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Ar 1849, mánudaginn hinn 2. júlí, var alþíng Íslendinga sett
í 3. sinn í Reykjavík.
Áður en þíngið var sett, var guðsþjónusta haldin í dómkirkju bæarins, og prédikaði prófastur herra
Hannes Stephensen, og lagði út af 1. Cor. 4, 3. 4.
þar eð konúngsfulltrúinn, amtmaður P. Melsteð, var ekki
kominn til landsins, leituðu þingmenn ráða hjá stiptamtmanni
Rosenörn, hvemin í því tilliti að skyldi fara, og þóknaðist
honum, í téðum forföllum konúngsfulltrúans,
að setja þingið
með svo látandi ræðu:
Háttvirtu

alþíngi8menn~ dánumenn fulltrúar

Íslendinga!

Á næstliðnu hausti ritaði eg yður href samkvæmt 39. grein
alþingistilskipunarinnar um að koma á þenna stað hinn fyrsta
virkan dag í júlímánuði, og hefir ekki konúngur vor, eins og
tilfært er í tilskipuninni, auglýst nokkra breytíng í því tilliti.
En eins og yður er kunnugt, er ekki sá merkismaður enn
þá kominn, sem konúngur vor hefir falið á hendur að vera
fulltrúi sinn á þessu þíngi.
Ekki er heldur kunnugt, að nokkur sé kosinn aðstoðarmaður hans samkvæmt 41. grein í tilskipuninni.
þer hafið því
spurt mig, hvort eg ekki sjálfur vildi taka konúngsfulltrúans
störf á hendur og setja þíngið á þeim lögboðna tíma, og finn
eg ekkert á móti því, svo að þingstörf geti strax farið fram,
og dvöl yðar her á kostnað landsins ekki verði til ónýtis.
Eg hefi að sönnu óskað og beiðzt þess, að íslenzkur maður mætti her, sem fulltrúi konúngs; en í því trausti, að hann,
sem fullkomlega er vaxinn málinu, á sæmilegri hátt haldi því
á fram, sem her er nú byrjað, vil eg fúslega gjöra alt, sem
í mínu valdi stendur, til að greiða rekstur áríðandi málefna
yðar, og liggur ábyrgðin á mer fyrir það við konúng vorn.

En ei get eg við þetta tækifæri
látið vera að fara fám
orðum um ásigkomulag landsins.
Vel' höfum, síðan seinasta alþing var, mist vorn gól'la og vitra konúng Kristján
áttunda,
og var hann mjög kær þjóðinni og vinsæll her á landi.
Hefir
nú sonur hans, Friðrik sjölllldi~ tekið ríkið, og er hann sá einasti konúngur, sem komið hefir út til Íslands til að skoða hin
tignarlegu
og markverðu furðuverk náttúrunnar
her á landi og
kynna ser eðli og þarfir innbúa.
Er það alkunnugt,
að konúngur vor frá þeim tíma hefir ætíð látið ~ig miklu varða um
Ísland, Þ.i óðinn, þarfir hennar,
eins og Íslendingar
minnast
hans ætíð með ást og virðingu,
þessar þegnlegu tilfinningar voru samt ekki jafnsterkar
í
öllum hlutum ríkisins.
Vondir frændur, sem möttu meira hagsmuni sína og ættmanna sinna, en heill og lög ríkisins, tældu Holsetumenn
og
nokkurn
hluta Slésvíkurmanna,
sem hingað til höfðu reynzt
mjög hellir þegnar, til að gjöra uppreisn,
og fylktu þeim móti
sínum konúngi og herra.
Að vísu biðu þeir ósigur, eins og við var að húast, en
með svikum höfðu þeir þó feingið þjóðverska fursta til að senda
þeim liðstyrk, og hefir því konúngur vor með sinum hollu þegnum átt við mikið ofurefli að stríða.
Í haust, sem leið, komst
á vopnahlé og nokkurs konar millibíls samningur, en þar þeir
menn í Slesvik, er eigi höfðu gjörzt eiðrofar við konúng sinn,
máttu sæta afarkostum
og síðan þola stakt ofríki, áleit konúngur það skyldu sína og Dana að láta þessa
samninga
ei
leingur standa, en til var tekið.
Vildi hann heldur byrja .striðið að nýu, og það enda þótt líklegt væri, að þjóðverjar mundu
fara lángt norður á Jótland,
en gefa nokkra ástæðu til að efast um, að hann af fremsta megni vildi vernda réttindi sinna
hollu og trúu þegna í Slesvik.
pegat seinast fréttist, leit þó út fyrir, að stríði þessu mundi
bráðum linna. Hefir þetta stríð og, sem byrjað var með drottinsvikum og haldið var áfram með ofurefli erlendis-konúnga,
sýnt ljóslega, hve leingi þjóð, þó lítil
getur barizt við ofurefli, ef hún er trú og samhuga stjórninni.
Íslendíngar
hafa nokkrir
tekið heiðarlegan
þátt Í orustunum,
en allflestir þeirra hafa varið talsverðu fe, bæði til
að halda áfram stríðinu, og þó einkum til að styrkja þá, sem
særzt hafa og mist hafa ættíngja og aðstoðarmenn.
Hafa Ís-

se,
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lendingar með þessu ljóslega sýnt mannelsku sína og bróðurlega
eindrægni við hina aðra hollu þegna konúngsins,
og eiga þeir
fyrir þetta því fremur þakkir skyldar, sem varla getur hjá því
farið, að þeir í fleiru en einu bíði tjón og skaða af stríðinu.
þetta
ógæfusama
stríð hefir einnig ollað því að nokkru
leyti, að stjórnarbreytíng
ríkisins er ei komin leingra á veg.
Eins og það leingi hafði verið áform Kristjáns
áttunda,
að breyta þannig stjórninni,
að þjóðin tæki meiri þátt í henni,
eins hélt sonur hans Friðrik sjöundi því áfram, og kvaddi
hann menn til fundar í haust eð var, til að ræða um frumvarp
tíl nýrra grundvallarlaga
fyrir ríkið. Nefndi konúngur sjálfur
fimm Íslendinga til fundarins, og ritaði mer href, dagsett 23.
septembermánaðar,
sem birt hefir verið almenningi
26. dag
októbermánaðar
næst á eptir, til að skýra frá ástæðum þeim,
er knúðu hann að velja sjálfan fyrir hönd Íslendínga til ríkisisfundarins ; hefir hann í áminnztu bréf lofað, að fundur skyldi
verða haldinn í landi her til að segja álit sitt um þær aðalákvarðanir, sem þættu nauðsynlegar
til að skipa stjórnarlögun
landshluta
þessa samkvæmt
aðalstjórnarskipun
ríkisins.
Er
það því haldið, að fyrir þetta þíng mun verða lagt frumvarp til
nýrra kosníngarlaga
til að velja eptir fulltrúa til áminnzts fundar, og að frumvarp þetta, sem konúngsfulltrúinn
kemur með,
verði aðalmálefnið á þessu þíngi.
Jafnframt þeim breytíngum,
sem stúngið var upp á í grundvallarlögum
ríkisins, er stjórnarhættinum
breytt þannig, að þau
málefni, sem eru sama eðlis, heyra undir aðgjörðir eins manns.
Eru þannig öll Íslands málefni undir umsjón eins manns, sem
el' Íslendingur,
og á hann að bera málefnin
fram við þann
stjórnarherra,
sem þau eptir eðli sínu heyra undir, og mun
þessi tilhögun án efa verða til gagns og verða þokkasæl her
á landi, ser í lagi ef hún er sett í nokkurs konar samband
við vild þjóðarinnar.
'þó nú svo líti út, sem það geti dregizt nokkurn tíma, að
stjórn landsins verði löguð á sem haganlegastan
hátt, eru þ6
kann ské fleiri mer sanidóma í því, að það se ekki svo skaðvænlegt, þar eð sjaldan er vel geingið frá því verki, sem ei er
vandlega unnið með iðni, alúð, þekkíng og varúð ; en í öllu
falli er það víst, að mikið af þessu verki er komið undir )'ður, háttvirtu þíngmenn, og störfum yðar að þC);SU sinni.
1,Ý~1 F.n
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STIPT.HITMAÐUR~ sem kaus sjer fyrir skrifara
sýslumann
Pál Melsteð, skýrði frá, hverjir væru alþingismenn,
bæði konúngkjörnir
og þjóðkjörnir,
hverjar breytingar
á þeim væru
orðnar, síðan seinasta þing var haldið, og hverjir þeirra enn
þá væru ókomnir.
Eptir þeim breytingum,
sem þannig eru á orðnar, eru þessir þingmenn:

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konúngkjörnír

r

'þ{)rður Sveinbjamarson
konferenzráð.
Helgi G. Thordersen
biskup.
þórðul'
Jónasson,
assessor,
.Ión þorsteinsson,
jústizrað, landlæknir,
Haldór Jónsson,
prófastur,
Kristján Kristjánsson,
assessor.
B. þjóðkjörnir.
a) í suðuramtlnu,

1.

Jón Guðmundsson
fyrir Skaptafellssýslu,
(ókominn).
þórðarson
fyrir Rángárvallasýslu
(varafulltrúi).
.Tón Johnsen, bæarfógeti,
fyrir Árnessýslu,
(ókominn).
Guðmundur
Brandsson
fyrir Gullbríngu og Kjósarsýslu
(varafulltrúi).
Árni Helgason, stiptprófastur,
fyrir Reykjavik.
Hannes Stephensen,
prófastur,
fyrir Borgarfjarðarsýslu.

:2. Jón
3.
4.
5.
6.

h) í vesturamtínu.

7.
8.

Helgi Helgason fyrir Mýra og Hnappadalssýslu.
Kristján
Magnúsen
kammerráð
fyrir
Snæfellsnessýslu
(varafulltrúi).
9. þorvaldur
Sivertsen fyrir Dalasýslu.
10. Eyólfur Einarsson
fyrir Barðastrandarsýslu.
ll. Jón Sigurðsson fyrir Ísafjarðarsýslu,
(ókominn).
12. Ásgeir Einarsson
fyrir Strandasýslu.
e) í norður - og

13.
14.
15.

austur - amtlnu,

R. 1\1. Ólsen fyrir Húnavatnssýslu.
Jón Samsonsson
fyrir Skagafjarðarsýslu.
Steffan Jónsson fyrir Eyafjarðarsýslu.
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16.

.JÓn Jónsson fyrir Suðurþingeyarsýslu.
17. Jakob Petursson fyrir Nori'lurþíngeym'sýslu.
18. Guttormur Vigfússon fyrir Norðurmúlasýslu.
19. Sigurður Brynjúlfsson
fyrir Suðurmúlasýslu.
Fyrir Vesfmannaeyar
mætti einginn þingmaður.
Stiptamtmaðurinn
kvaðst fyrir sitt leyti ekki hafa ástæður
til að mótmæla setu nokkurs
alþingismanns
á þínginu,
og
skoraði því næst á þá sjálfa að bera upp þess konar mótmæli,
ef nokkur hefði; og með því einginn varð til þess, kvaddi
bann, samkvæmt 48. grein þínglaganna,
hinn elzta af þíngmönnum, stiptprófast
Árna Helgason, til að gángast fyrir forsetakosningu.
Og tók hann ser til aðstoðar prófastana
sera
Hannes Stephensen
og sera Haldór Jónsson.
Prófastur
sera HANNES STEPHENSEN hreifði því fyrst,
hvort ekki mætti velja til embættismanna
þíngsins fjærverandi
þingmenn, sem væntanlegir
væru,
STlPTAMTMAÐURkvað ekkert mundi vera því til fyrirstöðu,
að þeir af þingmönnum,
sem enn þá væru ókomnir,
yrðu
kosnir til embættismanna
þingsins,
þar eð þeir hefðu til kynt
ser, að þeir ætluðu að koma til þings og væru því væntanlegir bráðum.
Fulltrúi Skaptfellíuga
hefði að sönnu ekki ritað ser embættishref
her um, en menn héldu þó, að hann kæmi.
Prófastur
HANNF.s STF.PHENSF.N hreifði því næst, hvort
ekki mætti kjósa forseta fyrir styttri tíma, en allan alþíngistimann, er einhver þeirra kynni vera fjærverandi,
er þingmenn vildu
kjósa til Ress, og hefði þetta við geingizt á ríkisfundi Dana.
STlPTAMTMAÐUR sagði það væri ekki samkvæmt
þíllgskapa lögunum
að kjósa forseta
um styttri tíma,
en allan
þíngtimann,
enda bæri því síður nauðsyn
til þess,
sem hel'
væri og kosinn varaforseti,
sem i viðlögum gæti gegnt forseta
störfunum;
að ríkisfundur
Dana skipti að sönnu embættismönnum á styttri tímum,
eu það væri ný breytíng, og ekki
samkvæm alþíngistilskipuninni.
HUDÓR prófastur
JÓNSSON leiddi athygli þingmanna
að
þvi, að nauðsyn bæri til, að minnsta kosti annaðhvort
forseti
eða varaforseti væri ekki fjærverandi.
STIPTAMTMAÐUR kvað það öldúngis nauðsynlegt,
að báðir, bæði forseti og varaforseti,
væru ekki fjærri þínginu;
að
þessu mundu þíngmenn
sjálfir hyggja,
þegar til kosninga
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kæmi, enda væri það þeim mun hægra, sem fyrst ætti að
kjósa forseta og síðan serstaklega
varaforseta.
Var síðan geingið til atkvæða
um forseta kosningu,
og
urðu þær lyktir á, að þingmaður Ísfirðinga, sekreterí
Jón Sigurðsson, varð forseti með 9 atkvæðum.
þVÍ næst var leitað atkvæða
um varaforseta,
og feingu
stiptprófastur
Á. Helgason og prófastur
H. Stephensen
jafnmörg atkvæði, eður 8 hvor þeirra.
STIPTAMTMAÐURgat þess,
að með því báðir þessir hefðu
feingíð jafnmörg
atkvæði,
yrði, samkvæmt hinni 48. grein í
alþíngislögunulll,
að skera úr því með nýrri kosningu,
hvor
vera skyldi varaforseti.
Urðu þú þær lyktir, að stiptprófasturinn hlaut II atkvæði, en prófastur Hannes Stephensen
9.
Stiptprófastur
ÁRNI HELGASON þakkaði að vísu þinginu
fyrir þá sæmd, er þa1'l með kosningu þessari hefði auðsýnt ser .•
en afsakaði sig jafnframt frá að takast forseta störf á hendur
bæði fyrir aldurs sakir og ófimleika
við slík störf,
og skaut
því máli bæði undir stiptamtmanninn
og þingmenn.
S'l'IPTAMTMAÐURkvað það satt vera, að stiptprófasturinn
hefði kvartað um ellilasleika
sinn við sig, en eptir 54. grein
alþ. tilsk : mætti einginn. án þess þíngið leyfði, skorast undan
þeim emhættisstörfum,
sem hann væri kosinn til.
Biskup H. G. 'fHORDERSEN beidrli þíugið hafa nærgætni
við þann mann, sem komin II væri yfir sjötugt, enda væri hann
alþektur að því, al) bera það eitt fram, er satt væri.
Prófastur H. STEPH~;NS~]l\'mælti fastlega á mó.ti afsökun
stiptprófastsins
frá varaforseta
starfi, og áleit hann í öllu hæfan og bæran til að gegna þv),
þ. SIVEKTSEN:
.Mer virðist her liggja beinast við, að
geingið se til atkvæða
mn það, hvort þingmenn vilji veita
stlptprófasti
séra Árna lausn frá því að vera varaforseti,
o~
síðan, að því búnu, eigi nýtt varaforsetaval
að fram fara, en
fyrr ekki.
STIPTAMTMAÐUR kvað það alsendis
rétt og samkvæmt
þínglögum,
sem þingmaður Dalasýslu
hefði sagt, því þar eð
kosning stiptprófastsins
væri unnið verk, sem fyrst yrði að
gjörast ógilt, þá yrði að leita atkvæða um, hvort þingið vilði
gefa stiptpréfast
lausan við varaforseta
embættið,
og síðan
byrja 1I)'a kosningu.
Urðu þá allir þingmenn á það sáttir, og
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þar næst til Taraforseta
prófast H. Stephensen,
sem
það starf á hendur, og settist í forsetasæti.
þvi næst skoraði varaforseti á þingmenn að kjósa skrifara, og nefndi hann assessor Kristján ásamt prófasti H. Jónssyni til að rita atkvæðin.
Konferenzráð
Sn;JNBJÖRNSSON spurði, hvort ekki mætti
kjósa sýslumann þ. Guðmundsson
til skrifara,
þm' hann væri
konúngk j örinn vara þingmaður.
STIPTAMTMAÐVR sagði, að sýslumaður
þ. Guðmundsson
væri að sönnu konúngkjöriun
varaþingmaður,
en hann hefði
enn ekki feingið köllun til þings; og þó líklegt væri, að hann
bráðum feiugi það, I)ví assessor Jónassen ætti að fara norður í
land, til að gegna amtmanns störfum, gætu menn samt ekki
kosið hann til þingsembætta,
meðan hann hefði ekki setu á
þínginu.
Var þá geingið til atkvæða
um kosningu skrifara,
og
hlutu flest atkvæði umboðsmaður
R. M. Ólsen og assessor
Kristjánsson.
Assessor KRISTJ-".N þakkaði kosninguna,
elt beiddi sig
afsakaðan að þessu sinni vegna heilsulasleika , og Sel' i lagi
k vaðst hann vegna hæsi óhæfur að öllu til að lesa upp þingbókina, eins og tíðkað væri.
R. 1\1. ÓLSEN gat þess, að þar eð hann hefði verið S\"O
óheppinn að vera kjörinu til þíngskrifara,
hvar til hann eingall
veginn væri fær, þá óskaði hann, að þíngtð veitti ekki assessor Kristjáni lausn frá skrifara störfum, því hann skyldi taka
að ser að lesa upp gjörðarbókina , svo hæsis ástæða assessorsins gæti fallið burt, þar eð Ólsen ekki gæti talið kvef meðal afbatana sinna.
STIPTAJIlTMAÐ
VR
gat þess,
að á hinum dönsku þíngum
væru aukaskrifarar
vanir að lesa upp þingbækurnar,
og væri
það þingskrifurunum
gÓClur ljettir; og urðu menn þvi ásáttir að
láta standa við kosningar
þær á skrifurum , sem þegar voru
orðnar.
VARAFORSf:TI kvað tiðkazt hefði að kjósa ritnefnd, en þar
eð þeir menn væru ókomnir,
sem því starfi hefði áður gegnt,
og þingmenn eun kynnu að vilja kjósa, stakk hann upp á því,
að kosningu þessari væri frestað um nokkra daga.
Jústizráð
J. þORllTl!:lNliiltN gat þess og, að ekki mundi
kusu
tókst
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strax verða byrjað á prentun þíngtíðindanna,
svo ekki lægi á
að kjósa ritnefndina
strax.
STIPTAMTMAÐUR
kvað þó ekkert vera á móti því, að prentun þingtíðindanna
yrði byrjuð næsta dag, og i prentsmiðjuuni
væri alt undir það búið, og þess vegna virtist ser vel til fallið
að kjósa ritnefndina strax.
Assessor KRISTJ,iN
áleit réttast að fresta kosníngu þessari, þar eð þeir menn, sem þingmenn helzt mundu vilja kjósa
í nefnd þessa, væru enn þá ókomnir,
og að líkindum mundu
lenda bráðlega;
og var nefndin ekki kosin að þessu sinni.
V ARAFORSBTI
stakk upp á að kjósa aukaskrifara.
STIPTAMTMAÐUR
sagði, að eptir 53. grein alþíngislaganna
ætti konúngsfuUtrúi
vald á að útnefna aukaskrifara,
en aðra
skrifara tiltæki forseti, og gætu menn komið ser saman um það
utan þings.
VARAFORSETI
bar fyrir þíngið, hvort þíngið ætti að haldast í heyranda hljóði, eins og áður hefði verið stúngið upp á,
en þá mætt mótmælum; virtist honum nú standa öðruvísi á, og
sýnilegur undirhúningur
til þess gjörður Í þingsalnum.
STIPTAMTMAÐUR
kvaðst hafa ritað stjórninni href um það
efni; en hvað það snerti, er áður hefði her um þetta efni verið rædt, þá væri það að sönnu breytíng frá því, sem verið hefði,
að þingið væri haldið í heyranda hljóði,
en þar eð hún væri
samkvæm stefnu þeirri,
er ríkisstjórnin
nú hefði,
og þetta
hefði átt ser stað á enurn dönsku fulltrúaþíngum,
þá gæti hann
ei ætlað, að neitt væri þessu til fyrirstöðu,
og því hefði bann
leitazt við að gjöra þær ráðstafanir,
að þessu gæti orðið
framgeingt,
ef þingmenn yrðu á það sáttir; hvað þeir og urðu í
einu hljóði.
Konferenzráð
SVEINBJÖRNSSON
tjilði, að landsyfirréttur
yrði
að haldast á morgnn,
og gæti hann því ekki mætt, fyrr en
að því búnu.
V ARAFORSETl
kvað þá þínginu slitið, og ákvarðaði
fund
um hádegisbil
næsta dag.

