeIt með 14 atkvæðum.
7. Vill þingið fallast á 3. viðauka-atkvæði
þingmannsins
úr
Dalasýslu?
Felt með 20 atkvæðum.
S. Vill þingið fallast á, að alþing . byrji aldrei fyrri en 16.
Júlí (þ. Sívertsen, viðauka-athæði J) '?
FeIt með 20 atkvæðum.
9. Vill þingið fjölga þingmanna - tölunni um 14 þjóðkjörua,
svo alþingismanna - talan verði 40 (meiri hl. nefndar 2. d), eða
að þingmanna-talan
sé hín sama, og nú á að vera að lögum '?
Hið siðara samþykt með 14 atkvæðum gegn 8.
10. vm þingið minka fæðispeninga
þingmanna,
frá þvi sem
lögskipað er, til 15 mka. um daginn C.\sgeir Einarsson; varaatkvæði sera HaIdórs Jónssonar)?
Feit með 19 atkvæðum,
11. Vill þingið beiðast þess, að þingböld
fari fram í heyranda
hljóði (meiri hl. 2. f)1
Samþykt
með 12 atkvæðum.
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12. Vill þingið biðja um, að islenska ein verði töluð á þíngiull
hæði af konúngsfulltrúa og öðrum (nefnd 2. e)?
Samþykt með 15 atkvæðum.
13. Eða, ef þessa er eigí kostur, vill þá þingíð beiðast þess,
að eingin útleggíng fari framá þinginu, hvorki af dönskum né íslenzkum ræðum (þ. Sívertsen) '/
FeIt með 19 atkvæðum.
14. Vill þíngið breyta 79. grein alþíngistilskipunarinnar
eptir
nefndará1itinu, 2. grein, eður einúngis auka við hana um
árlega prentun reikninganna (þ. Sivertsen) '/
Hið síðara samþykt með 14 atkvæðum.
Eptir atkvæðagreiðslunni til 9. spurn., féll í burtu spurning um viðauka-uppástúngu
þingmannsins úr Norðurmúlasýslu: "að fulltrúum væri fjölgað um 14, en alþíng
haldið að eins 3. hvert ár og 6 vikur hvert sinn".
Að lyktum var lesið upp:
1. allraþegnsamlegast álit þingsins um konúnglegt frumvarp
til tilskipunar um nýjan jarðadýrleika á Íslandi, er hljóðar
þannig:

'fn Konúngsl
Yðar konúnglegu Hátign hefir allramildilegats
þóknazt
að láta leggja fyrir alþíng til ráðuneytis
frumvarp til tilskipunar um nýjan jarðadýrleika
á Íslanrli.
Eptir að þetta málefni hafði verið feingið í hendur 5manna
nefnd til rannsóknar,
hefir það síðan á lögskipaðan hátt verið rædt ítarlega á tveim aðalfundum, og leyfir nú alþíng
ser allraþegnsamlegast
ab segja um það álit sitt á þessa
leið.
pingið ætlar, al'l verk það, sem stjórnin hefir í hyggju að
láta framkvæma, að setja nýjan dýrleika á allar jarðir á ÍsIandi, se eitthvert hið mesta vandaverk, og það hélt því, að
vandlega bæri að yfirvega aðferð þá, með hverri verkí þessu
gæti orðið sem heppilegast framgeingt, því undir aðferðinni,
eður því, hvað vel hún er tilfundin, mun það verða komið,
hvernig jarðamatið heppnast. !)íngið hefir því álitið það skyldu
sína, að yfirvega vel og grandgæfilega öll þau atriði, sem her
al'l lúta.
pessi yflrvegun hefir leidt þíngið til þess að fallast á þær
grundvallaereglur , sem frumvarpið er bygt. á: að jarðamatið
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skuli gjörast
af nákunnugum
mönnum í hverri sveit;
að allar jarðir skuli virða til peningaverðs;
og að settur væri dýrleiki á hverja jörð, eptir að peninga verðhæð alls jarðagózins
í landinu er fundin, og búið er að komast niður á því, hvert
hundraðatal
hæfilegt þækti fyrir skuldsetning
alls landsins.
Hvað nú frumvarpinu
sjálfu viðvíkur, þá hefir þingið einnig fallizt á það, með einstöku breytíngum
og viðauka, semjþað
nú allraþegnsamlegast
skal leyfa ser að telja.
Í annari grein heldur þíngið, að eptir orðin "fyrir hvern
hrepp" ætti að bæta orðunum: "helzt af hreppsbændum
sjálfum", til þess þar með að sýna, að sýslumenn
að sönnu, yfir
höfuð að tala, ættu að fylgja þeirri aðalreglu,
að tilnefna virðIngarmennina
af innanhreppsmðnnum,
en að hann þó mætti
kjósa einn eða fleiri af þeim utan hrepps,
þegar ekki er vel
hæfa menn að finna til þess i hreppnum sjálfum, sem stundum kann við að bera.
Einnig hyggur þingið, að eptir hin áminnztu orð: "helzt
af hreppsbændum
sjálfum", eigi enn þá að bæta orðunum: "og
vinni þeir eið að því fyrir
sýslumanni,
áður þeir gánga til
starfa", því þingið álítur þá skyldu
virðingarmanna,
að vinna
eið að vlrðíngargjörðinni,
bæði svo heilaga fyrir þá sjálfa, og
líka svo áríðandi fyrir alla aðra hlutaðeigendur,
að það hyggur bezt fallið, að hennar se getið i sjálfri Iöggjönnni um jarðamatið.
Í frumvarpsins
3. grein hyggur þingið að skjóta ætti inn
orðinu "sanngjarnlega"
millum orðanna,
"jarðir" og "verða",
þar eð það heldur, að löggjöfin sjálf ætti að benda á það, sem
á að vera aðalreglan
við jarðamatið,
að hverja jö.-ð skuli meta
eptir gæðum sinum, en ei eptir því, þó hún, ef til vill, hafi
farið að kaupum
og sölum við hærra eður lægra verði, en
gæðum hennar svarar.
l\1i1lum þriðju
og fjórðu greinar
frumvarpsins
hyggur
þíngið að skjóta ætti iun nýrri grein, er þannig mætti orða:
Til að rannsaka mat jarðanna skal- t>ýslumaður ásamt prófasti nefna til 5 af þeim mönnum,
sem unnið hafa að
þeim starfa þar í sýslu, og skal hann kveða menn þá til
fundar einn hinn fyrsta dag í Ágúst-mánuði
á hentugum
stað. , Menn þessir skulu sverja sýslumanni
sama eið og
áður er sagt um virðíngannennína.
Skulu þeir ekki að
eins Ieiðretta villur þær,
er á kynnu
að hafa orðið við
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matið, heldur og dæma um aðfínningar þær, sem fram eru
komnar gegn virðingarverði jarðanna, og skal sýslumaður
stjórna gjörðum þeirra og leiðbeina þeim, en þó ekki hafa
atkvæðisrétt við úrskurðinn. Ef nokkur af þessum mönnum áður hefir átt þátt í virðingu jarðar þeirrar, sem þræta
er um, skal hann fráhverfa, meðan úr þrætunni er skorið,
og svo einn af hinum, er sýslumaður tekur til; skulu þá
hinir 3 leggja úrskurð á málið.
þínginu virðist þessi grein eiga eins 'vel heima í frumvarpinu, eins og önnur greinin um virðíngarmenn; því bæði
ætlast 4.greinin til, að rentukammerið gefi rannsóknarmönnum
reglur, eins og virðíngarmönnum, og 5. greinin ákveður þá
borgun, er þeir eiga að fá fyrir starfa sinn. Starfi rannsóknar-mannanna er einnig svo verulegur hluti af jarðamatsverkinu,
að þeirra virðist eiga að vera getið í löggjðfinni, á þann hátt
sem nú var getið.
þíngið hefir, eins og áður ávikið, aðhyllzt þá grundvallarreglu frumvarpsins, að dýrleika skyldi þá fyrst setja á hverja jörð, þegar peníngaverð og hæfileg hundraðatala alls jarðagózins í landinu væri fundin; en þar á móti hefir þingmenn
greillt á í því, hver að lyktum skyldi ákveða, hvernig setja
skuli dýrleika á hverja jörð. Sumir þingmenn hafa haldið, að
þetta ætti rentukammerið að ~öra samkvæmt frumvarpsins 4.
grein, því það væri til þessa starfa bezt fallið, en meiri hluti
þingmanna hefir þó orðið á því máli, að bezt mundi haga, að
alþingi væri falið þetta á hendur, og því stúngið upp á, að
bæta við endir 4. greinar frumvarpsins þessum orðum: "en alalþíng ákveði, hvernig á endanum skuli setja dýrleik á hverja
jörð".
Borgun sú, sem 5. grein frumvarpsins áskilur virðingarmönnum og rannsóknarmönnum fyrir starfa þeirra, hefir þinginu þókt heldur lág, og hefir það þvi álitið betur fallið, að
borgun þessi væri þannig hækkuð, að hver þessara manna
feingi 1 rbd. 32sk. fyrir dag hvern, meðan þeir starfa að virðíngum jarðanna og rannsóknum virðinganna.
Loksins hefir þingið álitið það nauðsynlegt, að jarðamatsbókin verði prentuð, ásamt breytingum þeim og athugasemdum, sem gjörðar eru við virðingar jarðanna, þannig; að eitt
"exemplar" se sent hreppstjóra, . sýslumanni og amtmanni
hverjum, svo og alþíngi fyrir hvern alþingismann, með póst-
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skipi, árinu áður en frumvarp tll löggíldíngar jarðamatsbókinni
verður borið undir alþíng.
Samkvæmt
því, er her að framan er talið, leyfir alþíng ser
því allraþegnsamlegast
að stinga upp á því:
1. Að frumvarpinu verði veitt lagagildi
(með 20 atkvæðum gegn 3),
þó með fylgjanrli breytíngum:
a. Að í annnari grein si::, eptir orðin, "fyrir hvern hrepp",
bætt orðunum: "helzt af hreppsbændum
sjálfum".
(með 19 atkvæðum gegn 4).
b. Að í sömu grein se, eptir nýnefndum Tiðanka-orðum,
bætt við orðunum: "og vinni þeir eið að því fyrir sýslumanni, áður þeir gánga til starfa".
(með 15 atkvæðum gegn 8).
e. að í 3. grein verði mi1lum orðanna ,Jarðir" og "verða"
bætt við orðinu "sanngjarn lega".
(með 17 atkvæðum gegn 6).
d. að millum 3. og 4. greinar verði bætt nýrri grein þannig
hljóðandi:
"til að rannsaka mat jarðanna,
o. s. frv.
(með 17 atkvæðum gegn 6).
e. að við enda 4. greinar verði bætt orðunum: "en alþíng ákveði, hvernig á endanum skuli setja dýrleika á hverja
jörð".
(með 17 atkvæðum gegn 6).
f. að borgun til virðingarmanna og rannsóknarmanna
eptir
5: grein verði hækkuð frá 1 rbd. til 1 rhd. 32 sk. fyrir
dag hvern.
(með 21 atkvæði gegn 2).
2 Að jarðamatsbókin
verði prentuð
ásamt breytingum
þeim
og athugasemdum,
sem gjörðar eru við virðingar jarðanna,
þannig, að eitt "exemplar"
se sent hreppstjóra,
sýslumanni
og nmtmanni hverjum, svo og alþing! fyrir hvern alþíngismann, með póstskipí,
árinu áður en frumvarp til Iöggihlingar jarðamatsbókinni
verður borið undir þíngið.
(með 21 atkvæði gegn 2).
þ.
2.