3. júlí ._- annar fundur.
Allir sömu á fundi, nema stiptprófastur,
föll sín. þingbókin
lesin og samþykt.
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er tjáð hafði for-

skýrði þínginu frá, að eptir því sem nú á
stæði, gætu eingin lagafrumvörp
orðið framlögð frá stjórnarinnar hálfu, en aptur væru ft-á þjóðinni komnar margar bænarskrár,
en af flestum þeirra væru enn þá ekki tekin eptirrit, og gætu því ekki í dag orðið framlagðar.
Einúngis 5
bænarskrár
af þeim, er hann væri búinn að fá eptirrit af,
ætlaði hann að framleggja,
og væru þær þessar:
1. frá
Suðurþíngeyarsýslu,
um meiri jöfnuð á greiðslu
alþingiskostnaðar.
2. frá Borgarfjarðarsýslu,
um að alþíngiskostnaður leggist á þau verzlunarstaðahús,
sem veita kjörgeingi
og kosningarrétt.
3. frá sömu sýslu um kauptún á Krossvik. 4. frá HángárvalIa - og Arness-sýslum,
um timburflutninga að þorlákshöfn.
5. frá Svarfdælum innan Eyafjarðarsýslu,
um siglingu að Hrísey, og yrðu bænarskrár
þessar sjálfar framlagðar í dag álestrarstofu
þingsins', og teknar til umræðu á
morgun.
Að endíngu gat varaforseti þess, að fleira gæti ekki
orðið fyrir tekið í dag, ef þíngmenn hefðu ekkert fram að færa;
og þar eð einginn þingmanna gaf si!!; fram, var þínginu sagt
slitið, og fundur ákveðinn til 10. stundar fyrlr hádegi á morgun.
VARAFORSETI

4. Júlí -

þriðji fundur.

Allir sömu á fundi, nema stiptprófastur,
sem tjáði forföll
sín. þíngbókin
lesin og samþykt.
Varaforseti afhendir flutningsmanni bænarskrána frá Suðurþíngeyarsýslu
um jafnari greiðslu á alþíngiskostnaðinum.
Flutníngsmaður
Jðn Jonsson beiddi þíngið leyfis að upplesa hænarskrána,
er hún væri svo stutt og ljós, að upplestur
hennar tefði ei meira fyrir, en að skýra frá höfuðatriðum
hennar.
Varaforseti kvaðst ekkert hafa á móti því, að bænarskráin væri öll upplesin.
því það gæti orðið tjón að því, að
bænarskrár
væru ekki lesnar heilar upp.
Umboðsmaður þ. Siuertsen: Eg leyfi mer að gjöra þá athugasemd, að mer þykir miklu varða, hvort a It þai), sem upplesið verður á þinginu, eigi að prentast eða koma inn í þíngtíðindin, ellegar ekki; því eg ætla það mjög ísjárvert, að gjöra það
að reglu, að allar bænarskrár
verði upplesnar, eigi þá að prenta
þær allar; og vil eg leyfa mer að skjóta
því undir álit ens
háttvirta varaforseta.
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Umboðsmaður
væri fylgt í þessu

Ólsen kvað nauðsynlegt,

að almennri reglu
tilliti.
Varaforseti:
það er almenn regla,
að bænarskrár
eru
lagðar fyrir fram á lestrarsalinn,
svo það er í valdi þíngmanna
að lesa þær; en opt getur npplestur bænarskránna
á þínginu
sjálfu gjört mikið gagn, en litla töf, og það flýtur ekki af upplestrinum, að prenta þurfi alt það, sem upplesið er.
Umboðsmaður
þ. Sivertsen kvaðst með þessu skilyrði
ekkert hafa á móti upplestrinum.
Konferenzráð
þ. Sveinldörnsson bað, upp á konferenzráðs
Thorsteinsons
og eigin vegna, að það væri ekki inn fært í þíngtíðindin með sömu orðum, sem varaforsetinn
hefði farið þar
um, að tjón hefði hlotízt af, að bænarskrárnar
hefðu ekki verið upplesnar á þínginu.
Varaforseti: Eg vona, að þingskrifararnir
hafi tekið eptir því, að það voru ekki mín orð, að tjón hefði hlotizt af, að
bænarskrár
að undanförnu
hafa ekki verið allar upplesnar,
heldur hitt, að það gæti hlotizt tjón af því, 02; er eg sannfærður um, að svo gæti farið, ef synjað er um upplesturinn.
En veri það á þingmanna valdi, hvort þær verða upplesnar eða
ekki, eins og verið hefir að undanförnu.
Gutlormur stúdent Vigfússon hélt ei nauðsynlegt að upplesa allar bænarskrár,
og ser í lagi ætti þetta ser stað, þegar fleiri
samkynja bænarskrár
væru framlagðar á þínginu, er þá mundi
nægja að upplesa hina yfiræripsmestu,
en hínar af þeim mundu
verða afhentar nefnd þeirri, er kosin væri eptir höfuð -bænarskránni ; því síður áliti hann nauðsynlegt
að prenta þær .
Jðn hreppstjóri Jonsson kvað það þjóðlegra og frjálslegra, að allar bænarskrár
væru upplesnar ; þVÍ þó þingmenn ættu
kost á að kynna ser þær á lestrarsalnum,
kæmi, ef til vildi,
skuggi á endurminningu
þeirra hjá þíngmönnum,
þegar fráliði,
enda ætlaðist þjóðin til, að bænarskrárnar
væru upplesnar,
er
þetta væri sá eini málstaður,
er hÚII ætti við þingið, og þenna
málstað vildi hún eiga í heyranda hljóði; það væri líka aðgætandi, að þó þíngmenn gætu kynt ser hænarskrárnar , þá væri
þetta samt fyrirmunað utanþíngsmönnum,
og yrði það því
þessum að litlum notum,
að þingsalurinn
væri opinu;
hann
fór því þess vegna
fastlega á flot, að allar bænarskrar yrðu
upplesnar opinberlega
á þínginu.
E?lólfllr hreppstjóri
Einarsson: Eg vil óska, að allar bæn-
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arskrár ættu rétt á að lesast upp, en undir forseta yrði komið, hvort þær yrðu prentaðar.
Stiptamtmaður : það getur verið nokkurt vafamál, hvort
synja megi nokkrum þíngmanni að lesa upp þá bænarskrá,
er
hann samkvæmt
hinni 62. gr. í alf>: tilskipuninni
vill bera
upp fyrir þínginu,
og sem hann þess vegna á, eptir orðum
tilskipunarinnar,
greinilega að leiða þínginu fyrir sjónir.
það
er þó augljóst,
að sú greinilegasta
aðferð til að leiða þinginu
í ljós iuuihald einhverrar bænarskráar,
er að lesa hana upp,
og eg fæ því ei betur séð, þegar einhver þingmaður mælir
fram með einni bænarskrá
og vill lesa hana upp, eu að hann
geti krafizt þess.
það er að vísu svo, að verði allar bænarskrár, sem upp eru lesnar, prentaðar,
svo auka þær þíngtíðindin um nokkur blöð; en það el' þó aðgætandi, að áform tíðindanna
er að sýna, hvað borið hefir verið upp á þínginu;
það er heldur ekki meining mín, að allar bænarskrár , sem til
þíngs koma, verði lesnar þar upphátt,
heldur megi afhenda
nefndunum
óupplesnar bænarskrár , þegar þær eru samkynja
þeim, sem búið er að lesa og nefndirnar hafa móti tekið .
Jðn hreppstjóri
Jonsson kvað nauðsynlegt
að upplesa
allar bænarskrár,
eins þó þær væru samkynja,
þVÍ í þeim
gætu verið, hverri fyrir sig, serstök atriði, sem vert væri að
þíngmenn
heyrðu og kyntu sek
Stiptamtmaður : Viðvíkjandi því, er nú var sagt, vil eg
geta þess, að meining mín var sú, að þegar ný uppástúnga
væri horiu upp,
sem þíngmenn vildu mæla fram með, og
krafizt væri, að lesa halla upphátt fyrir þingfnu,
þá yrði svo
að vera; en hitt held eg, að ekki þurfi að lesa þær allar, þegar samkynja atrið! er í þeim öllum, hverri fyrir sig.
En mæli
einginn þíllgmaður með bænarskránni,
þá mætti her, eins og
gjört henr verið á fulltrúaþíugum
Dana,
afhenda
þær serstakri nefurl , sem sett er til að veita móttöku slíkum bæ llarskrám.
Steffdn hreppstjóri Jánsson: Eptir minni skoðun og lítilli
reynslu, virðist mer nauðsyn, að lesa upp á þinginu þær bænarskrár, sem vafi getur verið á hvort þíngið vill veita móttöku,
svo innihaldið
skýrist
þess betur fyrir þíngmönnum;
hínar
þurfa síður að lesast upp, heldur einúngis að afhendast nefndunum, svo þær geti metið úr þeim ástæðurnar,
en ógjörlegt er
að prenta allar þær, sem upp kynnu að verða lesnar.
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Ihutormur
stúdent
Vi,qfússon kvaðst ei vilja hindra,
að mál efnin skýrðust þínginu við upplesturinn,
en það mundi
valda of mikilli tímatöf að lesa þær upp allar, einkum þær
sem eru samkynja
og feingnar
verða nefndunum,
er geta
dregið út af þeim þau serstöku atriði, því þá fær þíngi1'l tækifæri á eptir að ræða alt málið, og þarf því ei að lesa allar
bænarskrárnar,
heldur eina hvers efli is .
.Jón hreppstjóri Jðnsson: þegar
hver flutningsmaður
á
þó að taka fram höfuðatriðin
í bænarskránum,
veldur þetta
eins mikilli tímatöf, eins og upplestur sjálfra þeirra, því ekki
eru allir svo fljótir að leiða höfuðatriðin í ljós með eigin
orðum, að eg held, að sá máti fremur tefji, en flýti.
AS,qeir Einarsson:
Mer þykir miklu skipta, hvort þíngmenn hafa haft færi á að kynna ser bænarskrárnar
að undanförnu, því um það hefir verið kvartað, að þingmenn hefðu ekki
tíma til að lesa allar bænarskrár
í lestrarsalnum,
þegar þeir
væru algjörlega teknir til nefndarstarfa;
en þegar bænarskrárnar eru öldúngis samhlj óða (eins og eg veit til að nú eru sumar), sýnist mer óþarfi að lesa þær upp allar, enda tekur það
fjarska mikinn tíma frá þinginu,
og eykur því óþarfan kostnað, hvað menn ættu að varast.
Einnar ástæðu vil eg geta, er þingmaður Suðurþingeyarsýslu hefir tekið fram, sem er sú, að nú sé sú skipun nýlega
á komin, að menn fái að heyra þingræðumar,
en þessum
mönnum se það fyrirmunað
að heyra hænarskrárnar,
ef þær
verða ekki lesnar upp á þínginu;
en mer virðist, að þeir,
sem vildu fá að sjá bænarskrárnar,
gætu feingið að sjá þær á
lestrarsalnum
ásamt þíngmönnum.
Konferenzráð
þ. Svei7l~jörnsson:
Eg felli mig vel við
það, er þingmenn
Eyafjarðar
og Stranda sýslna mæltu;
en
margir eru þeir, er þekkja bænarskrárnar
frá fundunum, el'
þær hafa komið fram á. Tíminn er líka svo dýrmætur, að ei
er vert að verja honum til að breyta undaufárinni
venju í
þessu efni.
.JÓn hreppstjóri Jónsson óskaði, að forseti leitaði þíngsins atkvæða um, hvort allar hænarskrár
skyldu upplesast.
Varaforseti:
þíngmenn
hafa að vísu látið í ljósi meiníngar sínar með og mót upplestrinum,
en flestar lúta þær að
því, að hverjar einstakar,
og þegar fleiri eru samkynja,
þær
hinar yfirgripsmestu
verði upplesnar heilar og haldnar.
Allir
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vita þá tímatöf,
sem það valda mundi,
ef þær væru allar
lesnar upp, en þó þessu geti ei orðið við komið, er samt upplýsing að þVÍ, að aðal- bænarskrárnar
verði lesnar,
eins og
heldur ein gin vissa er fyrir þVÍ, að al1ir þingmenn hafi kynt
ser þær, þó þær hafi verið lagðar inn á lestrarsalinn,
en málefnunum getur orðið það að tjóni, ef sumir þingmanna væru
þeim ókunnugir.
Annars virðist mer, að þingið eigi einga töf
að liða af utanþingsmönnum,
og á því þetta ekki að gjöra
neina breyting á þingstðrfunum.
En vegna skiptra meininga
verð eg að skjóta þvi til atkvæða þíngsins, hvort nokkra eða
einga bænarskrá
eigi að upplesa.
Og eptir að þingið í einu
hljóði hafði samþykt,
að nokkrar bænarskrár
skyldi upplesa,
leitaði forseti þVÍ næst atkvæða um, hvort upplesa ætti allar
bænarskrár,
eða þegar fleiri væru samkynja, að eins eina aðalbænarskrá;
og var þetta siðara samþy kt með 15 atkvæðum .
•JÓn hreppstjóri
Jónsson bar það traust til forseta, að þegar af fleiri samkynja
bænarskrám
ætti að upplesa eina, þá
yrði til þess valin sú, er álitist yfirgripsmest.
Varaforseti kvaddi flutningsmann
til að upplesa bænarskrá þá, er honum áður var afhent, og gat þess jafnframt,
að
um þetta efni væri að eins 2 bænarskrár.
og hin yfirgripsmeiri afhent flutningsmanni,
sem að þvi búnu las hana upp.
Stiptamtmaður : það mun án efa vera þingmönnum
kunnugt,
að það var í fyrstu tilæt1un stjórnarinnar,
að þær
jarðir,
sem liggja undir kirkjur,
presta,
fátæka menn eður
spítala,
skyldu ekki vera lausar við alþingistollinn,
eins og
sjá má af ástæðum hins konúnglegu
frumvarps í alþingistíðindum árið 1847, viðbætir A. bls. 50.
En einúngis fyrir þá
sök að alþingið gjörði þá uppástúngu,
að jarðir þessar skyldu
vera undanþegnar
tollinum,
hefir stjórnin bætt við málsgrein
þeirri, sem síðast stendur i 1. §. hins opna bréfs frá 18. júlí
1848, "að lensjarðir presta o. s. fr. skuli vera undanþegnar
þeirri álögll".
Nú má vel vera, að þinginu hafi þó kt nokkur
ástæða til þessa,
bæði í 4. grein reglugjörðar 17. júlí 1782,
og þar næst í því atriði, að opt hefir verið um það rædt, að
bæta kjör hinnar andlegu stéttar.
En bæði er, að hitt hefir
þó verið fyrsti tilgángur
stjórnarinnar,
að af öllum jörðum í
landinu
undantekningarlaust
skyldi alþingis tollurinn greiðast,
og svo hefir einnig víða um landið brydt á óánægju yfir honum, og þess vegna get eg ekki annað en óskað þess af stjórn-
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arinn ar hálfu, að sett verði nefnd manna til að íhuga þetta
málefni.
Að tala um aðrar uppástúngur
, sem drepið er á í
bænarskránum,
virðist mer ekki þurfa nú um sinn.
Jarðirnar
eru, nú sem stendur, sú undirstaða,
sem mál þetta hvílir á,
og það er einungis að fylgja ai'lalreg!unni, ef þeirri unrlantekníng, sem nú er, yrði slept, en hitt er önnur og ný: undirstaða,
að leggja tollinn á timburhús,
á laun embættismanna,
o. s, fr.
En að svo stöddu var það ekki áform mitt að tala nm inntak
eða efni (ReaIitet)
þessa máls, fremur en nauðsynlegt
er til
að mæla fram með, að nefnd yrði kosin til að rannsaka það,
Umboðsmaður
Ólsen skýrir frá, að þessi lagastaður hafi
valdið óánægju á Húnavatnsþingi,
einkum það, að sjálfseignarkirknagóz
se undanþegið,
en ei kveðst hann vita til, að hitt
hafi valdið þar óánægju, og það því síður, sem það í rauninni
mikið ísjárvert að leggja alþingisgjaldið
á kirknajarðir prestanna, einkum állinum fátækari brauðum, en undanþága sjálfseignalkirknajarðallna
se, að hans áliti, ef ei gagnstæð
lagaboðinn,
þá samt ránglæti;
hann verði þVÍ innilega að mæla
fram með nefnd í málinu, eins og stiptamtmaðurinn
hafi gjört.
.JÓn hreppstjori
Jðnsson i Í Suðurþíngeyarsýslu
hafa prestarnir sjálfir skrifað nöfn sín undir bænarskrána
og álitið uppástúnguna
sanngjarna,
eins og það liggur Í augum uppi,
að
kostnaðu rinn verður síður tilfinnanlegur , þegar lagt er á fleiri
gjaldstofna.
Varaforseti: Málefni þetta er studt af fleirum en einum,
svo eg álít sjálfsagt,
að nefnd verði í þVÍ kosin, og hefir þessu
einginn mótmælt og vill víst heldur ekki mótmæla;
verð eg
því að skora á þíngmenn, að stinga upp á, hve margra manna
nefnd þeir álíti nauðsynlega .
.Jón hreppstjóri Jonsson áleit 5 manna nefnd nauðsynlega,
því málið væri svo yfirgripsmikið
og snerti svo marga.
Konferenzráð
þ. Sveinldörnsson áleit nægja að kjósa 3
manna nefnd, svo menn tækju ekki strax svo marga frá öðrum nauðsynjastörfum
þingsins,
hvar til nógur tími mundi
seinna.
Varaforseti: Um þetta efni eru þegar framkomnar 2 meiningar, og verð eg að aðhyllast þá, er lýtur að 3 manna nefndinni.
Umboðsmaður
þ. Sieertsen : Eg held, að 3 manna nefnd
nægi í þessu máli, en hitt vera með öllu ófært, strax í byt:,j-
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un þingsins,

sem virðist fremur veikliðað,
enn sem komið er,
að taka 5 þíngmenn til meðferðar máls þess, er öllum þingmönnum áður má og mun vera fullkunnugt.
Eyólfur hreppstjóri Einarsson: Eg óska 5 manna nefnd,
eins og þingmaður Suðurþingeyarsýslu
stakk upp á, þar mál
þetta víst er vandrædt,
Umboðsmaður
Ólsen: Eg verð í kröptugasta máta að mæla
móti 5 manna nefnd,
þvi fyrst þíngið henr mikið að gjöra,
má það ei ónauðsynlega
eyða kröptum sínum i svo þjóðkunnu
málefni.
Biskup
H. G. Thordersen : Eg er samdóma því, sem
þingmaður Hánvetninga
nú mælti, og kalla það gjört að gamni
sínu og óþarfa, að kjósa fleiri menn Í nefnrl þessa.
Kammerráð Magnúsen var biskupinum
samdóma.
Varaforseti skaut þá málefni þessu til atkvæða, og lutu
flestir að þvi, að 3 manna nefnd væri kosin;
voru að því
búnu hreppstjóri
Jón Jónsson
með 12 atkvæðum, biskup H.
G. Thordersen
og konferenzráð
þ. Sveinbjörnson,
hvor fyrir
sig með 6 atkvæðum,
valdir í nefnd þessa.
því næst tók varaforseti fram bænarskrá
liks efnis, en
yfirgripsminni,
frá Borgarfjarðarsýslu,
með þeim ummælum, að
bænarskrá þessi einkum tæki það fram, að hús þau á verzlunarstöðum landsins,
sem veita kosningarrétt
og kjörgeingi,
beri sömu byrði og eignir þær, sem veita þenna rétt, Í enni
fyrri bænarskrá væri einnig nefnd hús þessi, og virtist því
óþarfi að lesa þessa seinni hænarskrá upp, heldur mætti nægja
að vísa henni til sömu nefndar, sem hinni fyrri, og gæti flutningsmaður sagt til, hvort hann væri ekki ánægður með það.
Jústizráð
Thorsteinsen kvað sig ánægðan þar með.
Varaforseti framlagði síðan fyrir þingið bænarskrá
frá
Borgarfjarðarsýslu
um kauptún á Krossvik,
og gat þess um
leið, að á fyrsta þíngi hefði mál þetta verið rædt, og þingið
þá beiðzt þess, að lausa kaupmenn
mættu verzla þar á sjó,
en leyfi þetta hefði verið takmarkað
af stjörninni
við kaupmenn eina frá Reykjavík;
afhenti
hann síðan hænarskrána
flutningsmanni
jústizráði
J. Thorsteinsen , sem las hana upp
fyrir þínginu.
Stiptamtmaður: Í opnu hréfi frá ll. maí 1847 hefir konúngi þóknazt að leyfa Reykjavikur
kaupmönnum
siglingar
til
verzlunar á Krossvík á Akranesi,
en einungis um 3 ár, nefnilega

15

frá byrjun ársins 1847 til ársloka 1849.
Nú með því það er
viðurkent, að ráðstöfun þessi hafi verið landsmönnum til hagsmuna, þá ræður að líkindum,
að nefnd verði sett til að rannsaka málið; því verði ein gin bænarskrá um það efni send frá
alþingi, þá er leyfið úti við næstu áramót.
En þar sem bænarskráin
hnígur að þvi, að biðja um leyfi
til þess, að nýtt kauptún verði sett við Krossvík,
þá er sú
bón yfirgripsmeiri,
og má það virðast Ísjárvert, áður en verzlunarmálið er komið í kríng, að fjölga kaupstöðum.
Hvað nú
þetta snertir,
vil eg geta þess, að á alþíngi árið 1847 spurði
þingmaður Ísfirðinga
konúngsfulltrúa
þann,
er þá var, hvað
verzlunarmálinu
liði (alþ. tíð. 1847 bls. 14), og svaraði konúngsfulltrúi
því á þá leið, að verið væri að rannsaka
málið,
og því mundi verða svo fljótt ráðið til lykta,
sem unt væri,
enda hafði og konúngur sjálfur sagt í href sínu til alþingis
það ár, "að flýta skyldi svo rannsóknum
verslunarmálsins,
sem fremst mætti verða" (sjá alþ. tíð. s. á. bls. 12). ]lar við
leyfi eg mer nú að bæta, að 15. apríl 1848 ritaði hið konúnglega rentukammer
mer bréf, og beiddí mig að skýra frá áliti
mínu að fullu og öllu um þetta málefni, og sendi eg það með
póstskipi
í vetur eð var.
]legar
konúngsfulltrúinn
kemur,
mun hann geta skýrt frá því, hve lángt málið er komið áleiðis, og þá er tími til að tala um aðalatriði þess, sem einnig
innibinda
í ser hina einstöku
grein um fjölgun kauptúna.
Skyldi koma konúngsfulltrúa
dragast of leingi, og nefndin
verða komin lángt á leið með störf sín, þá er eg fús til að
sýna henni það, sem eg hefi ritað um málefni þetta.
En það
sem mer virðist að þíngið eigi her að hafa fyrir augum,
er
fremur það, hvað ætti að vera aðalregla eða aðalstefna verzlunarmálsins
her á landi, en landslag
eða tilhögun hinna einstöku héraða.
þess vegna vildi eg að lyktum bera undir
varaforseta,
hvort ekki mætti fy r s t skera úr því, hvort setja
eigi nefnd í málinu, og þar næst, ef því verður svarað með
jákvæði, hvort ekki mætti skjóta á frest að kjósa menn í þá
nefnd, þar til útgjört er um hinar 2 bænarskrárnar
um þorlákshöfn og Hrísey, til þess að ein og sama nefnd geti tekizt
þau fleiri mál á hendur.
Umboðsmaður
Ólsen óskar, að uppástúnga stiptamtmannsins fái þingsins meðhald,
svoleiðis,
að allar þær bænarskrár,
sem viðvíkja verzlun á sérstaklegum
stöðum, afhendist einni
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nefnd;
þetta því heldur, sem haun hafi meðferðis frá Húnavatnsþingi
bænarskrá um verzlun í Sauðárkróki
í Hegranessþíngi.
Varaforseti: Eg Vf'rð að leggja fram bænarskrrirnar,
sína
í hverju lagi, því ein beiðist um verzlun í Krossvík,
og önnur um verzlun
í Sauðárkrók,
og þriðja um timburflutninga
í
þorlákshöfu,
og ætlast eg til, að þíngið ráði því, hvort það
tekur þá seinni undir þá fyrstn;
en að þíngið geymi þessar
bænarskrár,
þángað til verzlunarrnálið
alt er ræ dt, er ekki
meiníng mín. Eg verð samt að benda til, að þeir menu, sem
kosnir verða Í nefnd í máli þessu,
þyrftu að vera kunnugir
þeim stöðum, sem beðið er um verzlun á.
Stiptamtmaður:
}~g hygg, að her se á nokkur misskilningur, því eg mælti ekki móti því, að nefnd væri kosin til að
prófa bænarskrána
um Krossvíkur
kauptún,
heldur óskaði eg
eiuúngis, að skorið væri úr því, hvort kjósa ætti nefnd, og svo
að eins lítið eitt frestað, þángað til búið væri að tala um hinar bænarskrámar,
að velja menn í nefndina.
Varaforseti: Eg get ei annað en verið samþykkur
því,
er stiptamtmaður
mælti, að vel mætti bíða að kjósa nefndina,
þángað til búið væri að ræða UIl1 hinar bænarskrárnar
; því
vilji þíngið hafa eina og sömu nefnd fyrir þær allar, þá þyrfti
að velja þar eptir mennina .
Ján Samsonsson: Eg vil leyfa mel' að mæla fastlega fram
með því, að nefnd verði sett í þessu máli; því þó Skagafjarðarsj'sla hafi ásamt nokkrum öðrum sýslum landsins áður sent alþíugi bænarskrá um algjört veralunarfrelsi,
þá hefir hún líka þar
fyrir utan seinna sent flíngi þessu bænarskrá um uppsiglíng á
Sauðsirkrók.
Eg vildi því mælast til þess af þínginu , að í
nefnd þá, er meðhöndlaði þetta mál, yrðu kunnugir menn öðrum fremur kosn ír.
Str/rún hreppstjóri
Jðnsson: Bænarskrárnar
eru 4, því
ein var frá Eyaíjarðarsýslu,
þó hennar væri ekki getið áðan af'
varaforsetanum,
og óska eg, að þess se gætt.
Biskup ll. G. Thordersen: Eg hefi og heyrt nefnda bænarskrá frá Skaptafellssýslu
viðliks efnis.
Varaforseti: Bænarskrár þær, sem þegar eru framlagðar,
eru um verzlun
í Krossvík,
Hrísey og tiruburflutnmga
í þorlákshöfn;
en þær, um verzlun í Sauðárkrók,
Hellnavík og Pap{)I', eru enn þá ekki framlagðar,
en eg býst við, að þíngið leggi
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þær undir sömu nefnd, og er því nauðsyn að velja í hana
kunnuga menn.
Konferenzrnð
þ. Sveinl1örnsson: Eg held að svo stöddu
ætti ei að kjósa nefnd í neinu af þessum málefnum,
heldur
ættu menn að bíða með þau eptir málefuinu um alment verzl-

unarfrelsi.
Guðmuudur hreppstjóri

Brandsson: Mer þykir ísjárvert,
svo mikilvægt málefni sem nú sýnist fyrir hendi, að fela það
einni nefnd til meðferðar,
þar sem svo ólíkt er varið landshlutum þeim, sem bænarskrárnar
eru frá, er siglíngaleyfis óska;
því það er mjög óvíst, að jafn kunnugir menn, sem þurfa þækti,
yrðu valdir í nefndina,
og læt eg þingið her með vita, að eg
hefi meðferðis bænarskrá
frá Gullbringusýslu,
sama efnis og
þær, sem her ræðir um, og þó siglingarleyfið
fáist á þeim tilteknu stöðum,
er eingum verslunarmanni
þar með skipað að
verzla þar; þeir geta notað ser það, sem vilja, og hinir verið
þar fyrir utan, sem ekki vilja.
Steffan hreppstjóri Jónsson: pað verður mjög óvinsælt
hjá þjóðinni, ef svo margar bænarskrár
um þetta mikilsumvarðanda efni dragast, því eins og verzlunarfrelsið
hefir d regizt frá fyrsta þíngi til þessa, getur það má ske dregizt enn.
Varaforseti: par eð menn tala hæði með og móti nefndarkosning
i máli þessu,
verð eg að skjóta því til atkvæða
þingsins, hvort nefnd skuli kjósa eður ei; og lutu flest atkvæði að þvi, að nefnd yrði strax kosin.
Sömuleiðis Iét varaforsetinn í ljósi, að bezt mundi hliða að ræða um, hvort allar
bænarskrárnar
viðvíkjandi verzlun skyldi leggja undir eina og
sömu nefnd, áður en talað væri um, hve marga skyldi velja í
nefndina.
Biskup H. G. Thordersen:
Eg ímynda mer, að bezt se
að leggja þær allar undir eina nefnd, svo farið verði eptir
fastri reglu og sniði; því ekki er alt unnið með þvi, að nefndarmenn
seu kunnugir á hverjum stað fyrir sig, ef þeir að
eins eru upplýstir og skynsamir
menn.
Umboðsmaður
Ólsen aðhyllist meiningu biskupsins,
en
óskar, að í þessu máli verði kosin 5 manna nefnd.
Biskup
H. G. Thordersen var samdóma þessum þingmanni, ef bænarskrárnar
allar ættu að leggjast
undir sömu
nefnd.
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Jún Samsonsson 1t~t í ljósi, að nauðsynlegt væri að velja
nefndina kunnuga menn.
ÁJ'geir Einarsson álítur, að í þetta mál verði að kjósast
upplýstir menn .
•Iðn Samsonsson kveður prófa st sera Haldór Jónsson þar
til einkar vel fallinn.
Ásgeir Einarsson kvaðst ei vita, hvort það se góð regla
að benda á einstaka menn til nefnrlarkosninga, og segir, að
prófastur sera Haldór Jónsson hafi áður glögglega látið meiníngu sína í ljósi um þetta mál,
Varaforseti : Bænarskrár þessar um verzluniua eru að
vísu liks efnis, en þó sérstaklegar, að því leyti sem þær
snerta verzlun á ýmsum stöðum; og verð eg því ai'l leita atkvæða þingsins um, hvort þær allar eigi að leggjast undir eina
nefnd e(lu\, fleiri.
Ásgeir Einarsson:
þú menn hafi sagt, að kunnugra
manna þyrfti við í nefndinni, þá er eingan veginn loku fyrir
það skotið, að nefndin, þó hún se ekki sjálf kunnug, geti
feingið upplýsingu
hjá kunnugum mönnum, ef á liggur, því
svo hefir áður verið að farið á þessu þingi.
Umboðsmaður Ó/SPil kveðst ei finna tilefni til að æskja,
að bænarskrá Húnvetnínga um verzlan i Sauðárkróki verði
upp lesin, þegar hún kemur fyri!-.
Prófastur
Hældár Jðnsson: það er að minni hyggju bezt
og réttri aðferð samkvæmast, að nefnd se .kosin til að hugleiða þær 3 bænarskrár, sem þegar eru fram lagðar; því enn
er óséð, hvort þíngið vill taka til greina hinar aðrar bænarskrár um líkt efni, sem því hafa verið sendar.
En þar þíngmönnum er kunnugt, nm hvaða staði í þeim er talað, geta
þeir haft tillit til þess í vali nefndarinnar,
og tekst þá kann ske
svo til, að mönnum seinna sý/list ráðlegt að afhenda þeirri
nefnd, sem nú yrði kosin, þær bænarskrár, sem seinna verða
fram bornar sama eðlis.
Stúdent Guttormur Vi!/fússon: Eg fellst að vísu á það,
að anar þær bænarskrár, sem nú eru umræðuefni, verði afhentar einni og sömu nefnd; en það Ieyf eg mer að stinga
upp á, að bænarskrár þær, sem enn em ekki fram lagðar, þó
samkynja væru, ekki séu nú þegar ákveðnar til hennar, og
einkum hygg eg bænarskráill frá Skaptafellssýslu um uppsiglíng 11 Papðs ekki ætti þángað að lenda, þar ókunnugleiki
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margra
heimta,