Sveinbjörnsson.

P.

Allniþegnsamlegust
bænarskrá
landi þannig látandi :
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Melsteð.

þingsíns

um vörumat

á ís-

T iI k 0 nún g s.
Frá alþingismanni Gullbringu - og Kjósar - sýslu, gullsmiði þorgrimi Tómássyni, kom til alþíngis bænarskrá um það,
að kaupeyrir Íslendinga, einkum saltfiskurinn, verði heðan af
betur verkaður, en híngað til verið hefir, og ber bænarskráin
upp þessar tvær uppástúngur:
1. að áminningar verði Íslendingum gefnar, að bindast í
felög til að vanda verkun á saltfiski, og
2. að í öllum verslunarstöðum landsins verði nefndir manna
tílskipaðar, til að gjöra úrkast úr saltfiskinum, áður eða þegar hann er borinn á skip.. þíngið kaus þriggja manna nefnd
til að íhuga mál þetta', og eptir að málefni þetta hafði verið
ítarlega rædt á tveimur aðalfundum, leyfir alþíngið ser allraþegnsamlegast að bera upp álit sitt á því þannig:
Einn hinn helzti kaupeyrir Íslands er saltfiskur, og á hann
ser, fremur en aðrar vörutegundir, markað í útlöndum, einkum á Spáni, hvar hann er seldur jafnsiðis saltfiski annara
landa, t. a. m. Noregs og Hjaltlands ; en bæði þess vegna, að
hann er, ef til vill, miður verkaður en þessi, sem opt er komið undir árferðínu her í landi, en einkum hins vegna, að fiskur héðan er ómatinn og ómerktur, en allur fiskur hinna nefndu
landa er réttu marki auðkendur, situr enn íslenzki fiskur á
hakanum, þegar hann á ser markað með hinum; og svo eru
mikil brögð orðin að mismun verðlags ens íslenzka og útlenda
fisks á Spáni, að óttast má verzlun hans sé þar lokið, ef ekki
verður bráðlega aðgjört.
Ætlar þíngið, að landinu mundi verða það eð mesta gagn,
ef saltfiskur væri matinn og auðkendur, áður hann er héðan
ftattlll', bæði til að. tryggja góða- verkua baas og til að geta
honum jafngildi við þann fisk, sem hann sækir markað með.
En þar eð saltfiskur er mestur fluttur til útlanda frá kauptúnum þessum við Faxaflóae Reykjavík, Hafnarfirði og' KeflavíI,t, ætlar þíngið nægja mætti, að mat yrði lagt á fisk í þessum kauptúnum, þegar verzlunarmenn óska þess.
ÞÍJ~gið kannast að vísu við, að fleiri vöru - tegundir þurfi
að verkast betur, en alment viðgeingst, en það ætlar, að bót
þessi muni af sjálfsdáðum koma, einkum ef menn sæu ágóða
af vörumati á fiskinum .
. Af ástæðum þeim, sem her em taldar, leyfir þíngið ser
aUraþegnsamlegast
bera þá bæn upp, að Yi'Jall Hátign allra-

ar.
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mildilegast þóknast mætti, að láta leggja frumvarp um vörumat á Íslandi fyrir alþingi það næsta, er haldið verður, og óskar þingið:
I. með 19 atkvæðum gegn 4, að vörumatið verði frjálst, og
að eins við Faxaflóa.
2. með 16 atkvæðum gegn 7, að ekki verði fyrst um sinn
matnar aðrar vörur, en fiskur.
3. með 18 atkvæðum gegn 5, að vörumatsmenn verði af Yðar Hátign nefndir, og þeim ákveðin laun fyrst um sinn af
opinberum sjóði; og
4. með 14 atkvæðum gegn 9, að laun þessi endurgjaldist með
niðurjöfnun á þá metnu vöru.
þ. Sveinbjörnsson.
þvínæst

Stephensen.

var fundi slitið.

7. ÁgúSf þingbók

Hannes

þrítugasti og fim ti fundur.

frá tveimur siðustu fundum lesin og samþykt.

Forseti tilkynti þínginu, að þingmaður Suðurþingeyjarsýslu gæti ekki forfalla vegna komið á fund að þessu sinni.
Var þá lesið upp:
1. Allraþegnsamlegust
bænarskrá þingsins til konúngs um
læknaskipun og spítala á Íslandi, svo látandi ''').
Til Ko

uú

ng s.

Alþingismaðurinn
úr Ísafjarðarsýslu
uppástúngu, að bætt yrði læknaskipunin

hefir borið upp þá
her á landi á þann

*) Álitsskjalið, sem upp var ,lesið og samþykt af þinginu i einu hljóði
(samið af þíngmanninum úr Isafjarðarsýslu),
var samhljóða þessu, sem
her er prentað og sent var konúngl,
að undanteknum
þeim orðum,
sem ritnefndin hefir auðkent með skírara
letri
í textanum;
hvernig
þessi orð voru í skjalinu, sem lesið var,
og hverju aukið se inn í
textann, þess verður getið með töluliðum í neðanmálsgreinum
her á eptir,
Ábyrgist eg, sem vandlega hefi borið saman bæði skjölin, að ein gu s e br e y t t
n e i II II í a uk i ð nema því, sem þannig er frá skýrt. Forseti hefir hrefIega.
að fyrirspurn minni, synjað fyrir, að hann hafi dregið yfir neitt annað
í skjalinu, eptir að það var lesið á þíngi, en það eina, sem hann breytti
með öðrum orðum, og her verður tilgreint; hefir hann og sjálfur, í nppátetknun
þeirri, sem prentuð er í neðanmálsgrein á 831. bis., getið þess, fyrir hverja sök
hann hafi haft við þessar hreytíngar í skjalinu, sem sent var fram.
J. G.
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hátt, aI\ settur yrði spítali ber i Reykjavík með 2 læknum auk
landlæknis til að að kenna læknisfræði, og yrði holdsveikum
ætlað þar herbergi ser í lagi, þeim er álitnir væri læknandi;
sömuleiðis, að læknum yrði fjölgað, þannig, að einn læknir
yrM að minnsta kosti í hverri sýslu, og enn fremur, að komið
yrði upp· sem flestum aðstoðarlæknum, sem hjálpað gætu í
einföldustu sjúkdómstilfellum.
Um þetta mál, sem einnig kom
fram á hinu fyrsta þingi, en varð ekki útkljáð, komu einnig
bænarskrár frá 4 sýslum, með 429 undirskriptum, lútandi að
sama fyrirkomulagi,
'þíngið kaus 5 manna nefnd til að rannsaka þetta mál, og var það síðan rædt á 2 aðalfundum á lögskipaðan hátt.
pað hefir verið fullkomlega leidt í ljós, að meir en helmingur af héruðum landsins er annaðhvort að mestu allshendis,
eða að meira eða minna hluta án læknabjálpar, og af þessu
leiðir að líkindum einna helzt, að mann dauði er meiri her á
landi að tiltölu. en í stórstöðum norðurálfunnar, einkum á barnsaldrinum, og hefir ekki orðið vart við, að nett hafi lagazt i
þessu efni á seinni árum, þó það ráði að líkindum, að þetta
se ekki sprottið af eðli landsins, heldur af tilhögun þeirri,
sem afmanna völdum er, og þá fyrst og fremst aflæknaskorti.
En þegar úr þessum skorti á að bæta, svo til hlítar se,
á svo strjálbygðu landi sem þessu, þá er ekki að vænta, að
því verði framgeingt, ef heimta skyldi af öllum háskólamentun, heldur er það að allra dómi nauðsynlegt, að veita mönnum lækningaleyfi, sem aðstoðarlæknum, þó þeir hafi ekki lært
nema hjá héraðslæknum.
Nokkrir
þ íng m ann a-t) eru einnig á því máli, að óskanda væri, að her yrði sett Iæknakensla
í landinu, þegar efni væri fyrir hendi,til
þess að innlend
læknaefni gæti feingið . þar mentun, og síðan útbreiðzt um
landið, en nokkur embætti að eins væri ætluð háskólamentuðum læknum, og þeim seð fyrir betri launum,
Til að koma þessari fyrirætlun fram, ætla þessir 2), að
mest alþjóðlegt gagn mætti verða af, að verja til þess eignum og tekjum hinna svo nefndu spítala, sem ætlaðir hafa verið holdsveikum til hælis, en hafa um langan tíma alls ekki
svarað tilgángisínum,
.eða veitt holdsveikum betri aðhjúkrun
en ella, heldur.valdið
miklum fjárspilli, en eingu gagni, og
1) Meiri hluti

þingmanna.

') ætlar
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alþing.

þess vegna staðið al') nokkru leyti auðir um nokkur ár. :þessi r æ t Ia 0 g 1), að ti1gángi spítalanna
mundi verða betur framgeingt,
ef læknakeusla
yrði sett á stofn og læknum
fjölgað
síðan, einkum ef að úngum holdsveikum
yrði ætlað herbergi
ser í lagi á spítala, í þeim tilgángi að leitast við að lækna þá,
sem sj úkdómurinn
hefði eigi gagntekið.
þÍJlginu þókti áætlanir þær, sem bornar voru fram til að
sýna kostnaðinn,
sem útheimtast
mundi, og efni þau, sem
fyrir hendi væri, ekki svo óyggjandi,
að það vogaði ser að
bera fram þá bæn fyrir Yðar konúnglega
Hátign, að JlÚ þegar yrði byrjað á að koma þeim endurbótum
á læknaskipunina,
sem nauðsynlegar
virðast,
með spítala
stofnsetníngu
og
læknakenslu
her á l a n d i s), einkum þar eð ekki yrði
fyrirséð, nema kostnaðurinn
YI'ði nokkuð meiri, en menn gætu
ætlazt á. En ef efni þau, sem fyrir hendi eru, næði að ávaxtast, og tekjum þeim, sem spítölunum hafa verið lagðar, yrði
haldið saman með betri tilhögun en hingað til, þá mundi efnin eptir fáein ár verða að þíngsins ætlun nægileg til að bæt a
læknaskipunina
3), án þess að auka hin almennu útgjöld
landsins.
Til að koma þessu fram, ætlar þíngið að fyrst lægi við, að
byggja
spítalajarðirnar
fyrir fullan leigumála,
svo fljótt sem
því verður viðkomið, eður að selja þær, ef það þækti hagfeldara. þar næst ætlar þíngið, að betra fyrirkomulag
yrði haft
á heimting hluta þeirra af fiski og fugltekju. m. m., sem kallaðir hafa verið spitalahlutir,
og nema töluverðu verði árlega;
er það allraþegnsamlegast
álit þíngsins,
að bezt mundi vera
að bjóða upp hluti þessa á manntalsþingum
fyrir hvern hrepp
og hverja veiðistöðu,
ári áður en þeir felli. Og þar eð lagaboðin um hluti þessa og heimtíng
þeirra eru bæði gömul, og
þar að auki á víl') og dreif, er það _ósk þíngsins, að Yðar Hátign mætti þóknast
að láta gjöra nýja reglugjörð
um hluti
þessa og heimting þeirra, og leggja fyrir þíngið til ráðaneytis.
þíngið
álítur nauðsynlegt,
að læknar
mætti fá viðbót í
launum eptir aldri og verðugleikum,
og ætlar, að lækna- embættin mundi verða við það aðgeingilegri;
en af því efni eru
ekki beinlínis fyrir hendi til þess, ætlar þíngið það vel fallið,
1) þíngið
ætlar.
2) þessum orðum er bætt algjörlega ilUlÍ og ekkert dregið út í þeirra stað. .1. G.
3) byrja fyrirtæki
þetta.
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ltð leyft yrðl héraðslæknum að kenna námfúsum og lægnum
únglíngum hið einfaldasta bandbragð læknisfræðinnar, til þess
að hjálpa í bráðustu nauðsynjum. og þar eð þetta væri í allrar alþýðu þarfir, þá þykir það eiga vel við, að laun fyrir
kenslu þessa yrði veitt úr jafnaðarsjóðum amtanna. Með þessu
móti mundi tvent ávinnast, annað það, að lækna-hjálp feingist að líkindum nokkur nú þegar, annað það, ao læknar ættu
kost á að fá nokkra bót í launum sínum; þángað til að veruleg endurbót gæti komizt á í þessu mikilvæga efni.
þingið leyfir ser þess vegna að bera þá bæn fram fyrir
Yðar konúnglega Hátign:
1. l\leð 20 atkvæðum gegn 3: að til þess verði stofnað, að
halda saman og auxa sem mest fe það, sem safnazt hefir með eignum og tekjum spítalanna, og verði þessu öllu
safnað í einn sjóð, sem ætlaður se til að bæta læknaskipunina her á landi.
2.. Með 19 atkvæðum gegn 4: að ekki verði héðan af teknir holdsveikir á spítala þá, sem IIÚ eru, heldur verði jarðirnar hið fyrsta annaðhvort bygðar með fullu afgjaldi, eða
seldar, ef það virðist haganlegra, og andvirðið sett á
vöxtu, sjóðnum til aukningar.
3. Með 17 atkvæðum gegn 6: að ný reglu~örð verði samin
um hina 'svo nefndu spitalahlutí, og lögð fyrir þingið til
ráðagjörðar.