þingmanna
og St!rstakar
kríngumstæður
munu Ílta(') hún verði meðliöndluð
ser í lagi.
Varaforseti kvaðst ekki hafa til ætl azt, að þegar í dag
væri kosin nefnd til að íhuga bænarskrár, sem enn þá ekki
væru fram lagnar, heldur hafa g'etið þess, að þessar bænarskrár væru Í vændum,
svo menn g-ætu haft hliðsjón til þess
við nefrularkosninguna,
ef þar að ræki, að þær allar yrðu
lagðar undir eina og sömu nefnrl.
Ásqeir Einarsson,'
það er ekki móti þíngreglunum,
að
nefndi r séu auknar,
og gætu menn til þess kosið knnnuga
menn.
Prófastur Haldðr Jðnsson:
Einmitt af þeirri ástæðu, al'l
ekki verði seinna nauðsynlegt
al'l auka mönnum
í nefndina,
eður kjósa nýa nefnd til að íhuga þær samkynja bænarskrár,
sem seinna verða fram bornnr, álít eg í þessu máli nauðsynlega 5 manna nefnrl.
Varaforseti skorar á þingmenn að láta meiníngu sína í
ljósi, hvort kjósa skuli í nefnd þessa 3 eða 5 menn.
Stef/án hreppstjóri Jánsson: Jeg held, fyrst bænarskrár
eru komnar svo margar um þetta efni, þá muni ekki veita af 5
manna nefnd, flg eru þA meiri Iikur, að þeir þekki víðar til,
ef þeir eru fleiri.
Umboðsmaður
þ. Sirertsen : l\ler sýnist nóg að kjósa 3
menn í nefnd, því fari svo, ao fleiri bænarskrár
sama efnis
komi fram, sðmu nefnd til meðferðar, þá se heimi innan handar, að kjósa sel' aðstoðarmenn,
ef málefnið skyldi verða svo
yfirgripsm ikið, að hún þyrfti þess með,
Ás.qeh· Einarsson mælti fram með 5 manna nefndinni.
Prófastur Haldðr Jonsson og jústlzráð
Thorsteinsen mæltu
einnig fram með 5 manna nefndinni.
Varaforseti let þetta þá gánga til atkvæða, og varð sú
emlalykt, ao 5 manna nefnd skyldi kjósa, o~ voru síðan í
nefnd þessa kosnir hreppstjóri
Steffan Jónsson
með 16 atkvæðum, prófastur
Haldór
Jónsson
með ll, jústizráð
Thorsteinsen með 9, en aptur feingu umboðsmaður
1\1. Ólsen, Ásgeil' Einarsson
og Jón Samsonsson jöfn atkvæði, eður 8 hver,
og gekk sá fyrst nefndi af þessum úr nefndinni,
sem ýngstur,
og voru bænarskrárnar
að því búnu afhentar formanni nefndarinnar, hreppstjóra
Steffáni Jónssyni.
Varaforseti:
Menn töluðu um þa~ í fyrra dag, að fresta
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kosningu ritnefndar um nokkra daga, fn'j menn vonuðu eptir,
að felagar vorir, sem enn eru ókonmir og' höfðu þetta starf á
hendi, mundu hráðum
koma, en mer virðist áhorfsmal
fyrir
þingið, að fresta prentun þíngtiðindallna,
því kunnugt er, hvað
leingi hefir staðið á henni, þú strax hafi verið byrjað.
Að
vísu gjöra 2 eða 3 dagar ekki neinn töluverðan
mun, en fyrir mitt leyti legg eg það til, að nefnd þessi verði kosin i dag
eða á morgun,
því bágt mundi að finna nóga afbötun
fyrir
undandrætti.
Biskup ll. G. Thordersent
Eg er öldúngis
sömu meiningar, að nefndin eigi að kjósast
strax,
og ætla ei upp á
fjarlæga krapta, heldur nota þá, sem þíngið þega!' hefir.
ÁJ~qeir Einarsson vill láta uefudarkosuinguua
bíða til
morguns, er menu nú væru
óviðhúnir að tiltaka þar til hæfa
menn,

Umboðsmaður
Ólsen kveðst fallast á menungu biskupsins, og heldur, að þingmeuu
þekki ekki hver annan hetur á
morgun, en í dag.
Varaforseti leitaði því næst atkvæða
um, hvort velja
skyldi nefndina í dag, og var það með atkvæðafjölda
afr.iðið,
Hreppstjóri
Eyð/fur Einarsson:
.Má velja assessor .lónasen i þessa ritnefnd ~
Varaforseti:
Sj álfsagt, þvi þú hann fari fl',í þinginu, má
ætla, að annar komi i haus stað, sem taki við skyldum hans og
réttindum;
og skoraði hann á þíngmenn
að kjósa 2 menn i
nefndlua, og VOI'U þeir konferenzrrið
Sveinbjörnssou
og assessor Jónasen
fyrir kosntugunni
með 9 atkvæðum hvor.
Kouferenzráð
þ. Soeinbjðrnsson hað sig afsakaðan
frá
starfa þessum, sem stirðan og óvauan
hinni nýu réttritun,
og
kvaðst vona, að þíngið tæki þá afsökun
gilda.
Assessor Jonasen kvaðst að sinni hálfu ekkert hafa á
móti þessari kosningu, en aðgætandi væri, að hann hefði her
stutta dvöl á þíngicu,
og Yl'ði hann þvi að spyrja, hvort kosningin ætti að standa.
Varaforseti:
Einmitt þessa vegna var n~'lega spurt um,
hvort velja mætti assessor Jónasen i ritnefudiua ; en eg ætla,
að sá einn muni koma i stað hans, er hæfur muni að taka við
þessu starfi;
en hvað afbötun
koufetenzráðsius
viðvíkur,
þá
sker þíngið úr henni.
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Kouferenzrað
Sveinbjörnsson
lætur þá von sína i ljósi,
að þingið taki afbötun sína gilda.
Prófastur Haldðr Jonsson kvaðst ekki geta ætlað,
að
þingið fyndi ástæðu til að gefa konferenzráðið
lausan frá
kosningu þessari.
Umboðsmaður
Ólsen stingur upp á, að þvi
skotið til
þingsins, hvort það ekki vilji veita konferenzráðinu
lausn, og
getur þess,
að prófastur
Haldór hafi feingið flest atkvæði
næst [ieim nú völdu.
Varaforseti;
Ef það ekki er skylda
hins konungkjörna
þingmanns
að gállgast undir kosningu Ila, þá er óþarfi að leita
til atkvæða þar um.
Konferenzráð
Sl'eiJtbiörllsson:
Eg á opt bágt með að
skrifa, það er eg með þarf, vegna handaskjálfta
, og vona því,
að þingið gefi mig lausan.
Varaforseti:
það stendur
þó í 78. grein alþ. tilskip.,
að þingið eigi að nefna 2 menn til að auglýsa á prenti,
það
sem fram fer undir umsjón konúngsfulltrúa,
og að tilhlutun
forseta, og í 54. grein er ákveðið, að einginn megi "skil'fast
við" að gangast undir kosningar áll þíngsins samþykkis.
Konferenzráð
Sveinbjörnsson:
það,
sem stendur i 54.
greillinni,
á einúngis
við þá embættismenn
þingsins,
sem í
greininni em nefndir.
Varaforseti:
En þinf!;ið kýs þó menn í ritnefndiua,
eins
og það kýs þá embættismenn,
sem 54. grein tiltekur.
Stiptamtmaður:
Eg ætla þó, að hinn kouúngkjörni
þingmaður
geti skorað sig undan þessum
starfa, þvi í 54.
grein alþ. tilskip. er einúngis
bannað að skora sig undan
"slíkum kosningum",
sem þar eru nefndar.
Varaforseti:
Ef þess er ei kostur, að konferenzráðið
vilji veita þinginu þessa hjálp , sem eg þó vil leggja bæn
mína til, er ei annað fyrir, en kjósa að nýu.
Konferenzráð
Sveinbiörnsson framhélt afbötun sinni.
Ásgeir Einarsson kvað þessum mætti gefa lausn, eins og
einum áður.
Varaforseti:
10 ám aldursmunur
vegur þó mikið í þessu
efni .
Jðn Jousson:
Mer eru að sönnu ókunnagar skyldur ritnefndarmauua , svo sem hvort þeim endilega beri sjálfum að
rita, ellegar eiuúngis að hafa tilsjón með ritunina,
og megi

se
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því láta asnan starfa að því með ser og fyrir sig; ef nú þetta
síðara á ser stað, þykir mer ástæða sú, sem kouferenzráðið
bar fyrir sig, aungan veginn gild.
Varaforseti:
Ef eingin skylda er til, að taka á móti valinu, verð eg að ítreka það, að þá þarf ei afsakana við, og er
þá einginn annar kostur, en að kjósa á ný.
Evó1fur hreppstjóri Einarsson:
Eg leyfi mer að spyrja,
hvort það heyri til góðrar þíngreglu,
að neitað se kosningum
til þingstarfa;
því þó stiptprófasti
Á, Helgasyni væri eptirgefið að verða forseti vegna elli og lasleika, vil eg ei fría þann
mann frá eptirsjón með prentun tíðindanna,
sem bezta greind
hefir á þeim störfum; svona geta fleiri fallið upp á, að afsaka
sig, sem mundi þiugiuu fremur til tálmunar framvegis .
Jakob Petursson:
það mætti leingi gánga kosningar i
sama málefni, ef hver, sem fyrir þeim yrði, mætti afsaka sig
frá þeim störfum; en eg veit ekki, hvort þíngmenn eru skyldugir að breyta þessu optsinnis.
Konferenzráð
Sveinhjörnsson:
Eg álít það óþarft, að
svara þeim tveimur þíngrnöunum,
er seinast
töluðu; þvi beri
ei skylda að taka á móti valinu, þá er her um ekkert framar
að tala.
Varaforseti:
þar áe;reiníngur er um, hvernig skilja eigi
78. grein alþ. tilskip.,
þá bið eg þingið með atkvæðum
að
skera úr, hvern það vill kjósa á ný.
Steffán hreppstjóri Jðnsson : Eg held, að menn eigi af)
vera skyldugir til að gánga til þessa starfs,
þegar ekki em
gildar afsakanir eða forföll, og það er það, sem eg held að
þingið eigi að meta; þvi það mætti þeinkjnst,
að allir vildu
afsaka sig, og hvernveg færi þá?
Umboðsmaður
þ, Sioertsen:
Eg hefi ímyndað IIIer , að
það væri fremur
skylda
forseta,
en þinæmauua , að skera
úr þvi, sem við kemur þíuglögunum,
og nokkur vafi þækti á,
og væri svo, þá held eg [iingrnenu
ættu að velja nýan ritnefndarmann,
þegar forseti væri búinn að álykta,
af) sá nú
valdi einga skyldu hefði að taka á móti málinu.
Varaforseti:
Eigi þingið ekki rett á að heimta,
að sá,
sem valinu er til þessa embættis, taki það að ser, heldur að
eins þau, sem tiltekin eru i 54. greiu, þá virðist rétt að g~fa
konferenzrað
Sveinbjörnsson
lausa II ; um ritnefndarmeuu
el'
það ekki sagt,
að þeir ei megi afsaka sig, og ætla eg því
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rett,

þegar

hinn kjörui

með öllu neitar

ingu , al\ þá se valið að nýu,
Umboðsmaður
þ. Siuertsen:

að taka

á móti kosn-

Eptir því sem mer skildist
á orðum ens háttvirta
varaforseta,
fannst mer það álit hans,
að þingið ekki gæti skyhlað ritnefndarmenn
að taka móti valinn, og þá ætla eg það sjálfsagt,
að þingið eigi vafalaust að
hlýða þvi, eptir alþingistilskip.
§. 60., og strax að velja annan
í þess stað, sem hefir af s akað sig, heldur en að eyða leinglll' tíma með ræðum her nm til ónýtis.
Varaforseti:
Eg gaf þingmönnum til kynna, að eg hugði,
að 78. grein heimilaili
mönnum að skorast
undan kosningu í
ritn efudina, því hún leggur ekki neitt hann við því, eins og
5L gJ'(~inin gj örir vii'! því að skorast undan embættum þeim,
sem þar eru nefnd.
Konferenzráð
Soeinbjðrnsson : Geti sá, er kosinn er til
forseta
eður varaforseta,
feiugið lausn,
þá sýnist mer það
miklu fremur við eiga í þessu efni, og er eg fús til að þjóna
þinginu í serhverju öðru, er eg get, en til þessa er eg sizt fær.
Prófastur Heildó]' Jánsson : Ef 78. grein í alþingistilskipallinni hefði þókt eiga heima á sama stað, sem sú 54., efast
eg ekki um, að nln alla embættismenn
þingsius
hefði verið
áskilið, ail þeir ekki mættu skirrast við, að gángast undir
kosninguna
án þingsins samþykk is, en af því greinin um ritnefndina á ser staö seinna, held eg hafi þó kt óþarft að taka
þetta fram á ný.
Biskup ll. e. Tlu;rt!"I'.I'en: 31,\1' sýnist vafalaust
rettast,
að kosið se að nýu ; því lögill eru í þessu efni skýr og ljós;
þau gjöra öðrum að skyltlll að taka á móti kosningum,
en ekki
ritnefndarmönnum.
Aldrei fer svo, að allir afsaki si~.
Hvað
afsökun
konfereuzráðsins
snertir,
þá er mer fullkunnugt,
að
hún er sönn, því eg veit til, að hann opt getur ekki skrifað
fyrir sjálfan sig, það sem hann þarf með.
Kammerráð Kr. lJfa!llil'tsen: El!; er þessu
aldeilis samdóma.
Varaforseti bað þíngmenn að kjósa að nýu í stað konferenzráðs 1>. Sveinb] örnssonar,
Assessor Jðnasen:
Fyrst kjósa þarf annan r itnefndarmanninn, álít eg rettast, að báðir sen kosnir að nýu, því mín
kosning er ekki nema að nafninu.
Varaforseti: }~g gat þess áðan, að Jónasen val' "alinn í
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því skyni, að sá, er eptir hann kæmi, tæki við starfa hans.
Assessor Jðnasen:
það er ekki sagt, að sá, sem kemur eptir mig, álíti það skyldu sína að taka við þessu starfi,
samkvæmt því sem þíngið þegal' hefir viðurk eut,
Varaforseti: þíngið getur ekki gefið þessu gaum, því
eg veit ekki til, að assessor Jónasen
hafi nokkurt umboð frá
eptirmanni sínum til að afsaka hann frá starfi þessu; þá verður líka. ef til vill, hægra um að velja, því skeð getur, að fleiri
verði komnir.
Assessor
Jánasen:
Orð mín voru einúngis
stíluð til
forseta í því skyni,
að íhugað væri, að þetta gæti kornið fyrir.
Var þá geingið til atkvæða,
og var prófastur
Haldór
Jónsson kosinn í ritnefndina
með 9 atkvæðum,
og tók hann
þennan starfa að s er,
Varaforseti tjáði, að í kvöld yrðu fram lagðar á lestrarsalinn til íhugunar næsta dag þessar hænarskrár:
1. frá Suðurþingeyarsýslu,
um að eingau
stórvægilegan
kostnað megi leggja á landið án samþykkis
alþingis.
2. frá sömu sýslu, um að jarðamatskostnaðurinn
leggist á afgjaldstakeudur
að mestu eður öllu leyti.
3. frá austurparti Húnavatussýslu,
UI11sjóverzlunarleyfi
á Sauðarkrök.
4.