4. Í einu ,hljóði: að landlækni og héraðslæknum verði nú
þegar leyft að kenna aðstoðarlæknum j og'
5. .l\leð 17 atkvæðum gegn 6: að leyft verði að verja um
sinn, til þóknunar fyrir það, allt að 200 rbd. árlega úr
jafnaðarsjóði hvers amts.
þ. Sveinbjörnsson
*).
'k) Neðan víð þettaálltsskjal,
sem þannig hljóðanda var sent konúngl,
þætti forseti þessari áteiknun:
"Að alþíngisforsetinn einn undirskrifar þessa allraþegnsamlegustu
h!Enarskrá þíngsins, kemur af því, að sá, er hana saman tók, fulltrúi Isafjarðarsýslu, neitaði að undirskrifa með honum, af því forsetinn leyfði
!ler, að kröfu nokkurra þíngmanna, að breyta 2 eða 3 orðum,
svo að
sem sarakvæmust yrði bænarakráin meðferð málsins og þingsins atkvæðagreiðslu".
"Allraþegnsamlegast".

"p.

Syeiobj
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ö r088on".

2. AIlraþegnsamlegust bænarskrá þingsins
þíngistilskipunarinnar,
þannig hljóðandi:
T iI k

0

um breytingu al-

nún g s,

Til alþíngis hafa komið bænarskrár bæði nú og hið fyrsta
sinn frá aIlflestum héruðum á landinu, um breyting á nokkrum' aðalatriðum í tilskipun 8. l\larts 1843 um skipun alþingis.
þíngið kaus 5 manna nefnd til að rannsaka þetta mál, og var
það síðan rædt á tveim aðalfundum á lögskipaðan hátt.
Alþíllg þarf ekki að skýra Yðar konúnglegri Hátign frá,
hversu djúp og innileg tilfinning sú er í hvers manns brjósti
her á landi, að Ísland hafi hlotið af konúnglegri hendi Yðar
Hátignar þá beztu gjöf, sem því hefir verið veitt af nokkrum
konúngl, þar sem Yðar Hátign veitti þíng þetta.
því alvarlegri og innilegri má einnig laungun sú vera hjá hverjum manni,
að stuðla af fremsta megni til þess, að Yðar Hátignar mildiríka tilgángi með veitíngu þingsins mætti sem bezt framgeingt
verða.
Margir hafa einnig frá upphafl orðið þess varir, að
nokkur atriði tilskipunarinnar um skipun alþingis mundi þurfa
nokkurrar lögunar við, til þess að geta fuIlkomlega samsvarað tilgál:gi Yðar Hátignar, eða verið fullkomlega hagkvæm,
eptir því sem á stendur her á landi, og reynslan hefir smámsaman leidt í ljós, hver atriðin einkum se þau, er betur mætti
fara. Yðar konúnglegu. Hátignar mildilega leiðbeining í allrahæstum úrskurði 8 l\larts 1843 hvetur einnig þíngið til að bera
fram bænir landsmanna um þessi atriði málsins; en þó fleiri
minni háttar atriði í tilskipuninni mundu þurfa lagfæringar,
leiðir þíngið hjá ser að taka þau nákvæmlegar fram, þar eð
það vonar, að ef Yðar Hátign mætti þóknast að veita áheyrn
bæn þingsins um þessi hin helztu atriði, muni tilskipanln eptir Yðar boði verða endurskoðuð og löguð, og lögð fyrir næsta
þing sem frumvarp, svo að landsmenn gæti notið þeirra endurbóta undir næstu kosningar, sem Yðar konúngleg Hátign
allramildilegast vildi veita.
Hið fyrsta atriði er, að kosningarrétturinn er bundinn við
10 hundraða fasteign eða 20 hundraða lífsfestu ; hefir fyrir þá
sök mikill flokkur mentaðra manna, einkum af preststéttinni,
verið útibyrgður frá kosníngum, og eitt kjördæmi, Vestmannaeyjar, hafa eingan þíngmann getað kosið til hinna fyrstu
þriggja þínga. það er þess vegna nauðsynlegt, að kosningar-
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retturinn yrði gj örður ft:iálsari, og væri þá helzt óskanda, að
Öll kjördæmi landsins gæti verið undir sömu lögum. En þegar ákveða skyldi rýmra takmark kosníngarréttarlns,
þá fann
alþíng, að eptir því sem her á landi hagar til, verður ekki til
neins að binda kosningarrétt við fjáreign, þar eð slík eign,
sem gjörð yrði að takmarki, tryggir ekkert kosningarréttinn.
þingið verður þess vegna að ráða ti), að kosningarrétturinn
yrði að eins bundinn við skilmála þá, sem tilteknir eru í 4.
grein tilskipunarinnar, og það, að maður se ekki öðrum háður,
ne heldur öreigi, á þann hátt, að maður annaðhvort þiggi af
sveit eða ekkert gjaldi til sveitar, og gángi réttíndi þessi jafnt
yfir alla aðra búsetta menn.
Hið annað atriði er kjörgeingin, og virðist þinginu því
meiri ástæður mæla með frelsi kjörgeinginnar,
sem hún er,
eptir eðli sínu, miklu framar hæfilegleiki, sem aðrir eiga um
að dæma, heldur en réttur, og er það almennur hugsunarháttur
her á landi, að eingan veginn ætti að bægja mönnum frá því
erindi, sem þeim má vera mjög inndælt, að mega tala máli
meðbræðra sinna, þegar þeim er treyst til þess, því traust kjósenda og eiginlegIeikar hins kosna sjálfs eru hinir sönnu skilmálar kjörgeinginnar.
'þingið ætlar þess vegna, að kjörgeingi
þurfi og eigi að vera frjáls og óbundin við alla fjáreign, en
bundin að eins við hina aðra eiginlegleika, sem til er tekið í
tilskipunarinnar 5. grein.
En þegar þingið þannig allraþegnsamIegast ræður til, að
leysa öll hin ytri bönd kosníngarréttar
og kjörgeingi, þá ætlar það, að tilhögun kosnínganna verði að vera á þá leið,
að það hepti þær nokkuð, af því alfrjálsar kosningar mætti
virðast í ýmsu tilliti ísjárverðar. þíngið verður þess vegna að
fallast á, að kosníngar verði tvöfaldar,' og er það i ljós leidt,
að ,með því móti verða miklu fleiri kjósendur en nú, og að
meiri jöfnuði, og svo á hinn bóginn, að eingin hætta getur
verið að þessari tilhögun. Reglur fyrir þessari kosningar-aðfe~ð heldur þíngið að ætti að vera þær: 1) að kjörmenn yrði
kosnir, 1 fyrir 5, 2 :fYrir 10, og síðan einum fleira fyrir 3 eða
fleiri, sem umfram verða 5 menn hverja; en þær þíngsóknir,
sem ekki heiði 10 menn kosníngarfæra,
ætti að sameina við
næstu þingsókn til kosninga.
2) að prestar og hreppstjórar
semji nafnaskrár kosníngarmanna,
og haldi þeim i reglu, en
sýslumaður hafi umsjón með, að skrárnar verði reglulegar. 3)
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að kjörmanna kosningar færi fram á manntalsþíngum, undir
yfir-umsjón sýslumanna, þannig, að tveir menn, sem hann til
nefnir, safni atkvæðum og bóki kosníngarnar.
4) að sýslumaður boði kjörmenn til fundar í September- mánuði næsta
fyrir alþíng, á þeim árum sem kjósa skal samkvæmt tilskipuninni, og kjósi þeir þá alþingismann á þann hátt sem fyrir
er lagt.
þar sem leyft er í 43. grein tilskipunarinnar að sá, sem
Yðar Hátign felur konúngsfulltrúa
störf á hendur, megi tala
á danska túngu, þá verður alþíng allraþegnsamlegast að benda
Yðar konúnglegri Hátign til, ab þessari tilhögun fylgja miklir
annmarkar, og þar eð Yðar Hátign hefir í allrahæstum úrskurði
8. Apríl 1844 boðið, að allir þeir, sem her yrði embættismenn
á landinu, yrði að vera færir í túngu landsmanna, þá vonar
þingið að Yðar Hátign finni, að í þessari stöðu ríði hvað helzt
á þvi, að þeirri reglu sé fylgt, sem Yðar Hátign hefir af viturleik og umönnun fyrir þjóðerni voru sjálfur sett.
það hefir verið og er almenn ósk her á landi, að alþíng
verði haldið í heyranda hljöðí.
þessi ósk er ekki einúngis
bygð á því, að mál þau, sem borin verba upp á þinginu, eru
í fyllsta skilníngi alþjóðleg, og að öll önnur þinghöld og dómar fara ber á landi fram i heyranda hljóði, heldur byggist ósk
þessi einnig á þvi, að hið forna þjóðþíng vort, sem Yðar konúngleg Hátign hefir endurskapað, og með ógleymanlegri mildi
bent til að laga skyldi þetta þíng eptir, svo mikið sem verða
má eptir kríngumstæðunum, var haldið í heyranda hljóði frá
upphafi og fram á hinn síðasta dag, um 900 ára. þetta gæti
einnig orðið til nytsemdar á margan hátt, þar eð það mundi
hvetja menn til þíngferða, og mðrgum mundi fyrir það verða
enn ljósara, hvílíkan velgjörníng landið hafi öðlast af hendi
Yðar Hátignar i gjöf þingsins.
þar að auki er það nauðsynlegt vegna þess, að auglýsing þíngbókarinnar geingur miklu
tregara her á landi en annarstaðar.
Ef Yðar konúnglegri Hátign þóknaðist að veita þetta leyfi, mundi þíngið geta sM fyrir, að eingin hin minnsta óregla gæti risið af tilhögun þessari.
þar sem ákveðið er í 79. grein tilskipunarinnar, um ferðakostnað alþingismanna, þá hefir verið um rædt, hvort ekki
mundi ráðlegra að ákveða fast endurgjald ferðakostnaðar úr
hverri sýslu, eptir sanngjarnlega ákveðnum dagleíðum, til að
komast hjá ferðakostnaðar
reikníngum.
En þinginu þókti
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þetta jsjárvert, og heldur betur fallið, að bætt yrði við fyrsta
lið greinarinnar þeirri reglu, að prenta skuli kostnaðarreikninga þíngmanna í hvert sinn í alþíngistíðindunum.
Eptir framansögðu leyfir alþíng ser, með 18 atkvæðum gegn
4, að bera þá bæn fram fyrir Yðar konunglega Hátign:
Að Yðar Hátign mætti þóknast að bjóða, að tilskipan 8.
Marts 1843 um skipun alþíngis verði endurskoðuð á ný, og
lögð' sem frumvarp fyrir næsta þíng til ráðaneytis ; en að
við endurskoðunina yrði tekin þessi atriði til greina, og
frumvarpið lagað samkvæmt þeim:
1. Að kosningarréttur verði veittur öllum búsettum mönnum,
þeim sem ekki eru öreigar, en verði að öðru leyti ekki
bundinn við aðra skilmála en þá, sem til eru teknir í hinni
4. grein tilskipunarinnar.
2. Að kjörgeingi verði einnig með öllu óbundin við fjáreign.
3. Að kosningar verði tvöfaldar, svo að tala kjörmanna verði
1 fyrir 5, 2 fyrir 10, og síðan einum fleira fyrir 3 eða
fleiri, sem umfram verða 5 menn hverja, og að öðru leyti
samkvæmt því sem þíngið hefir allraþegnsamlegast Í ljósi
látið her í bænarskránni. .
4. Að Íslenzka ein verði töluð á þínginu, bæði af konúngsfulltrúa og öðrum.
5. Að' þínghöld fari fram í heyranda hljóði.
6. Að því verði bætt við fyrsta lið 79. greinar i tilskipun 8.
Marts 1843, að prenta skuli í hvert sinn reikninga alþingismanna.
Atriði þessi hafa verið þannig samþykt á þinginu: 1. og 2.
atriði hvort um sig með 18 atkvæðum gegn 4; i 3. atriði
tvöfaldar kosníngar með 12 gegn 10, og tala kjönnanna
með 13 gegn 9; 4. atrið. með 15 gegn 7; 5. atriði með
12 gegn :10 og 6. atriði með 14 gegn 7 atkvæðum.
AlIraþegnsamlegast.

þ. Sveinbjörnsson.

Jón Sigurðsson.

því næst var fundi slitið.
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Allraþegnsamlegast
frumvarp

álit alþíngis,
um konúnglegt
til veiðilaga
á íslandi *).
Til konúngs.

Yðar Hátign hefir allra mildilegast þóknazt,
að láta
bera undir álit alþingis frumvarp til veiðilaga á íslandi.
Eptir að 5 manna nefnd var búin að gefa álit sitt um
þetta- mál, var það rædt á tveim aðalfundum þingsins, og leyfir
það ser nú allraþegnsamlegast að segja upp álit sitt á þvi.
Um aðalgrundvallarreglu
þá, sem frumvarpið fór fram,
varð að vísu nokkur meiníngamunur,
þar sem nokkrir þingmenn vildu breyta reglunni á þá leið, að ekki væri lagt
hann við annari veiði á annars lóð en æðarfugla, látrasels og
hreiðurálpta,
með því veiði annara skepna hefði til þessa
verið álitin saklaus notaréttur, sem eigendur eigi hefðu haft
haga af, ne borið sig upp undan, en verið þó skotmönnum til
töluverðs arðs, en aptur á móti varð meiri hluti þíngmanna á
IJVí, að veiði bæði eptir eðli sínu ætti að vera hundin við lóðar eignina og líka á hinu, að þvílíkt skipulag á margan hátt
væri ómissandi landinu.
þíngið leyfir Sel' þessu næst allraþegnsamlegast
að skýra
frá breytingum þeim, sem það hefir fallizt á við nokkrar greinir frumvarpsins á þessa leið:
Við 2. grein. þar eð þeir bæði geta verið fleiri og færri, sem
afrett eiga saman (en cptastnær eru þeir búendur og ekki
að eins "heimilisfastir"), ætlar alþíng eiga betur við, að
orðin "heimilisfastir - þeim, er" falli niður.
Við 3. grein. þar eð orðin "því það eru netlög hans" í 16.
grein, falla úr, eins og seinna verður á vikið, þykir þíngiuu eiga við, að bæta þeim hinum sömu orðum inn í þessa
grein, á eptir orðinu: "stórstraums-fjörumáli",
og sömuleiðis, til enri meiri skýringar, við enda greinarinnar, þessum orðum: þar sem er varp', nótaveiði eða uppidrap .•
fer um það s sem síðar segir.
Við 4. grein. Sankvæmt ástæðum þeim, sem til þess eru færðar af embættismanna nefnd þeirri, el' sett var eptir úr*) Álitsskjal þetta var lesið upp á 22. fundi 28. Júlí; en skrifurunum hafði
gleymzt að geta þess í þíngbókinni,
og saknaði því ritnefndin þess ekki
fyrr en farið var að semja registur tíðlndanna,
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skurði Yðar Hátignar frá 23. Apríl 1845, til að taka saman veiðilög þessi, ætlar þíngið, að bezt fari a því, að
ábúandinn einn njóti veiðarínnar, sem notaréttar, er óaðskiljanlegur se fra jörðunni, og að kafli sá í grein þessari: "Nú byggir maður jörð-jarðeiganda"
falli úr; og ætlar þingið, að eiganda, sem opt er í miklum fjarska, se
veittur allur sá réttur, sem honum að réttu lagi ber, er
aptur á móti, í stað orðanna seinna í greininni: "en ser
má hann-sína",
eru sett þessi orð: að staðaldri~ dn leyfis jarðeiganda~ svo að ábúandi þannig eigi kost á, að
ljá þenna notarett öðrum úti frá um stundarsakir, eða hve
nær sem það má verða jarðeiganda að skaðlausu; en honum er aptur í sjálfsvald i, ef honum svo þóknast,
að
skora nákvæmar á um þenna Ieyfisrétt ábúanda (sem eigi
þykir þurfa, að tak'a ítarlegar fram í löggjöfinni) í byggingarbeefinu.
Við 5. gr. par eð það virðist eiga bezt við, a~ lög þessi láti
samkomulag um skaðabætur óáhrært og öldúngis undir
þeim komið, sem skaða bíður og skaða gjörir, þar sem
því verður komið vil'l, án þess að draga úr þeirri vernd
eignar- eða velðiréttarins, sem landinu ríður mest á, og
það þar að auki optastnær verður launskyttunni ómögulegt að sanna, að tiltekin upphæð skaðabóta se boðin
fram: svo álítur þíngið réttast, að seinni katli greinar
þessarar: "Nú beiðist - ákveðnar" falli niður, er hann líka,
e!ltir sem nú var vikið á, getur gefið tilefni til þrætu og
meingjörða
af hálfu hinns áreitta, sem annars yrði komizt hjá. Af breytíngunni á 4. grein leiðir, að í stað orðanna: "þá veiðir hann landeiganda" í fyrra kaflanum, verða
að koma þessi orð: þd veiðir kann þeim~ sem d jörðu
býr.
'það hefir orðið einna mestum vafa undirorpið á þínginu, hvort mæla ætti fram með ákvörðunum 6. greinarinnar eða ekki; en að yfirveguðum þeim mikilvægu ástæðum, sem teknar eru fram í hinum prentuðu ástæðum fyrir frumvarpinu, með og mót ákvörðunum þessum her í Ianrli,
eru þær málalyktir þó orðnar her að lútan di, að þíngil'l
með 13 atkvæðum gegn 9 fellst á, að halda greinínui ó-,
breyttri.
Við 7. grein. Orðin: "þótt eigi hafi hann leyfi jarðeiganda til"
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þykja bæði ó~örf og líka móthverft breytíngum þingsins á
4. grein.
það er margreynt her í landi að temja hreina, svo að
dýr þessi yrði til gagns, sem vinnudýr, eptir tilætlan
stjérnarinnar frá upphafi, er þau voru flutt hingað á land,
en aldrei hefir það heppnast, því hafi þau ekki veslazt
upp i húsunum á vetrum, þá hafa þau hlaupið aptur á
fjöll upp, er þeim hefir verið hleypt út á vorin. þessi
dýr eru því ekki að neinu öðru Iiði her á landi en að
veiðinni .til, en á henni eru miklir örðugleikar: er þau eru
svo stygg og frá á fæti, að varla er vinnanda, nema tækifæri sa sætt, að ná þeim eða skjóta þau. ,þar sem þau
eru flest, en það er á Norðausturlandinu , við fjallgarða
þá, sem næstir liggja þíngeyjar- og Múlasýslum, eru þau
enda orðin búendum að tjóni, síðan þau fj ölguðu svo
mjög, að þau nú hittast þar mörg hundruð i hópum saman.
þegar harðnar á, koma þau í þessum hópum niður í bygðina, og leita ser fæðu, með þvi, að krapsa upp
rótina, þar sem jörð liggur undir snjó og klaka, og kveður svo mikið að jarðuslanum á þeim stöðum, sem þau
þannig leggja undir sig, að rótin seint eða aldrei nær að
gróa aptur. En mesta tjónið er þó að því, að þau eyða
fjaUagrösum, þar sem þau halda til, en grös þessi hafa
verið og verða jafnan ómissandi, og eru þau einhver
hin notasælasta og hollasta lífsbjörg manna her í landi,
. og er landinu þvi hinn mesti skaði búinn að eyðileggíngu
þeirra. Fyrir þessar sakir álítur þingið ser skylt, að mæla
fram með þvi við Yðar Hátign, að við enda greinarinnar
se bætt, Hreina er -og leyft að veiða og elta, hvar sem
stendur.
Við 8. gr. Orðunum í grein þessari; "ef hreppstjóra þykir
nauðsyn til bera", og: "talsverðan" seinna í greininni,
virðist þinginu ráðlegast að sleppa,sem bæði óþörfum og
líka öllandi nokkrum .vafa, er fremur aptrí, en auki refaveiðina.
Við 12. gr. Til að koma í veg fyrir misskilning, ræður þingið allraþegnsamlegast til að fella úr orðin: "annars
manns",
Við 14. gr. þíngið hefir orðið á þvi, að eigi se gjöranda, að
afmá reglu þá, sem hefir verið i gildi eptir allrahæstum
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úrskurði 17. Júlí 1816, um að banna skot á öllum tímum
árs, í tiltekinni grend við friðhelgað eggver æðarfugla,