frá Suðurþiugeyarsýslu,
um landamerkja
lýsíngu og skrásetningu.
5. úr Borgarfjarðarsýslu,
um að d ö II S k túnga verði aflögð í
málefnum
1;eim, er áhræra stjórn Íslands utan lands og
innan, ásamt 2 bænarskrám
fl'á þorskafjarðar
þingi og
Suðurþlngeyarsýslu
viðliks efnis .
•JÓn hreppstjóri
Jðnsson : Eg vildi, áður en fundi er
slitið, og fyrst nú er búið að kjósa
ritnefudiua,
vekja máls
.í því, hvort nú í dag væri ekki tíminn og hentugleikinn
til
að tala um upplagsstærð
og vero þiugtiðiudauua.
Konferenzráö
þ. Sveinbjörnsson: Hafi þessi þíngmaður,
er síðast mælti, lesið þíngtíðindin frá í hitt eð fyrra, þá hefir
hann seð, að nefnrl hefir verið sett, sem þessu hefir raðið. Að
vísu vantar þessa nefnd, IIÚ sem stendur, einn meðlima sinna,
en vilji þíngið takast þetta á heild ur, þá hefi eg ekkert á móti
því. Al111ar~ hefi eg þegar ræ dt við stíptsyfirvöldín
um pappír
til þingtiðindanna
og prentun þeirra.
Varaforseti: Í hitt eð fyrra var þessi stöðuga nefnd kos-
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in af þingmönnum,
er þingið þóktist ekki geta komizt yfir að
annast þetta; skeði það með fúsum vilja þingsins.
Stiptamtmaður:
Konferenzráð Sveinbjörnsson
hefir, eins
og hann segir, talað um þetta efni við stiptsyflrvðldin.
Og
leyfi eg mer þar um að geta þess, að örkin fæst prentuð fyr.
ir 14 rbd., ef upplagið verður 1030 Exx.) en 13 rbd., ef það
verða 800. Hvað dýr pappír verði, er ekki hægt að segja að
svo stöddu, þar eð reikningar eru enn ekki komnir allir utanlands frá, en ekki mun verð eins "Balla" (5000 arka) yfirstíga 4.8 rbdali.
Eptir nokkrar
umræður þingmanna
um stærð á upplagi
tíðinda lilla, prentunarkostnað
og flutníng þeirra til hinna fjarlægari héraða urðu með ráði forseta þau málalok, að nefnd
sú, sem áður í þessu skyni hefði verið kosin,
skyldi annast
þetta framvegis.
Prófastur
Haldðr Jónsson:
Ái'lur en fundi er slitið, vil
eg geta þess, að þegar eg áðan tókst á hendur ritnefndarstörfin, gleymdi eg því, að mer er nauðsyn á að komast strax
heim, eptir að þingstörfum er lokið. Eg tek að vísu ekki aptur orð min, að reyna til að gegna ritnefndarstörfum
að öðrum
þræði eptir mætti,
en þegar sá tiltekni þíngtimi er liðinn,
verð eg að skorast undan því.
Varaforseti:
þetta "ama hafa ritnefndarmenn
áður áskilið ser, og er það ekki meining þingsins, að nokkur se bundinn við þetta starf, leingur en þingið stendur.
Að undanförnu
hafa menn og orðið að fela þetta starf öðrum á hendur eptir
þingtimann,
og mun svo enn verða.
þar eð í þetta siun el' ei um meira að ræna, segi eg fundi
slitið, þángað til á mOl'gllll um 10. stund fyrir hádegi.

5. júlí -

fjórði fundur.

Allir sömu á fuudi, sem áður, og tilkynti stiptprófastur
Árni Helgason forföll sín, einnig að mæta í dag.
þíngbók

frá næsta

fundi upplesin

og samþykt.

Varaforseti framlagði bænarskrá frá Suðurþingeyarsýslu
um lýsingu og skrásetningu
landamerkja
jarða her á landi,
og afhenti hana flutningsmarmi,
Jóni hreppstjóra
Jónssyni,
til
upplesturs,
og val' það gjört.
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Umboðsmaður

Ólsen:

Jafnvel þó eg felli mig ekki "ið
bænarskrá
stendur, þykir mer
þ(i málefnið svo mikils vert ~ að eg vil innilega óska, að þíngið kjósi nefnd í því.
Stlptamtmaður:
þai't verður að vísu ekki annað en viðurkeut, að tilgánguriun
með bænarskrá
þá, sem her ræðir um,
se góður, en eg leyfi mer þó að benda mönnum til þess, að
árið 1847 kom til alþingis bænarskrá
f1'á Barðastrandarsýslu
um almennar landamerkjaskrár,
og var þá afráðið, að því má.
skyldi skotið ,i frest, til þess er hinn nýi landsleigubálkur
kæmi til umræðu.
Samt sem áður má eg fyrir mitt leyti, álíta, að ekki se nein brýn nauðsyn
til, að eptir þvi verði
beðið.
það eru einkum tvö atriði, sem her þarf að taka til
greina: hið fyrra er um skrásetningu
á landamerkja
skjölum,
og hið síðara um inntöku slíkrar skrásetníngar
í jarðabókina.
Hvað hið fyrra atriðið snertir, þá er stúngið upp á því í bænarskránni,
að útnefndir
og eiðsvarnir
menn skyldu
á eins
konar samkomum
á landamerkjum
jarðanna
semja skýrslur
eða lýsingar á landamerkjum,
o. s, frv.
'það virðist nú af
þessu augljóst, að þessu mundi verða samferða nokkur kostnaður fyrir hið opinbera, ekki einúngis
með þVÍ að lýsa landamerkjum fyrst um sinn, heldur einníg viðhalda "örðum, eins
og stúngið er upp á, og [iykir mer það yfir höfuð vera vafamál, hvort sú aðferð er betri, en hin, sem tíðkazt hefir og er
samkvæm lögunum,
að eigendur
sjálfh sjái um, að skýlaus
landamerki
fylgi eignum þeirra;
og hingað til hefir sú venja
á verið, að eigendur hafa sjálfir gHingizt fyrir [ivi að lögfesta
jarðir sínar, og þó þýðíng þessara lögfestna se að sönnu ekki
mikilvæg, þá gefa þær samt í mörgu góðar bendingar.
En að
svo stöddu vil eg ei tala meira um skrásetningu
landamerkjanna, heldur fara nokkrum orðum um hitt atriðið, hvort landamerkjaskrár
þessar verði teknar inn í sjálfa jarðabók ina, og
ætla eg, að það g,eti ekki orðið, og það af fleiri ástæðum.
það er tilgáugur
jarðabókarinnar
að sýna dýrleika jarðanna, og snertir þa/'í hið opinbera,
en landamerkja
skrárnar
eru einstaklegs
eðlis (private), og virðist því miður hlýða, að
þær eigi heima í jarðabókinní.
þar á móti er í tilsk. frá 24.
apr. 1833 um afsals og veðmálaskrár
á Íslandi þess getið í
hinni 6. grein, að samin skuli vera nokkurs
konar grund-

alt, sem í þeirri nú upplesnu
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"allar registur, sem amtmenn löggildi, yfir allar jarðir, í tilliti
til sölu þeirra og veðsetningar.
Ern slík registur sumstaðar
komin á her í suðurumdæminu,
t. a. m. í Reykjavíkur þíughá,
í Borgarfjarðarsýslu
og Skaptafellssýslum,
er, þó þau séu enn
ei allstaðar
til, þá liggur það í augum uppi, að þegar jarðamatið er til lykta leidt, þá muni þau auðveldlagar
þar verða
samin, sem enn er eptir að semja þau. þannig hefir því verið tilhagað í Danmörku;
fulltrúaþiugln
fóru þess á not við
síjórnlna,
að þess konar registur yrðu samin og sett i samhand við jarðamatið þar.
Í tilskipun
frá 28. marz 18-15 er
gjört ráð fyrir i 3. gr., að staðfest
útskript af þess kyns registrum eða jarðatali fylgi hverju lögsagnar umdæmi, og er í
slíku registri einu dálkur
ætlaður
til að lýsa jörðunni stuttlega; ætti í þeim dálki að benrla til, hvar laudamerkjum
væri
lýst, og vitna til þeirra, ef þínglesin væru, í afsals og veðmála hók iuni, eða í sérstðkum
skjölum
í skjalasöfnum
við
það embætti.
Í 17. grein þessara'r tilskipunar
el' embættismönnum skipað að fá upplýsíngu
um ástand jarðanna;
og
mætti þeirri skipun einnig svo tilhaga her á landi, að embættismönnum
væri boðið að safna skýrslum
um landamerki,
og síðan safna þeim skýrslum
og láta fy lgja ernhættunum.
Og í 18. greill el' tiltekið,
að embættismaður
s,í, sem semur
registrið, skuli fá nokkra borgun fyrir það, og sú borgun skuli
jafnast niður á jarðirnar,
Eu það el' ei sagt, að menn kynnu
her við það, og mætti, ef til vill, fá það goldið af jústizsjóðnum,
Eg hefi þannig í stuttu máli viljað bíta í ljósi álit
mitt á málinu, og viðurkenna,
að áform þess el' gott, en tími
er til þess, þegarjarðarnatið
er búið,
En hitt el' vitaskuld, að
það el' á þingsins
valdi, hverja aðferð það vill hafa á máli
þessu.
Jón hreppstjóri
Jónsson: Með tilliti til hinna eldri landamerkja
skjala,
sem stiptamtrnaður
minrist á, þá el' um þau
að segja, að bæði er mikill partur þeirra ulldir lok liðinn,
mikið komið burt úr landinu,
og það, sem eptir er enn hjá
þjóðinui, er alt á víð og dreif.
þó IlÚ nokkur þessara skjala,
svo sem máldaga eða lögfestna,
fáist, eru þau innbyrðis ósamhljúða
sjálfum ser og lítið gagn að þeim, og valda því
sífeldum ágreiningi og jafnvel málssóknum,
og sýnist mel' því
þyrfti ný skoðun og ritun á réttindum
hverrar jarðar í landinu. það ei', til að mynda, veikindi í nánd við oss, eg meina
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kólera - sóttin,
og gæti svo að borið nú, eins og áður hefir
skeð í landi her, að drepsóttir hafa eyðilagt jafnvel heil héröð ;
og þegar nokkur jörð er búin að fara i eyði, eður nærri því,
um nokkur ál', þá er eðlilegt,
þó landamerkja
endurminning
hennar
liði undir lok.
Hefðu forfeður vorir eptirlátið oss
greinilegar lýsingar og skrásetningar
landamerkja,
hefðum ver
varla þókzt geta fullþakkað það, og ef ver eptirlátum
niðjum
vorum þann dýrgrip
þjóðariunar,
sem landamerkja
lýsingar
gætu verið, munu þeir tæplega þókzt geta fullþakkað oss.
Stúdent Guttormur VirIfússon : Eg hefði fpgins hugar
tekið þessari bænarskrá,
og óskað, að kosin væri nefnd til að
meðhöndla hana, ef eg óttaðist ekki, að hún væri ei á rettum tíma upp borin; j,í, því fúsari hefði Pg veitt henni meðmæli mitt, sem samkynja uppástúngu
var hreift i vetur heima
hjá mer í héraði, en sem mer að nokkru leyti var að kenna
al'! ekki Val' samin bænarskrá
um, og send þinginu, því eg
áleit þá, að það mundi heyra undir Iaurlsleigubalk , er eg ímyndaði
mer að má sk e ekki yrði lagður fyri I' þíng í þetta
sinn; en jafnframt var það fyrirætlan
mín, ef því máli yrði
hreift af öðrum, eða hinn umgetni landsleiguhálknr
kæmi fyrir þíngið í þetta sinn, að hlynna þá að því, eða þá á einhvern
veg að koma því að.
En þar þetta mál er nú þegar komið
til umræðu, þá þyki mel' málið svo mikils umvarðandi og alþjóðlegt, eins og hinn virðulegi þingmaður Suðurþíngeyínga
fór
sönnum orðum um, að eg fylgi fastlega
að því, að nefild se
kosin í það; það er víst brýn nauðsyn til þess, að skilríki fáist sem allra fyrst fyrir fasteignum
manna, fullkomnari
en
híngað til, sem verndi betur eigna réttindin,
og mundu niðjar
vorir þá hafa orsök til að þakka oss fyrir það, fremur en ver
höfum forfeðrum vorum.
Konferenzráð
þ. Sveinhjömsson:
þegar bænarskrá.
samkynja þeirri, sem nú er fyrir hendi, var borin UIlp frá Barðastrandarsýslu
á al þingl árið 1847, gat eg þess við þingið, að
í því frumvarpi til nýrra landhúnaðarlaga,
sem komið væri til
stjórnarinnar
frá nefndinni,
sem skipuð var her í landi árið
1845, væri það gjört hverjum þeim, er jörð seldi, að skyldu,
að ákveða i sölubréfinu ummerki þeirrar jarðar, er hann seldi,
svo hver jarðeigandi
þannig feingið gæti vissu fyrir eign
sinni og máldaga fyrir henni; en bæði er það, að þetta frumvarp er enn ekki komið frá stjórninni,
og líka se eg gjörla,
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að lángúr tími gæti liðið fyrst, áður frumvarp
það verðm að
lögum, og þó enn heldur,
áður á þenna hátt fæst fullkomin
vissa fyrir landamerkjum
allra jarða, og því vil eg af öllum
kröptum styðja þessa uppástúngu,
er áðan var lesin, og eg er
þeirrar meiningar, að ekki margar uppástúngur
verði hel' uppbornar, er alþjóMegri séu, eða betur hafi gagn aliuna og óborinna
fyrir augum.
Eg vona því) að þíngill bjóði sínum
beztu kröptum um all leiða þetta málefni á þá stefnu, er bezt
má verða,
Eg hefi sjálfur haft nokkuð líkar hugmyndir þeim,
er uppástúngan
fer fram á, þó einúngis fyrir þá sýslu, er
mer fyrr var trúað fyrir, en það kom ei svo lángt, að eg byrjaði með að framkvæma
ásetning minn, því bæði hindraði ýmislegt aunriki, og líka var þetta umfángsmikið
fyrirtæki,
sem
þurfti langa umhugsun,
og loks flutti eg frá sýslunni, og datt
það svo niður,
Eg mæli því fastlega með, að nefnrl verði
sett til að leggja á rállin, uppástúngunni
til framkvæmdar,
en
3 menn ætla eg nægi í nefndina, því ekki er alt undir höfðatölunni kornið.
Stiptamtmaður:
Eg vil eíuúngis geta þess, all það er
alkunnugt,
að veðmálabókin
einnig er afsalsbréfa
bók, og þó
ekki standi í afsalsbréfunum
landamerkin,
þá eru þó þessi
skjöl til, ef þeim er safnað, og má finna hvortveggja
með tilhjálp registursins,
en se jörðin seld með vissum landamerkjum,
þá bendir registrið
til, hvar þess megi leita í afsals-