og- að byrjun greinarinnar því verði þessi: Eingínn má,
nema nauðsyn beri tíl o. s, fJ.'V.; en að kafli greinarinnar um hin -eggverin se orðaður á þessa leið: Ef skotið
er frá Aprílmánaðar lokum, til 1. dags Ágústmánaðar
í friðhelgu eggveri annara fugla o. s, frv.; enn fremur,
að eigi se ástæða til, nú fremur en 1816, að undanskilja herskipa-skot banninu, og að seinasta kafla greinarinnar þar að lútandi se slept, og virðist það því heldur
eiga við, sem greinin í upphafi tekur svo til orða: "nema
nauðsyn beri til"; lenda mundi eptirdæmi það, sem yrði
gefið með þvílikri undantekningu, verða mjng skaðlegt
friðun þeirri á æðarfugli, sem frumvarpið fer fram, eins
og líka reynslan hefir sýnt.
Vii'!. 15. gr. Með tilliti til þess, sem skýrt er frá af þingmönnum þeim, sem bezt þekkja til sela veiða, og til þess,
sem farið er á flot í uppástúngum,
sem komnar eru fyrir
þíngið úr Barðastrandar-og Strandasýslum og sumpart líka
er upplýst í uppástúngum þessum, ætlar alþing að ákvarðanirnar i 15. og 16. greinum framvarpsins eigi se nógu tryggjandi veiði þessa, sem að vísu mætti verða næsta arðmikil landinu, og það víðar en hún nú er stunduð, ef
menn hefðu vit og færi á að færa ser hana í nyt, eins
og bezt gegnir. þingíð ætlar þess vegna, að réttur jarðeiganda eða ábúanda h1jóti að vera nokkru rýmri en frumvarpið ákveður, til þess að veiði þessi geti orðið svo arðsöm
sem vera má, og að i staðinn fYrir kaflann Í grein þessari:
"Nú skýtur maður landsel - fj~rðúllgur mílu Í milli", eigi
bezt við að setja: Einginn má slfjóta landsel eða útsel
á fjörðum eða vikum, þar sem latur eru eða lagnir, nær
en hálfa mílu frá látrum eða lögnum, en ef skotið er,
eignast, o. s. frv.
Við 16. gr. Með hliðsjón af því, sem nú var sagt, hefir þingið fallizt á, að breyta grein þessari á þessa leið: að Í
staðinn fyrir orðin,"60 faðma", se sett hundrað faðma
tólfrætt, og á eptir "stórstraums- fjörumáli" se bætt við:
þar sem notlög eru, en þó eigi nær látrum eða eggveri,
en áður segir; að orðunum "landeigandi-netlög
hans" se
slept (smbr. við 3. grein); að orðinu "netlögum" seinna
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se breytt í: nótlögumj að orðin: ábúanda og ábúandi
sett í staðinn fyrir "landeiganda" og "landeigandi",
og honum fyrir "landeiganda", seinast í greininni (sambr.
við 4. og 5. greinir); að á eptir orðin: ,,12. greinar" se
skotið inn í: skutulveiði er heimil, hvar sem stendur;
að í staðinn fyrir, "þar sem venja er --,-í vaðinn" se sett:
þar sem menn eru að skutulveiði~ má ekki slfjóta nær
með byssu en soo , að óvilhöllum mönnum ei,qi þyki
skaði að~ og aldrei í »aðinn; og að ,,1 rbd." se breytt í
If rbd., þetta síðasta einkum með tilliti til verðhæðar sela
þeirra, sem veiddir eru með skutli, og undir eins hins
mikla óskunda, sem af skotinn blýzt, er þeir fælast við
það.
Við 21. gr. Við enda greinar þessarar heldur alþíng réttast að
bæta við orðunum: f.1frst um sinn, þar eð bæði búnaðarlög
ný og rekalög eru í vændum.
Samkvæmt því framanskrifaða leyfir alþíng ser allraþegnsamlegast með 17 atkvæðum gegn 5, að mæla fram með því,
að ,frumvarpinu allramildilegast veitist lagagildi, með þessum
breytíngum:
Við 2. grein. Að orðin "beimilisfastir - þeim er", falli nillur; í
einu bljóði.
Við 3. gr. Að á eptir orðinu "stórstraums-fjörumáli", se bætt
~ inn í: og eru það netlög hans, og við enda greinarinnar: þar sem er oarp, nótaveiði eða uppidrap, fer
um það~ sem síðar seqir ; hvorttveggja í einu hljóðí.
Við 4. gr. Að þessi kafli: "Nú byggir maður jörð - jarðeiganda", falli úr, og að í staðinn fyrir orðin, "en ser má banusína", se sett: að staðaldri, án leyfisjarðeiganda;
hvorttveggja í einu hljóði.
Við 5. gr. Að í stað orðanna "þá veiðir þann landeiganda", í
fyrra kaflanum, se sett þessi orð: þá veiðir hann þeim~
sem á jörðu býr ~ og að seinna kaflanum, "Nú beiðistákveðnar", se slept ; bvorttveggja í einu hljóði.
Við 7. gr. Að orðin, "þótt eigi hafi bann leyfi jarðeiganda
til" falli niður, í einu hljóði; og að við enda greinarilInar sé
bætt: Hreina er o.q leyft að veiða og elta, hvar sem
stendur, með 17 atkvæðum gegn 5.
Við 8. gr. Að orðunum, "ef hreppstjóra þykir nauðsyn til
bera" og "talsverðan", se kipt burt; í eiuu bljóði.
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Við 12. gr. Að orðunum "annars manns" sé hleypt úr; með
16 atkvæðum gegn 6.
Við 14. gr. Að greinin byrji þannig: Einginn má, nema nauðsyn beri til, o. s. frv.; og að í stað orðanna "Ef skotið
er á þeim tíma árs", se sett: Ef skotið er frá Apríl-mánaðar lokum til 1. dags Ágúst-mánaðar í friðhelgu eggveri, o. s. frv; hvorttveggja með 18 atkvæðum gegn 4;
og loksins, að seinasta kafla greinarinnar: "Herskipaskot
-þessu"
se slept ; með 21 atkvæði gegn 1.
Við 15. gr. Að í staðinn fyrir þann kafla greinarinnar "Nú
skýtur maður landsel- fjórðúngur mílu í milli", se tekin
þessi orð: Einginn má skjóta landsel eða útsel á fjörðum eða eikum, þar sem látur eru eða laqnir, nær en
hálfa mílu frá látrum eða lögnum~ en ef skotið er, eignast, o. s. frv; með 19 atkvæðum gegn 3.
Við 16. gr. Að í staðinn fyrir orðin ,,60faðmar", se sett: hundrað faðma tðlfrætt, og á eptir "stórstraums - fjörumáli", sé
bætt við: þar sem netlög eru, en þó eigi nær látrum eða
e.qgveri~en áður segir; að orðunum "landeigandi - netlög hans", se slept; að orðinu "netlögum" seinna, se breytt
í nótlögum; að orðin ábúanda og ábúandi sé sett í staðinn fyrir "landeiganda" og "landeigandi", og honum, fyrir
"landeiganda" seinast í greininni; að á eptir orðin "í 12.
greinar", se skotið inn í: Skutulveiði er heimil, hvar sem
stendur; að í staðinn fyrir orðin "þar sem venja er - í
vaðinn", se sett: þar sem menn eru að skutulveiði~ má
ekki skjóta nær með byssu en soo, að óvilhöllum mönnum eigi þyki skaði að~ og aldrei í vaðinn; allt þetta með
19 atkvæðum gegn 3; og loksins, með 16 atkvæðum gegn
6, að ,,1 rbd" se breytt í lí rbd., og
Við 21. gr. Að við enda greinarinnar se bætt orðunum: fyrst um
sinn, með 20 atkvæðum gegn 2.
Alþíng hefir þar að auki án atkvæða-greiðslu fallizt á, að
breyta orðaskipun í einstökum greinum frnmvarpsins, þannig:
5. grein, sektas fyrir "sekst" (og eins í 13. og 14. grein),
ríkisbánkadölum fyrir "ríkisdölum" (í U. grein ríkisbankadal fyrir "ríkisdal") og einu sinni fyrir "um sinn"
(og eins í 18. grein).
í 8. gr., rbd. fyrir "rd" (og eins í 12., 13., 14., og 15.
greinum).
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i 13. gr., En ef kann verður sekur eptir dómi optar en einu
sinni, í staðinn fyrir "En ef hann brýtur- sekur um; og
í 14. gr., Sektir ligflia þar að auki við, fyrir "það er og
auðvitað, að sektir liggja við".
Allraþegnsamlegast.

1>.

Sveinbjörnsson

7. Ágúst -

J. Johnsen.

þrítugasti og sjötti fundur.
Allir á fundi.

KONÚNGSFULLTRÚI

heit svo látandi ræðu:

Háttvirtu alþingismenn!
Ver erum nú aptur komnir að endalokumeins
kafla i árbókum alþingis, að endalokum þeirra starfa, sem eptir ráðstöfun vors vitra og landsróðurlega konúngs hafa aptur þetta ár
kallað oss saman um stundar sakir, svo að einnig þessi þjóðfundur gæti gjört það, sem í hans valdi stæði, til þess að gagn
lands þessa verði eflt með góðum lögum.
.Með alvörugefni
gánga menn að slíkum störfum, þvi serhver hlýtur þá að vera
'gagntekinn. af þeimeinJæga ásetningi: á þingi því, sem þá fer
i hönd, einúngis
að láta í ljósi sannfæringu sína, en einnig
fulla sannfæringu, um það, hvað se samkvæmt retti ogsannleika; með alvörugefni gánga menn og að endalokum þessara
starfa, og líta aptur yfir það, .sem unnið hefir verið, til þess að
rannsaka,
að hvað miklu leyti þetta samsvari þeim ásetningi,
sem menn byrjuðu með, og þeim eptirvæntingum. sem menn
þá gjörðu ser. Orð þau, sem menn ætluðu ser að tala, eru
J1Ú töluð, þau verða ekki aptur tekin, heldur fara þau leiðar
sinnar, og munu standa fyrir þann tíma, sem nú er, og þann,
sem koma mun, eins og óhifanlegur vottur þess, hvernig hver
'og einn hefir gegnt skyldu sinni. það eru að sönnu fáir meðal vor, sem, þegar þeir með alvörugefni rannsaka störf sjálfra sin ~á þinginu, ekki mundu geta óskað, að þeir hefðu i eitt
eður annað skipti hagað orðum sinum á aðra leið, ekki mundu
óska, að eitt eður annað orð væri étaláð.
En þegar ver höfum unnið og talað á þann hátt, sem hin bezta sannfæring vor
hvatti oss til, og innan þeirra takmarka, sem hyg!\ia vor i
hvert skipti sagði oss, bæði að væru afmörkuð með stíl rétt-
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vísinnar og sannleikans, og sömuleiðis ekki geingju út fyrir
reglur velsæmisins, þá muuum ver uú einnig með rósemi' geta
beðið þess dóms, sem upp mun verða kveðinn af óhlutdrægum dómurum, þeim, sem fyrir utan oss eru, og einkum af
hinni óhlutdrægu framtíð.
En eins og hugurinn fyllist alvöru við endalok slíkra
starfa, eins getur tilfinníng manns ekki annað en komizt við,
þegar það band losnar, sem um nokkurn tíma batt huga og
athafnir svo margra heiðarlegra manna saman. Hversu þúngbært sem það erfiði kann að bafa verið, sem serhver af oss
hefir haft að bera, hversu margar orsakir sem hver einstakur
af oss kann að hafa til þess, að gle~ja sig við það, að sú tíð
nálgast nú, er hann getur snúið heim aptur og tekið til sinnar daglegu iðju og háttalags , svo getur þó einginn af oss
annað en komizt við, þar sem hann Sel', að þau bönd losna,
sem knýttu slíkt samfélag saman. Einginn getur vitað, hvort
forsjónin muni stýra því svo, að hann nokkru sinni komi aptur.á þenna fund, einginn getur vitað, hverra felagsbræðra úr
þessu samkvæmi hann eigi að sakna, þótt hann sjálfur komi
aptur í líka stöðu.
það er með þess kyns tilfinningu að eg nú kveð yður,
háttvirtu alþíngismenn! og þakka yður þann góðvilja, sem þer
ætíð hafið sýnt mer sjálfum, enda þótt stundum hafi sitt litizt
hverjum; það er með þess kyns tilfinníngu að eg ser í lagi votta
hinum beiðraða alþíngisforseta þakkir mínar fyrir þann einstaka mannúðlegleika.
með hverjum hann jafnan, þegar störf
okkar hafa mætzt, hefir Iétt mer störf mín, og að eg votta
honum virðíngu mína fyrir þann afbragðs dugnað, með hverjum
hann hefir stjórnað störfum alþíngisins og greidt fyrir málalokum þess.
Mál þessi verða nú lögð fyrir stjórnara lands þessa, og alþíng mun með mer vona og óska, að þau geti vakið hjá honum einúngis ánægju og gleði yfir því að hafa veitt landinu
þessa þjóðstofnan, sem ver viljum biðja forsjónina bæði nú og
síðar að gjöra blessunarríka fyrir þetta land og þjóð.
FORSf;TI

talaði því næst á þessa leið.
Hæstvirtu landsmellll !