hréfa bókinni,
Konferenzráð
þ. St'einl!J'örnsson: Eg get ekki fallizt á
það, er stiptamtmaður
stakk upp á; því hæði er mer það óljóst, hvort allstaðar í sýslunum se eigna tal (Gmndregister)
á
stofn sett, en í veðmála - eða í afsalsbréfa - bókina koma jarðirnar ei, fyrr en smátt og smátt.
Stiptamtmaður: Jafnvel þó eg ekki vilji að svo stöddu
fara leingra fram í efni sakarinnar,
vil eg þó bæta því við, að
það getur að sönnu verið svo, að lángt se þess að bíða, að
eignarskjöl
hverrar
jarðar verði lesin á þingi, en aðgætandi
er, að augnamið þessa registurs er, að allar jarðir verði skráðar þar í, og þar sem hinn konúngkjörni
þingmaður sjálfur hefir sagt, að eptir uppástúngunni
í landsleigubálki
skyldi
það
eptirleiðis vera skylda, ai'l segja til landamerkja
í afsalsbréfunum; er það auðvitað, afl menn eiga að finna þau landamerki,
sem í kauphrefunum
standa, með tilhjálp registursins,
en til
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þess registrið geti verið leiðbeining til að finna öll landamerki,
ætti við hverja jörð að vera einn dálkur á síðu, til að benda
til, hvar finnist landamerkja
lýsíng jarðanna.
En þetta snertir reyndar efnið nokkuð,
og má síðar um það ræða.
Eltó1fur hreppstjóri Einarsson:
Árið 1845 hafði eg meðferðar bænarskrá
frá heraði mínu, áhrærandi landamerki;
var
henni vísað frá þinginu það ár, en nú kemur sama efnis bænarskrá frá öðru landshorni,
sem sýnir fremur álit landsmanna
um nauðsyn landamerkja;
mundu héraðsmenn mínir litlar þakkir kunna mer, ef eg nó þegði.
Er því, að eg mæli fram með,
að nefnd se kosin í málið.
.
Jón hreppstjóri Jðnssonr Með til1iti til þess, sem sagt er
um kaupbrefin , að þó þau tilgreini landamerki,
er samt lýsíng sú ekki sönnun fyrir því, að landamerkin
séu rétt, því
ekki eiga ætíð seljendur það, sem þeir þykjast hafa átt; eg
hefi t. a. m. heyrt, að nýlega hati verið útgefið vkaupbréf her
í bænum, sem ollað hefir ágreiningi um réttindi til Helliránna.
Guðmundur hreppstjóri Brandsson:
þau afsalsbréf fyrir jörðum, sem eg hefi hingað til séð , hafa flest verið þann
veg orðuð, að jörðin seldist með öl1um herlegheitum
til yztu
ummerkja á landi og vatni;
en hver þau væru, eða hvar,
hefir sjaldan eða aldrei verið getið um.
Og þar sem bænarskráin, er nýlega var lesin, hreifir við þvi, að vissa fáist fyrir eignum manna, þá mæli eg fastlega
fram með, að nefnd
verði sett i téðu málefni.
Eyólfur hreppstjóri
Einarsson samdóma fulltrúa Suðurþingeyarsýslu.
Umboðsmaður
Jakob Petursson:
það
er sjálfsagt,
að
mikill styrkur
mætti verða af því framvegis,
ef landamerki
hverrar jarðar væru innfærð í sölubréf þeirra; en ekki er sjónal'legt ne væntanlegt,
að opinberar jarðeignir
verði seldar um
marga mannsaldra
eða aldaröð her eptir, hvers vegna þær yrðu
þá út undan þeirri reglu með réttindi sín.
Varaforseti:
Allir hafa verið samdóma um, að þetta se
nauðsynja mál, og vilja, að nefnd se kosin; en að eins einn
hefir látið i ljósi, að ei þyrfti meira en 3 manna nefnd,
verð
eg því að biðja þingmenn að kjósa 3 manna nefnd, ef eingin óskar fleiri kosna i bana .
•/ón hreppstjóri Jðnsson: Vegna þess að kraptar þingsins
eru svo veikir og suma af þingmönnum
vantar, sem mest
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kveður að, sýnist mer talandi, að kjósa að eins 3 menn í nefndina; þó er málefni þetta svo yfirgripsmikið,
að ekki veitti af
5 manna nefnd, en nefndin gæti, ef til vill, feingið viðbót
seinna meir, eins og áður hefir yiðgeingizt.
Guttormur stúdent
Vi,,,fússon: þó þíngið máske
álíti
vinnukrapta
sína veika,
virðist mer þó vart muni veita af 5
manna uefnd, þar málið er fremur yfirgripsmikið,
og þar að
auki veit eg ekki, hvort það heyrir til e;óðrar þíngreglu,
að
nefndir óski fyri fram aukníngar eða styrks utan frá.
Varaforseti skaut til atkvæða þingmanna , hvort heldur
velja ~kylrli 3 eða 5 menn í nefndina,
og lutu öll atkvæði,
nema 4, að hinu fyna.
Voru síðan konferenzráð
Sveinbjörnsson með 14 atkvæðum \ hreppstjóri
Jón Jónsson
með 9 og
Kristjan Kristjánsson
assessor með 7 atkvæðum, kosnir í nefnd
þessa,
og hænarskráin
afhent hillum fyrst nefnda,
sem fOI'manni nefndariunar.
því næst tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Suðurþingeyarsýslu,
um að jarðamatskostnaðurinn
leggist
á afgjaldstakendur sjálfa að mestu eða öllu leyti, og afhenti hana flutníngsmallni,
hreppstjóra
Júni Jónssyni,
sem las halla upp.
Stiptamtmaður:
Beiðendur munu án efa minnast
þess,
sem segir í 7. grein tilskip. 27. maí 18:18; en þar segir svo :
"síðan skal það ákveðið með konúnglegri tilsk ip., hvernig endurgjaldinu skuli jafna á jarðir landsins".
Bænarskráin
er þannig í tilgállgi sínum samkvæm þeirri grein,
sem nú var nefnd,
En alt um það virðist mer, að ekki sé nauðsyn til að ræða þetta
málefni,
fyl'l' en jarðamatið
er komið í kríng og séð er fyrir
endann á, hversu hár kostnaðurinn
verðm.
Jón hreppstjóri Jónsson:
Með tilliti til orða stiptamtmannsins læt eg Í ljósi, að það er tilætlull og meining bænarskráarinnar,
að þótt jarðamatskostnaðurinn
yrði greiddur í bráð
af jarðabókarsjóðnum,
mundi hann þó líklega þurfa að endurgjaldast honum aptur, og þetta endurgjald
er það, sem uppástúngan ætlaðist til að jafnað yrði niður á landið og lagt á afgjaldstakendUl'
hverrar jarðar.
Varaforseti:
Eptir tilskipun
27. maí 1848 lítur það svo
út, sem frumvarp um málefni þetta verði samið frá stjórnarinnar hálfu, og virðist mer þvi réttast að fresta nefndarkosníngu Í því, þángað til frumvarp þetta kemur.
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Jðn

hreppstjóri

Jðnsson:

Eg

aðhyllist

fúslega

þt'ssa

meiningu.
Konferenzráð
þ. Sveinbjörnsson:
Eg verð að öllu leyti
að fallast á það, er hinn heiðraði varaforseti
fór fram á, að
fresta þessu máli,
þangað til konúnglegt
lagaboð kemur,
el'
niðurjafni jarðamatskostnaðinn.
Mel' virðist það ei til annars
en timaspillis að ræða málið nú, og ræða það þá aptur,
Varaforseti áleit málefni þessu þannig slegið á frest, og
var bænarskránni
skilað aptur .
Jðn hreppstjóri Jðnsson fram færði þá spurningu,
hvort ei
mætti kjósa nefnd þessa seinna,
ef frumvarp stjórnarinnar
kæmi ekki á þingið.
Varaforseti kvað þai'l ekki vera meiningu sina , að bænarskráin ekki seinna gæti orðið tekin fyrir á þinginu,
en það
væri komið undir atkvæðum þingsins, hvort hún þá gæti komið til umræðu.
Stiptamtmaður : Eg ætla óefað , að ekki komi Í þetta
sinn frumvarp um þetta mál frá stjórnarinnar
hendi; enda getlll' ei orðið spurning
um endurgjald
þess kostnaðar,
fyrr en
eitthvað hefir verið goldið út. það getur verið, að frumvarpið
komi að ári, eða, ef til vill, ekki fyrr en seinna.
þvi held
eg, að þingmenn
ættu nú þegar að skera úr því, hvort taka
eigi málið til umræðu, eða ekki.
Prófastur Haldðr Jðnsson:
Hvort sem konúnglegt
frumvarp verður í ár eður seinna lagt fyrir þingið, held eg se með
öllu óþarft að ta ka í þetta sin n bænarskrá
þessa til greina;
kostnaðurinn
verður ekki lagður á jarðirnar eða endurgoldinn
jarðabókarsjóðnum
, fyrr en lagaboð er þar um út komið; þá
verður og að líkindum á komið nýtt þing, betur skipað, ef til vill,
duglegum mönnum, en þetta þing er.
Varaforseti:
Fyrst einginn styrkir málefni þetta, álít eg,
að þvi se þannig að svo komnu skotið á frest.
þvi næst tók varaforseti fram bænarskrá
frá Suðurþingeyarsýslu, um að leggja aungvan stórvægilegan
kostnað á, sem
landið eður sjóðir þess seinna þurfa að endurgjalda,
án alþingis álits og samþykkis,
og var hún afhent flutníngsmanni,
er las hana upp.
Konferenzráð
þ. Sveinliförnsson:
Eg mótmæli því að
öllu leyti, að nefnd
skipuð í þet.ta mál,
eða að alþingið

se
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taki uppástúnguna
til greina.
Hún má eflaust bíða þess tíma,
að stjórnar tilhögun her á landi breytist, hvað enn ekki er skeð .
Jðn. hreppstjóri Jðnsson : þó eg sé flutningsmaður
bænarskráariuuar,
er eg samt á sama máli, og hafa kjósendur
mínir að vísu haft óljósa hugmynd
um stjórnarhag
landsins,
en vaxandi álögur á hinn bóginn hvatt þá til að senda þínginu
þessa bænarskrá.
og get eg ei fastlega mælt fram með þvi,
að nefnd verði kosin,
heldur að málið geymist og berist upp
aptnr fyrir aðal- Þ.í óðþingiuu.
Varaforseti:
Fyrst einginn mælir með, en fleiri mót, bænarskránni,
og flutningsmaður
sjálfur hefir fallizt á það, verð
eg að álíta, að bænarskrá
þessi se fallin.
Tók varaforseti þá fram bænarskrá frá austurhluta
Húnavatnssýslu um verzlun i Sauiíárkrók,
og afhenti hana nefild þeirri,
sem kosin væri Í gær i verzlunar
málefninu, og voru allir
þingmenn ;Í þao sáttir, að svo væri gjört.
Að þvi húnu
fram lagði varaforseti
4 bænarskrár
frá
Borgarfjarðar
- og Suðurþingeyar
- sýslum, svo og þorskafjarðar - og þórness - fundum Ulll aftekníngu
danskrar túngu i öllum málefnum, er snerta stjórn landsins bæði innan lands og utan, og fékk flutningsmanni
þá hina fyrst nefndu bænarskrá,
sem hina yfirgripsmestu,
til upplesturs.
Stiptamtmaður:
þó það se ekki ætlun mín að mæla móti
því, að nefnd verði sett til að rannsaka þetta málefni, vil eg
þó leyfa mer að gjöra fáeinar athugasemdir
við bænarskrá þá
sem nú var lesin.
þar sem í henni er skýrskotað
til konúngs úrskurðar frá 8. apr. 1844, og til fært, hver orð þar séu
við höfð, þá er ekki öldúngis réttum orðum um það farið. það
segir að sönnu í úrskurðinum,
að þeir menn, sem veitt sé emhætti á Íslandi,
"skuli skilja mál landsmanna
og geta gjört
sig þeim skiljanlega",
en hitt "að þeir skuli flytja embætti
sitt á íslenzka túngu" stendur
ekki í úrskurðinum,
eins og
sjá mlí í stjórnarráðstíðindum
1844, bls. 335; þar segir': "i