Í mörgu em þær hugsanir ólíkar, með hverjum sá ráðvandi samvizkusami maður geingur að einu vandaverki, __
sem
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hann veit að mikið riður á, ei að eins fyrir sjálfan hann, heldur líka fyrir alda og óboma. Ólíkar eru þær þeim, með hverjum bann: skilur við verkið, að þvi afloknu. Hann ge ingur að
þvi með ugga og ótta, að eitthvað muni ser mistaka st, eitthvað missjást, sem skaðað geti aðra, hversu einlægan vilja
sem hann að öðrn leyti finnur hjá ser til að ljúka ætlunarverki sínu, sem bezt má verða.
Með gleði lítur hann yfir
verkið að því afloknu, því, þó hann sjái á því eptir á einhverjar misfellur, sjái, að öðruvísi hefði mátt betur fara, getur
hann þó ekki kent það sjálfum ser, ekki sínum innra manni;
góður vilji var hans eiginleg eign, en framkvæmd þess góða
vilja var opt undir öðrum kringumstæðum komin; fullkominn
lýtalaus verknaður og góður vilji geta her ei ætíð fylgzt að. Náð
konúngs vors, frjáls vilji þjóðar vorrar hefir kallað oss, hæstvirtu landsmenn og meðbræður! á þann fund, hverjum nú bráðum skal slitið. Her áttum ver, að boði konúngsins, að vilja
þjóðarinnar, að íhuga margt vandamál, er mikið var i varið, að
leggja ráðin á til betra skipulags á ýmsu, er almenníng mest
varðaði, og viss er eg um, að ekki einn af oss hefir geingið
að þessu ætlunarverki með þeirri sannfæríngu, að hann ætíð
mundi hitta það bezta og rðttasta; hver einu af oss hefir því,
að eg ætla, geingið að verkinu með ugga og ótta, með vantrausti á eigin vitsmunum, en þó með einlægum góðum vilja,
að vinna sem mest gagn. Nú þegar fundi vorum í þetta skiptið skal lokið, lítur hver af oss með gleði til þess, sem gjört
er; gleður sig yfir þeim meiri eða minni hluta, er hann átt
hefir að sem fullkomnustu og beztu úrsliti málefnanna, eptir
mælíngu þeirrar þekkingar, sem honum var gefin, en þó af
gnægð góðs vilja. !lessi gleði, þessi meðvitund góðs vilja,
gjörir skilnað vorn og burtuför, hvers eins til eigin heimila,
tvöfalt gleðilegan.
Eptir þeirri stöðu, er alþingi þóknaðist að sæma mig með
á þessum fundi, ber mer með fáum orðum að minnast á athafnir þingsins í þetta skiptið.
!lað hefir til meðferðar haft
að eins 6 málefni af hendi konúngs vors, en 78 bænarskrám
ýmislegs efnis hefir þingið veitt móttöku af hendi þjóðarinnar.
Bæði var það, að sumar þessar bænarskrár voru sama, eða
mjög liks efnis, sem og hitt, að nokkrar ei voru þess eðlis,
að þær ættu að takast til Umræðu af þínginu, og því hafa ei
verið skipaðar meir en 20 nefndir alls, en nærri má geta (hvað

844

þingtíðindin einnin sýna), að það tók frá þinginu ekki all-lítinn
tíma, að rannsaka allar þessar bænarskrár, hvert nefnd ætti
i þeim ab skipa eður ekki, enda var því ekki lokið fyrr en
meir en fjórðúngur ens lögskípaða þíngtíma var liðinn. Flestar af nefndunum hafa í tíma lokið störfum sínum, þó ei hafi
fleiri en 16 bænarskrár og álitsskjöl frá þingsíns hendi verið
samdar og sendar konúngi vorum, og eru sumar af þeim land
og lýð mikilsvarðandi.
það kann svo að virðast (því fyrir
alls háttar dómum má ráð gjöra), sem þetta þíng hafi færri málefnum aflokið, en í hitt eð fyrra, og máske þetta megi verða
kent einhverri aflaga víðhögun minni á þíngstörfunum, en
þingtíðindanna stærð mun á sínum tíma sanna, að málefnin
hafi verið fullt svo ítarlega rædd nú, sem þá, enda ræður það
að líkindum, að umræður þingmanna heldur muni við meiri æfíngu leingjast en styttast, þegar þeir venjast við að skoða málefni hvert frá fleiri hliðum, og fá djörfúng nóga til að láta
meiningar sínar í ljósi.
Viðhögun mín á þingsins störfum
liggur fyl'ir almennings augum, og serhver af yður, hæstvirtu! ber heim með ser til átthaga sinna þá sannfæringu þar
um, sem hann meínar réttasta.
Ómilda dóma þar um óttast eg
ekki, því þeir ná mer ekki.
Eg er mer þess meðvitandi, að
eg hefi gjört allt, hvað eg i þingsins þjónustu gjört hefi, eptir
beztu þekkingu og með bezta vilja til að viðhalda réttum
þíngsköpum. Eg þarf ekki heldur að óttast þá, þvi svo mikla
velvild og eptirlátsemi hafa þingmenn auðsýnt mer, hvað eg
her með opinberlega viðurkenni og þakka með innvortis tilfinningu af hrærðu hjarta.
Eg votta einnig þingsins heiðraða varaforseta, þess heiðruðu skrifurum og aukaskrifurum mitt virðingarfullt þakklæti
fyrir það liðsinni, þeir hafa veitt mer í þeirri erviðu sýslun að
halda skrifara verkunum í réttum gángi. Sama þakklæti ber
þeim heiðursmönnum einnig frá þingsíns og minni henðí, er
borið hafa umönnun fyrir þíngtiðindanna undirbúningi til prentunar, sem jafnlángt er nú á leið komin, sem hitt eð fyrra árið.
Virðíngarfyllsta þakklæti framber eg af þingsins hendi til
ens hæstvirta konúngsfulltrúa fyrir þær ætíð ljósu og fyrir
þingsins ráðslaganir opt ómetanlegu bendingar til réttrar leiðar, er hann hefir látið þvi í te. Ef að nokkru hefði mátt á
bæta þá virðingu og þakklátsemi, er þingið finnur sig skulda
honum bæði nú og fyrri, þá hafa báðar mjög svo aukist við
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það, að heyra hann, útlendan mann, konúngsins fulltrúa, opto
ar en einu sinni ræða ber á þínginu á hans og vorra forfeðra
.áður sameiginlega máli, hvers hljómur snertir innstu taugar i
serhvers Íslands sonar brjósti, og vekur þær kærleiksfullar
tilfinníngar til þess útlenda heiðursmannsins, sem varði ómaki
svo miklu til þess einnig á þenna hátt að gagnast þínginu og
gleðja það. Og eg, ef! má einnig frambera mitt eigið innilegasta þakklæti til ens hæstvirta konúngsfulltrúa fyrir hans umburðarlyndi með því, sem mer hefir kurmað að yfirsjást í því
marga, sem eg, eptir stöðu minni á þínginu, hefi átt við hann
að skipta, fyrir alla mer sýnda góðvildarfulla mannúð. Eg
get ekki óskað þínginu betra, en þess, að Hans Hátign konÚDgur vor sem optast sendi því þenna heiðursmanninn, sem fulltrúa af sinni hendi.
Að lyktum óska eg guðs blessunar yfir þíngið, yfir þau
störf þess, er það nú hefir af lokið, yfir öll þess störf á ó~
komnum tíma.
Eg óska, að vísdómur og hlutdrægníslaus
skoðun og umhugsun málefnanna megi stýra öllum þess ráðslögunum, að friður og eindrægni megi drottna í því, og virðing og hlýðni við lög og góða reglu megi ætíð vera þess leiðtogi!

Síðan stóð upp konúngsfulltrúi
og mælti:
i nafni konúngs segi eg þessu alþíngi .slitið.
~íngmenn tóku þá undir i einu hljóði:
'fJLeingi lift konúngur vor Kristján áttundi"
~ví næst var geingið af þíngi.
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