det mindste [orstaaer det o.q deri kan gjöre sig (orstaaelig
(or de Indfðdte", það var heldur ekki tilgángur
konúngs,
að allir embættismenn
skyldu
rita alt einúngis á íslenzka
túngu, heldur einúngis skilja málið og geta gjört sig skiljanlega, eins og þessi orð benda til "og gjöre Sl.'1 dni forstaae-.
liq'", Enda ser hver maður, að það er mikill mismunur á þessu
tvennu,
að geta gjört sig skiljanlegan
fyrir Íslendíngum,
og
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flytja embætti sitt á íslenzka túngu.
þess
vegna geta menn
ei kvartað yfir þvi, að tiIgángi konúngs hafi ekki verið fylgt,
því sá tilgangur átti ser ekki stað, eða var að minnsta kosti
ekki birtur í úrskurði þeim, sem til er vitnað.
þar sem segir í bænarskránni,
að bændur fái heil og hálf bréf og úrskurði
yfirvaldanna
á dönsku,
þá er mer það ókunnugt,
og veit eg
ei, hvernig; á því stendur; og hitt, sem svo er orðað, að "sumir embættismenn
vilji brjóta það niður, sem kouúngur
vildi
byggja",
þykir mer vera of harðlega sagt um þá menn; því
aðgætandi er, að konúngur hefir ei látið i ljósi, að þeir skyldu
reka (ill mál á íslenzku.
En hvað sem um það er, þá fer þó
þetta batnandi, og ee óskandi,
að svo s
en það er hvergi
nærri svo hægt að koma breytíngu
á þetta, meðan stjórnin
hefir ei boðið, að svo skyldi gjöra;
þó einn embættismaður
vildi gjöra þar á breytingu,
er ekki hægt fyrir hann að vita,
hversu lángt hann má gánga, hann verður að hafa í því nokkurt tillit til þess, sem eptir hann kemur.
Eg get tekið dæmið af sjálfum mer. Eg hefi byrjað að búa til á íslenzku stöðugt form eða fyrirmynd
sumra bréfa, sem ætíð má tilhaga á
eina leið, t. a. m. suma amtmanns úrskurði,
sum erindisbréf,
o. s. frv., og er það, ef til viII, nokkuð greiðara fyrir þann,
sem eptir mig kemur, en ekki verður þessu við komið um öll
bréf, því þau eru svo margvísleg,
eptir því sem málefnin eru.
Hvað aðra embættismenn
snertir, þá held eg, að venja þeirra
að rita bréfin á dönsku ekki komi af virðíngarskorti
á málinu,
heldur sumpart af þeirri ástæðu,
að stjórnarráðin
hafa heimtað, að það sem til þeirra kæmi, væri annaðhvort ritað eingaungu
á dönsku, eða því skyldi fylgja dönsk þýðing; en nú mun svo
vera ástadt fyrir flestum embættismönnum,
að þeir hafa nóg
að starfa, en fæstir þá aðstoðarmenn,
að þeir geti komið því
við að senda alt á tveimur túngum , og velja þeir þá heldur
þann veginn, sem fljótfarnari
er.
Er þetta einkum sagt um
þau bréf, sem erlendis eiga að fara, og ekki eingaungu gánga
her innan lands.
þetta er því meir að kenna kringumstæðum
öllum, heldur en hinu, að embættismenn
hafi viljað brjóta
það niður, sem konúngur hygti.
En hvað snertir þessi erlendis - bréf, held eg, að stjórnin geti ekki farið eptir því, hvað
embættismönnum
mundi vera geðfelt, heldur eptir því, hvað
tafarminnst
væri. Nú er að vísu nýkomin á breyting
utan
lands um hin íslenzku málefni,
og væri óskandi, að sá maðé ;
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ur, sem ~tt~lldUl' þar fyrir þeim, væri IIc\' staddur til að skýra
þinginu frá, hvernig hver aðferð bezt á við og getur flýtt bezt
fyrir málunum.
j>an liggur Í augum uppi, að mörg mál, sem
Ísland snerta, þarf að ræna ytra, og rita um þau til ýmsra embættismanna
í Danmörku.
þannig kunna, t. a. m., kirkjumálefni, sem Ísland varða, af stjómarherra
þeim, sem fyrir þeim
stendur,
í einstöku
tilfellum
að vera borin undir Sjálands
biskup til að fá álit hans, og er það auðvitað, an þeim manni
hvilir eingin skylda á hernum an kunna íslenzka tún gu.
Og
svo getur verið, hæði um verzlunarmál , og hermálefni
bæði á
sjó og landi, og fleiri mál, að þau koma til ýmsra manna,
sem ekki hafa yf;" höfuð að tala sérleg afskipti af Íslandi.
En samt sem áður vil eg ei tala fastlega móti þeirri reglu, að
alt, sem }Jer er ritað og einúngis á að gánga innan lands, sé á
Íslenzkri túugu.
Er það og vonandi, að bænarskrá þessi geti
leidt til þess, að um þetta verði settar
fastar reglur,
og þá
fyrst eru gildar
ástæður til umkvartana,
ef út af þeim er
brugðin.
þar sem þess er heíðzt, að þeim einum verði hel'
embætti veitt, er sannað hafi, að þeir skilji og riti Íslenzku,
þá er ósk sú að vísu á rökum bygð, en hín gað til hefir í
Kaupmannahöfn
einginn verið skuldhundinn
til að kenna þetta
mál, fyrr en nú, að íslenzkur maður er settur til þess embættis við háskólann,
og gætu þeir, sem hlut ættu að máli, látið
hann prófa sig, og þannig sýnt og sannað, að þeir gætu talað og ritað Íslenzka túngu.
Yfir höfuð var tilgángur minn sá,
að mæla ekki móti nefnd Í málinu, heldur einstökum
atriðum
í hænarskránni,
jafnvel þó á hinu síðasta alþingi kæmi til umtals um undirskript konúngs undir íslenzk lagaboð, og úrskurður um það se enn ekki kominn, og það mál standi Í nákvæmu
sambandi við þetta.
Umboðsmaður
Ólsen: Jafnvel þó stiptamtmaðurinn
hafi
framfært margar athugaverðar
ástæður mót því, að öllum embættismönnum
verði gjört að skyldu að rita öll href á Íslenzka
túngu, verð eg samt að mæla með nefnd í þessu málefni, og
það innilega, og þess heldur sem eg veit til, að það hefir
nyrðra valdið óánægju,
þegar menn þar hafa feingið dönsk
bref frá íslenzkum embættismönnum.
þar er umboðsmönnum bréflega skipað að rita amti sínu alt umboðunum viðkomandi á dönsku, hve ámerkilegt sem er, og þó ei se mikils-
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verðara, en hvort selja Juegi 10'ili smjörs,
þetta get eg itararlegar sannað, ef krafizt verður.
Stiptamtmaður : Eg ætla, að það, sem nú var sagt, hafi
verið gagnstætt
vilja og tilgángi stjórnarinnar.
Fyrir fáum árum
kom það til umtals, á hverja
túngu amtmenn her á landi
skyldu rita hver öðrum innbyrðis.
Amtmaður Norðlendinga
mælti þá mjög fram með, að íslenzka ein væri við höfð. Stjórnin svaraði, að það væri ekkert al'! því, þó amtmenn
rituðu íslenzku sín á millum, en ef þeir rituðu stjórninni,
þá yrði það
að vera á dönzku.
Umboðsmaður.Jakoh
Petursson: Eg (.l;etfullkomlega sannað það með þeim heiðraða
þingmanni
Húnvetninga,
að amtið
hefir boðið mer, sem umboðsmanni,
að skrifa alt það, sem því
standi við kæmi, á danska
túngu, þótt eg hafi ekki altjent
hlýðnazt þessu, þar mer þókti slíkt boð ekki mel' svo þægilegt, né heldur nauðsynlegt
í hvert skipti.
Jón hreppstjóri
Jónsson þekti til heilla og hálfra bréfa á
dönsku,
t. a. rn. þegar href frá stjórnarráðunum
hafa verið
hirt alþýðu, þá hefir þessi kafli stundum verið á dönsku,
þó
hitt hafi verið á íslenzku.
Umboðsmaður
Ólsen: það er alls eingin nýlunda,
þó í
bréfum frá íslenzkum embættismönnum
se blandað saman bæði
dönsku og íslenzku.
Mer virðist vera alt annað mál um
danska menn, og verða menn að sýna meiri vorkún og varkárni í dómum sínum um þá í þessu efni.
Ásgeir Einarsson:
Eg hefi ekki skilið ræðu stiptamtmannsins á þá leið, að hann eggjaði menn frá að kjósa nefnd
í ~essu máli, heldur að hann hafi framflutt hana til að leiðbeina nefnd þeirri, er kynni að verða kosin.
Eg get ekki
borið á móti því, að mer fannst bænarskráin
nokkuð skorinorð
í sumum greinum, en nefndin er ekki hundin við að fara beinlínis eptir bænarskránni
í öllu.
Úrskurðurinn
af 8. apríl 1844
kemur her ekki að öllu leyti til yfirvegunar,
því bænarskráin
hefir nýa og yfirgripsmeiri
uppástungu.
Mer þykir ekki eiga
við að fara að skýra frá því nú þegar, hvernig einstakir menn
hafa farið með íslenzka tún.qu; menn geta það síðar, ef á þarf
að halda.
Stiptamtmaður
gat þess, að varasamt
væri að biðja um,
að þeir, sem erlendis væru við riðnir stjórn Íslands,
skyldu
kunna íslenzka túngu, og færði til kirkju málefni,
er heyrði
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undir stjórnarherra
þann, CI' kirkjustjórnina
hefði á hendi; en
þetta kynni að breytast
við ena nýu stjórnarskipun
Íslands,
svo mer virðist það ekki geta með öllu hnekt þessu áminnzta
atriði bænarskráariunar.
Eg vona, að einginn se sá Íslendingur
her á þíngi, er
ekki hafi svo mikla ást á fósturjörðu
sinni, eða beri þá virðingu fyrir móðurmáli sínu, að hann mæli fram með, að nefnd
verði kosin í þetta mál.
Ján hreppstjóri Jónsson: Allir skildu stiptamtmann
svo,
a" hann ekki III lí trn ælti nefudnrkosníngu
í málinu,
heldur aðhyltíst halla.
Jústizráð
Thorsieusen helt , að nægja mundi að kjósa 3
menn í nefnd þessa.
(;uttormur stúdent
Vigfússon kvað þetta einnig vera
meinlugu sína.
Varaforseti skoraði á þingmenn að kjósa 3 menn í nefnd
þessa, og voru þeir biskup
H. G. Thordersen
með 8, konferenzráð Sveinhjörnsson,
umboðsmaður
Ólsen og prófastun Haldór Jónsson kosnir, hver með 7 atkvæðum,
og fékk Ólsen,
sem ýngstur, lausn úr nefndinni, og var bænarskráin
síðan
afllent formanni nefndarinnar,
ásamt þeim hinum öðrum bænarskrám viðliks efnis, sem áður er getið.
Varaforseti skýrði því næst þínginu frá, að Ser af þingmanni Strandasýslu
væri afhent bænarskrá
um prentun í þingtiðiudunum þeirra lagaboða, sem koma út á milli þinga, og
kvað bænarskrá
þessa ab vi su heyra undir hina föstu nefnd,
er kosin er til umsjónar lÍ prentun og útbýringu þingtíðindanna, en þó verða að láta í ljósi, að lagaboðin gætu ekki aukið
stórvægilega
þíngtíðindin,
þegar þau væru prentuð einúngis á
íslenzka túngu, og sýndist það eiga hest við að skjóta þeim
aptan víð frumvörp stjórnarinnar,
en aptur væri mikið hagræði
að því, að hafa lagaboð þessi í einu lagi, og yrði hann því
að vera uppástúngu
þessari meðmæltur.
Konferenzráð
þ. Sveinl1örnsson var þessu meðmæltur.
og kvað ekkert vera því til tálmunar
frú nefndarinnar
hálfu,
en af því það væri breyting
frá reglu þeirri, sem að undanförnu hefði verið fylgt, þyrfti til þess þingsins samþykki.
Hreppstjóri
Guðmmulul' Brandsson:
Jeg fyrir mitt leyti
óska, að öll þau lagaboð, sem frá alþingi koma og fullgildast
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af konúugi,
verði prentuð með þiugtiðindunum,
því eg álít [rau
þá bæði fullkomnari og út~eingilegri
en áður.
Hreppstjóri
El/úlfur Einarsson:
Ef prenta skal í þíngtíðindunum
lagaboð þau, er út koma, vil eg, að danski textinn se prentaður líka, þar íslenzka útleggíngin
hefir verið, og
er svo óáreiðanleg,
að ei má eptir henni gánga; mun hún
hafa leidt meiri menn mer afvega,
bæði fyrri og í ár, sem ei
er enn seð fyrir hvað verkar á réttindi manna.
Konferenzráð
þ. Sneiubjðrnsson : Mig furðar það stórum,
að alþingismaðurinn
frá Barðastrandarsýslu
skuli
bera
það
upp, að lagaboð fyrir Ísland séu prentuð á dönsku í íslenzkum
alþíngistíðindum,
og það rétt á eptir að sett er nefnd til að
íhuga, hvort ei dönsk túnga
ætti að útilokast
frá öllum opinberum störfum,
Íslalldi viðkomandi,
og það utan lands og
innan.
Stiptamtmaður : Her er þó nokkuð öðru máli að gegna,
og virðist mer, all þingmaður Barðastrandarsýslu
hafi mikið til
síns máls; því eitt er, að halda fram með íslenzkri túngu
yfir höfuð,
og annað,
hvort ekki
se vel til fallið, að
danski textinn se prentaður
með íslenskunni,
hvað Iagahoðiu
snertir; það verður þó ekki varið, að mismunur er sumstaðar
á danska frumritinu og hinni íslenzku þýðíngu, og getur það
orsakað vafa, og því virðist mer ekki eiga illa við, að hvortveggja túngumálið se nálægt öðru, til þess þau verði borin
saman.
Ásgeir Einarsson: :það er eingan veginn meiníng mín, að
prentun
lagaboðanna
í alþíllgistíðiudunum
girði fyrir venjulega prentun þeirra, heldur að I,eir, sem ekki hafa átt kost á
að fá þau, geti feingið þau á íslenzku í þingtiðiudunum,
En
eins og eg mæli fram með, að isleuzknn úr lagaboðunum
sé
prentuð í þíllgtíðindullulU,
svo mótmæli
eg því harðlega, að
nokkur danska lóe prentuð í alþingistlðindunum,
Hreppstjóri
Guðmundur Brandsson:
þú svo væri, að
einhver lítilvægur meiuínga munur kynni vera milli dönsku og
íslenzku
orðanna,
hygg eg flestir þingmenn
beri það traust
til þeirra manna, sem eiga að búa þíngtíðindill ulldir prentun,
að þeir löguðu útlegginguna,
ef þeim fyndist þess serleg þörf.
Stiptamtmaður : Mer virðist þó, all hér verði að prenta
þýðinguna,
eins og hún er samill í Kaupmaunahöfu
; en þó
þall séu íslenzkir menu, sem semja þýðíngulla, og að vísu dug-
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legir menn, þá á þó mismunurinn
ser stað.
Einúngis tók eg
til orða, af því mönnum virtist það undarlegt,
að þingmaður
Barðastrandarsýslu
skyldi hreifa þessu, strax á eptir því að
talað var um' að rita alt á íslenzku, og eg vildi bera vitni um,
að þessi mismunur ætti ser stall, og verður því ekki neitað,
að væri danski textinn prentaður með, þá gætu menn feingið
upplýsingar
um, hvernig á stæði.
Að öðru leyti þykist eg
vita, að fallist þingmenn ei á þetta mál, þá mun þingmaður
þessi ekki einn verða á öðru máli .
Jðn hreppstjóri Jonssons
þingmaður
Barðastrandarsýslu
hefir mikið til síns máls, en eg verð þó að mótmæla prentun
lagaboða á dönsku í þingtíllinr1unum;
enda virðist það óþarfi
að auka þingtiðindin
mell þvi, þar ætíð er hægt að fá danska
textann, ef einhverjum þykir þörf á þvi.
Hreppstjóri
Guðmundur Brandsson:
.Mellan ekki er orðið að reglu, að konúngur
undirskrifi
íslenzku þýðinguna, er
lítil hætta, þó henni væri vikið við í einstaka orði, sem betur
mætti fara.
Hreppstjóri
E!lólfur Einarsson:
Eg álít mig litlu nær,
þó eg sjái Íslenzku
útþý'lIíngn lagaboðanna ; eg að vísu skil
ekki dönsku all fullu, en get þó glöggvað
mig við danska
textann, en þar fyrir ætlast eg þó ekki til, að tíbindin verði
aukin með prentuninni,
Ásgeir Einarsson:
Mer gat ekki komið til hugar, all
þessi misskilningur
mundi rísa af orðum mínum, því þeir, sem
ekki trúa íslenzkuuni
í þeim prentuðu
lagaboðum í alþingistiðindunum,
geta feingið lagaboðin sjalf til samanburðar.
Hreppstjóri Guðmundur Brandsson:
því að eins að til
sen lagaboðln, sem rædt el' nú um, verða þau prentuð með
þíngtíðindunum.
Hreppstjóri
E!lólfur Einarsson gat þess, að í grend við
sig hefði hver hreppstjóri,
og jafnvel fleiri, þessi lagaboð
lljá ser.
U mboðsmaður þ. Sioertsen: Eg verð því heldur að mæla
með því, að lagaboðiu,
sem útkoma
alþingisfunda
á milli,
verði prentuð í alþingistiðindunum,
sem eg ætla þau lángt um
skemtilegri,
fróðlegri og gagnlegri almenningi,
heldur en ræður þær sumar hverjar, sem tíðindin eru látin innihalda;
en eg
vil ekki nema Íslenzku;
eg er Ísleudíugur, sem vil íslenzk
lagaboð til að lifa eptir, og verð því að mótmæla dönskunni ;
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þeir sem öðruvísi eru lyn dir, og vilja lagaboðin á dönsku,
geta útvegað ser og notið þeirra öðruvísi.
Hreppstjóri
Eyól/'ur Einarsson:
Ef eg skil lagaboðið
Í döuskunni,
held eg skyldu mína að hlýða því, þar kóngur
og stjórnarráð
hans eru undírskrifuð,
en ei útleggíngu þeirri,
sem ber með sér þá galla, að ei er óhætt eptir henni að
gánga, þar útleggingar
þessar víkja meira og minna frá frumritinu.
J ústizráð
Thorstensen mælti, að í ritnefnd
þíngsins
mundu jafnan
verða kosnir lærðir menn, sem hægt veitti að
bera saman íslenzku útþýðíngu lagaboðanna
við danska textann, og mætti þá, þar sem þýðíngin væri vafasöm,
í athugasemdum neðan máls bæta við dönsku greininni.
Jón hreppstjóri
Jonsson kvað það vera alkunnugt,
að
eingin lagaboð
giltu her á landi, nema þau væru auglýst á
Íslenzka túngu, og yrði hann því að álíta danska textann einúugis til fróðleiks,
en ekki til að leggja mönnum skyldur á
herðar.
17araforseti leitaði því næst þingsins atkvæða um, hvort
prenta ætti á Íslenzku
eptirleíðis
lagaboð þau, er út kæmu,
ap tan við tíðindin, og var það samþykt af öllum þíngmönnum,
nema tveimur.
Að því búnu framlagði
varaforseti
þessar 4 bænarskrár,
sem í dag verða lagðar álestrarsalinn
:
J. frá Borgarfjarðarsyslu,
um nýa 'skipun
á ferðakostnaði
þingmanna.
2. frá sömu sýslu, um endurbót á tíundarlðggjöfinni.
3. frá Skagafjarðarsýslu,
um nýa skipun sveitarstjórnar.
4. frá þóruessþingi,
um að allir embættismenn
og ekkjur
þeirra greiði að tiltölu hinar vanalegu tillögur til jafnaða rsjúða,

þíngi
á morgun.

slitið.

Fundur

ákveðinn

6. júlí þingbók
fundi, nema

Thordersen,

til 9. stundar

fyrir hádegi

fimti fundur.

frá síðasta

fundi upplesin og samþykt.
Allir á
stlptprófastur
Árni Helgason
og biskup H. G.
sem tilkynt höfðu varaforseta, að þeir gætu ekki

mætt í dag.
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Varaforseti lagði fram bænarskrána
frá Borgarfjarðarsýslu,
um að þingfararkaup
alþingismanna
annaðhvort
falli
niður, eða verði fast ákveðið, og fékk hana flutningsmanni,
jústizráði
Thorstensen,
er las hana upp fyrir þínginu.
Til
alþingis
það munu allir Íslendingar
finna, eins og ver, að betri
gjöf þágum ver aldrei af nokkrum
konúngi vorum,
en þegar
ver (lágum alþingi af Kristjáni konúngi áttunda.
Á því byggjum ver von vora um framför vora alls háttar; þvi munum ver
og ánægðir bera kostnað þann allan, sem af stiptun þessari
hlýtur að leiða, viljum líka, að þeir mennirnir,
sem þar mæta
af vorri hendi, hafi ekki að eins þeirra sómasamlegt
framfæri,
meðan þeir vinna að sameiginlegu
gagni voru, heldur einnig
heiðarlega umbun starfs síns, og er það meining vor, að dagpeningar þeir, sem alþingistilskipauin
í 79. §.• ákveður þeim,
séu sanngjörn og heiðarleg laun fulltrúa landsins, meðan þeir
sitja þíngið og verða að dvelja í Reykjavikurhæ; en hitt
virðist oss um of, að þeir hafi jafnháa dagpeninga,
meðan
stendur á ferð þeirra fram og aptur, og gjöri svo þann reikníng ferðakostnaðar
síns, sem sjálfum þeim líkar; höfum ver
það séð, að reikningar þessir eru meir komnir undir hugarfari
þeirra, en líklegum kosnaði, þar eð menn úr sama bygðarlaginu gjöra svo misjafna reikníngana;
það hefir oss líka virzt
ótilhlýðilegt,
að alþingi ekki hefir einskorðað ferðakaup þíngmannanna,
en gjiit'ði ser svo mikið ómak fyrir að einskorða
ferðakaup embættismanna,
þegar þeir eiga rett á ókeypis flutuÍngi, hverja tilraun alþíngis ver þakksamlega
viðurkennum.
Að öllu yfirveguðu finnst oss, sem alþingismenn
séu eins
vel launaðir, þá dagana sem þeir eru á ferðinni, með 3 ríkisdala dagpeningum,
þó ferðakostnaður
falli niður með öllu, því
svo miklu mun þeim dýrra uppheldið í Ueykjavík,
en á ferðinni, sem hestaleigunni
nemur.
Ver heitum því á alþíngi,
að það eyði fleirri óánægju,
sem víða mun eiga ser stað í landiuu , af of þúngbærum alþingiskostnaði,
með því að sjá um, að ferðakostnaður þín!lmanna [alli niður með (jllu~ eða, se þess einginn kostur, að
alþín.'1ið dkveði þín,q{ararkaup úr hverri sýslu landsins s sem
ekki megi yfir gánga.
Skrifað i Borgarfjarðarsýslu
í júnímánuði 1849.
Með 48 nöfnum undirskrifuðum.
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}?lutníugsm.: Eg vil innilega óska, að hið heiðraða alþíng
vildi gefa góðan gaum að þessari bænarskrá.
og það því heldur,
sem eg ætla, að hún se alþjóðleg,
því miklar umræður hafa
heyrzt um, að mörgum mönnum þækti alþing verða landinu ærið
kostnaðarsamt,
og vona eg þvi svo góðs til þingsins,
að það
velji í hið minnsta 3 manna nefnd, til að yfirvega þetta mikilvæga málefni,
R. ]Jl Ólsen: Eg er öldúngis
á sama máli, og leyfi mer
að benda þinginu til, að bezt mundi falla, að velja i þessa
nefnd þá af þingmönnum,
sem bæði eru óvillwllir og einqan.
ferðakostnaðar
reikning
fjá1fir gjöra, t. a. m. konferenzráð
Sveinbjörnsson,
jústiZl'áð Thorsteinsen
og assessor
Kristján
Kristjánssun.
E!fólfur Einarsson kvaðst vera samþykkur
flutningsmanni bænarskráarinnar
og umboðsmanni
Ólsen, að nefild yrði
sett til að íhuga málið, en hitt væri ser óljóst, hvort það væri
samkvæmt þíngliigunum,
að tilnefna þá menn, er maður helzt
vill að verði fYl'Ír nefndarkosningu
.
•Jakob Petursson:
Án þess að lasta uppástúngu
þingmanns Húnvetninga,
að þeir af honum tilteknu menn séu kosnir í nefndina, þækti mer þll betur við eiga, að einn nefndarmaðurinn væri úr hinna flokki.
R. ~l. Ólsen: því er eg öldúngis mótfallinn, og vildi
eg óska, að þingmenn létu einga eiqinqirni í ljósi í þessu.
Ste/rán Jónsson: 'það er mín meining, að hver þingmaður eigi sjálfur að ráða, hverja hann kýs "til hverrar nefndar, og þar um eigi ekki að vera neinar tilbendingar.
Kristján J/'Ia.qnúsen kvaðst vera öldúngis samdóma þingmanni Eyafjarðarsýslu
í þessu efni.
Varaforseti:
það virðist ekki, að nokkur
mæli móti
nefndarkosningu
í þessu máli. það el' auðvitað, að þingmenn
ráða því sjálfir, hverja þeir kjósa, en þar fyrir geta þeir, er
vilja, tekið þær bendingar,
er þeir hafa feingið, sem heilræði.
Fyrst því einginn ræður frá því, að nefnd verði sett, og
einginn hefir stúngið upp á fleiri mönnum en 3 í nefndina,
verð eg að skora á þingmenn að velja þá.
4s.qeir Einarsson:
~Ier er ekki með öllu ljóst ætlunarverk nefndarinnar, hvort hún á nú þegar að semja nefndarálit þess efuis, að senda konúngi bænarskrá
um fasta reglu
fyrir ferðakaupi þingmanna framvegis, eða að nefndin á að á-
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kveða ferðakostnað
þingmanna á þessu þíngi; þetta þarf nefndin þó að vita.
Mer er nú ekki vel ljóst, hvort málið er á hentugum tíma upp borið, ef um það á að rita bænarskrá
til konúngs.
En ef ætlað er til, að nefndin ákvarði ferðakaup þeirra,
er nú eiga þingsetu, álít eg það miður samkvæmt lögum, þeim
er nú gilda, enda held eg forseti eigi vald á að lækka ósann!\Íarna ferðakostnaðar
reikninga þíngmanna.
En eptir nú gildandi lögum hafa þingmenn rett til að krefja ferðakostnaðar.
R. M. Ólsen: Eg er því mótfallinn, að forseti einn ákveði
farareyri þingmanna, því hann er svo mörgum störfum háður,
og virðist mer, einsog
eg hefi áður á vikið, nauasynlegt
að
fleiri starfi að því.
þ. Sinertsen.
Eg get ekki neitað því, að mer þykir það
ekki eiga alls kostar vel við, að fara nú strax að taka málefni þetta til nefndar meðferðar ; minni mig rétt, og til þess
muna þingmenn vissulega,
var af þíngillu í hitt eð fyrra beðið um, að stjórnin
legði fyrir þetta þing frumvarp til breytingar á alþlngtstilskipuuinui.
þó þetta frumvarp se enn ekki komið fram, er ekki samt ósennilegt, að það se á leiðinni til þingsins og komi bráðum,
og þá verði þessi grein alþingisskipunárinnar, ásamt fleirum, tekin undir meðferð og álit þingsins.
Eg ætla því ekki að veita því mitt atkvæði,
að bænarskrá
þessi verði að svo stöddu tekin til nefndar .
.Jón þórðarson:
Eg vil einasta bæta þvi við það, sem sá
heiðraði þingmaður síðast mælti, að þó þíllgið ge ingi svo vel
frá þessu málefni,
sem því væri framast unt, þá geti það þó
ekki orðið nein skuldhindandi
regla fyrir þá þíngmenll,
sem
nú eru, heldur að {leir hali rétt til að fara eptir þeirri löggjöf, sem nú er.
Stiptamtmaður:
það et' að minni ætluu fullkomlega satt,
sem hinn virðulegi þingmaður nú sagði, að enn sem stendur
verða menn að fara eptirþeirn
lögum, sem öröskuð
standa,
og eg fæ ekki skilið, að menn geti annað eða frekara gjört,
en sent bænarskrá
til konúngs og beðizt breytiugar á þessari grein.
Einnig getur verið, að svo sé, sem þingmaður
Dalasýslu sagði, að frumvarp um þetta efni se á leiðinni frá
stjórnarinnar
hendi, en samt sem áður gæti þó verið spurníng
um það, hvort ekki se rétt að kjósa nefnd til að prófa þetta
atriði.
Komi frumvarpið, þá getur nefnd sú, sem kosin yrði
til að rannsaka það, slept þessu atriði, sem nefnd sú, er nú

44

stendur til að kosin verði, hefði þá þegar ræ dt , og þannig
gjört hinni síðari nefndinni,
hvað það snertir,
lettara fyrir.
Einúngis af þvi frumvarpið er ókomið, gæti þíngið skorið úr,
hvort biða ætti fyrst um sinn að setja nefndina.
Jón Jðnsson: Skilningur
minn á þessari bænarskrá
og
uppástungu
hennar er ekki sá, að ætlazt se til hún eigi að
hafa nokkra
verkun
á þetta þíng, heldur hin, sem seinna
kunna að verða haldin.
Verið getur, að málefni þetta sé heldur snemma upp horlð, en ekki get eg ætlað, að það spilli
fyrir því; búið er altjend búið, og get eg því ei annað en
verið meðmæltur því, að nefnd se sett í málinu.
R . .lH. Ólsen: Eg get ekki dulizt þess, að mer þækti
það sómi fyrir oss, sem valdir' erum eptir ófrjálsum kosníngarlögum,
og að líkindum
eigum þessa
setu seinasta her á
þíngi, ef ver allir
klyktum út með því að gjöra í þetta sinn
annaðhvort einga eða sem s a n nq j ar n a s t a ferðakostnaðar
reiknínga.
Jðnasen:
Í bænarskrá
þíngsins til konúngs um hreytingu á alþíngistilsk.
get eg ekki fundið á 835 blaðsíðu þíngtíðindanna 1847, að þar se neitt minnzt á ferðakostnað
þingmanna, og virðist mer því ekkert geta verið til fyrirstöðu, að
málið se tekið fyrir nú þegar á þessu þingi .
•Iakob Petursson:
Mer sýnist tiltækilegast , að nefnd se
kosin, er í þetta sinn skoði reiknínga þingmanna með forseta,
en reikningsvald
það, sem þíngmenn hafa eptir nú verandi
löggjöf,
hygg eg ekki verða tekið af þeim, nema með nýu
lagaboði.
þ. Sioertsen : Eg verð að taka til orða aptur, einúngis
vegna þess sem hinn heiðvirðí kouúngkjömi
þingmaður
kvað
ferðakostnaðargreinina
i alþingistllskipaninni
ekki
áhrærða i
álitsskjalinu
til konúngs 1847, eður að hann fyndi þess ekki
getii'l i þingtiðindunum,
og leyfi eg mer í því skyni að vísa
til þíngtíðindanua
1847 bls. 8;35, tölulið 6, hvar með herum orðum
er beðið um breytíngu
á 79. grein tilskipunarinnar,
þannig:
að við þá grein verði bætt, að prenta skuli í hvort sinn reikninga alþingistiðindanna.
Jónasen : Mer virðist það, sem þar er beðið um, að reikningar alþíngismanna
verði prentaðir i þingtiðindunum,
vera nokkuð annað, en það sem bænarskrá
sú, sem her er rædt um, fer
á flot, svo mer getur ekki þess vegna fremur skilizt, að bæn-
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arskrá
þessi se of snemma uIlP borin, eður neitt fr~í þeirri
bJið vera því til fyrirstöðu, að þetta þing taki hana til meðferðar.
Varaforseti:
Bænarskrá
þessi bel' það sjálf með ser,
eins og aðrar bænarskrár
viðliks efnis, sem komnar eru til
þingsins
frá fleiri stöðum, að þjóðin hefir óþokka
á ferðakostnaði
þingmanna.
það el' tvent, eins og áður er getið,
sem bænarskrá
þessi fer :í flot, annaðhvort,
að þíngfararkaup
falli niður, eða þá að ferðakostnaður
þingmanna verði fast ákveðinn.
Hin hænarskráin,
sem send var til konúngs
um
breytingu á alþingistilsk ipuninui,
fer ekki fram á annað " en
að ferðakostnaðar
reikningar
þíngmanna séu auglýstir í þíngtiðindunum.
Ferðareikníngar
sumra þillgmallua þykja þjóðinni of háir, og el' henni því ekki láandi , þó henni sen þeir
ógeðfeldir~ og hún óski breytingar
á þessu.
Forseti hefir að
sðnuu vald til að setja niður reikningana,
þyki honum þeir
of háir, en hann hefir ekki hingað til neytt þessa valds.
þar eð fáir hafa mótmælt,
að nefud se sett í málinu,
verð eg að ætla það vilja þingsins, að svo se gjört, og skora
eg því á þíngii'l að kjósa 3 menn í nefnd þessa.
. Í nefnd þessa voru síðan kosnir konferenzráð
1>. Sveinbjörnsson og assessor Kristján Kristjánsson
með 9 atkvæðum
hvor, og kammerráð
Kristján .Magnúsen og umboðsmaður
R.
1\1. Ólsen, hvor með 6 atkvæðum, en kammerráðið
varð nefndarmaður, þvi hann var eldri.
Haldðr Jánsson : það var raunar hreift tveimur meiningum
um það, i hvaða tilgángi kjósa skyldi nefnd þá, sem IlÚ er
kosin: sumir hreifðu þvi, að hún skyldi ákveða
ferðakostnað
þíngmanna i ár; þó skililist mer, að það yrði ofan á, að þingið skyldi beiðast af konúngi ákvörðunar
um þetta efni eptirleiðis.
Vil eg því leyfa mer að skjóta því til hins háttvirta
varaforseta,
hvort ekki megi standast,
að leita nú atkvæða
þingmanna um það, hvort þeir ekki vilji skuldbinda
sig til að
fylgja sjálfir þegar i sumar þeim ákvörðunum
lIlIl þetta
málefni, sem þingið nú aðhyllist,
Varaforseti:
Nú hefir þíngið kosið nefnd til að íhuga
málið, og senda konúngi álit sitt um það, en ekkert
virðist
mer samt á móti þvi, að þingmenn segi strax til þess, hvort
þeir í þetta sinn vilji gjöra sig ánægða með það, sem þingið
ákveður .
Jðn þórðarson:
Mer virðist þa" ekki sanngjörn
krafa,
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að ætlast til þess, að menn fyrir fram gángist undir það, sem
menn ekki vita, hvað verður.
Varaforseti: þetta er peníngamálefni, og getur því hver
sagt til fyrir sig, hvað hann vill gjöra.
Kr. Magnúsen: Reikníngar fyrir ferðakostnað þingmanna
verða fyrst samdir, eptir að nefndarálit er samið, og getur þá
hver, sem viII, haft tillit til þess.
Stiptamtmaður:
Eg ætla þó, að stjórninni yrði það ekki
svo geðfeit, og, ef til vill, þjóðinni ekki heldur, ef þingmenn
legðu úrskurð sinn á eitthvert málefni, sem snerti hagsmuni
sjálfra þeirra, og sendi bænarskrá þar að lútandi um eitthvert
eptirkomandi lagaboð, þar eð svo mætti virðast, sem þeir
hefðu bundið hendur sinar, áður bænarskráin
var samin.
Einnig er það vafamál, hvort þingið getur með atkvæðafjölda þraungvað þeim, sem eru i minni hlutanum, til að fallast á sitt mál: að minnsta kosti er það frábrugðið því, sem
vanalegt er, að meiri hluti þingmanna geti, þar sem um þess
konar málefni og þetta! sem nú ræðir um, er að gjöra, skuldbundið hvern einstakan til að fylgja sínu áliti, og sleppa
þeim rétti, sem honum eptir lögunum ber; og er þá tvísýnt
um, hvort það er löglegt. Í sumum löndum, t. a. m. Frakklandi, er ákveðið í stjórnarskráuni
, að fulltrúarnir megi ekki
gefa eptir þann "ett, er þeir eiga til launa fyrir störf sín, því
þó ríkir menn geti staðízt fyrir það, þá þykir það ósanngjarnt að ætlast til þess af hinum efnaminni fulltrúum.
Mer
virðist því, að her se réttast að láta þar við sitja, að kveðja
nefnd í málinu og það þvi heldur sem her eru komnar aðrar bænarskrár, sem beiðast nokkurs annars, en þessi, t. a. m,
að nefnd manna verði látin yfirskoða ferðareiknínga
alþingismanna, en um það er öldúngis ekki talað Í bænarskrá ' þessari.
Jón Jðnsson: Ræða sú, sem stiptamtmaðurinn flutti nú í
þessu málefni, var bæði svo þjóðleg og frjálsleg, að mer þókti
það Í hæsta máta aðdáanlegt, og varla gat nokkur húizt við
slíkri glöggskygni og nærgætni af útlendum manni, og lýstu orðin svo ljósri skoðun hans á eðli málefnisins, að fleirum en
mer af þingmönnum
mun hafa fundizt til um það; því það
verður auðskilið, að ef atkvæði meiri hluta þingmanna yrði
með þvÍ, að ferðakostnaðurinn felli niður, eða það yrði álit
nefndarinnar, að svo skyldi vera, þá hlytu hinir þingmenn, sem
ekki vildu gefa þau atkvæði, að missa réttar síns, og væri
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það ekki sanngjarnt.
l~g mæli þvi fram með 3 manna nefud
í málinu, sem gjöri álit sitt fyrir hin eptirkomandi
þíng, en
vona jafnframt,
að umræðurnar,
sem nú hafa fram farið, hafi
þá áverkun
á alla þingmenn,
að þeir &jöri ferðakostnaðar
reikninga sína svo sanngjarna
og lága, sem þeir geta, fyrir
þetta þing.
R. M. Ólsen: þess óska eg, og þá er eg ánægður.
Haldór Jðnsson: Mer er það ljóst, sem herra stiptamtmaður hreifði, að þó að eins einn einasti
þingmaður vildi
mæla móti því, að um þetta efni se geingið til atkvæða, þá
mætti það ekki viðgángast,
þvi hver einn hefir i þetta sinn
rétt til af') gjöra þann reikning yfir ferðakostnað sinn, sem honum þykir sanngjarn;
en uppástúnga
min var sprottin af þeirri
von, að einginn þingmaður
mundi skorast undan að leggja
sig sjálfan undir þær ákvarðanir,
sem þingiJlu þykir sanngjarnt að gjöra fyrir þá, sem her eptir kunna á þing að fara.
Að vísu er það ísjárvert, að takmarka mjög ferðakostnað,
þegar svo vill til, að efnalitlir menn eiga hlut að máli, en þessi
ástæða mun ekki eiga ser siður stað seinna, þegar kjörgeingi
verður, ef til vill, óbundnari,
Stiptamtmaður:
Eg vildi einúngis geta þess, svo einginn misskildi þannig orð min, sem vildi eg mæla fram með
háu þíngkaupi,
að eg er hinum virðulega
þingmanJli samdóma í því að óska, að dagkaup þingmanna væri sem lægst, ol!:
þegar spurt er um, hvernig þetta málefni ætti með ný um lögum
að ákvarðast,
þá er eg svo öldúngis
þeim mönnum samdóma,
sem mæla fram með lágum þíngkostnaði,
að eg ekki vildi
gefa neina át yllu til, að menn skyldu hugsa,
að eg vildi hið
gagnstæða.
Haldór Jónsson: Eg skildi eingan veginn ræðu stiptamtmannsins á þá leið, a1'l hann hefði mætur á háum ferðakostnaðar reikningum.
En hvað umtalsefninu
við víkur, þá er það
athugandi,
að þeir menn, sem nú sitja á þingi, eiga ekki víst,
að þetta komi optar fyrir þá; þess vegua finnst mer það SYO
kynlegt, ef þíugið nú vildi gefa reglur um ferðakostnað, en það
SKuli mæta mótmælum, að þeim verði strax fylgt, af því menn
nú ekki eru neyddir til að binda sig við þær; og eg skil ekki,
hvern in sá, sem sjálfur vill ráða ferðakostnaðar
reikningi sínum, getur verið því samþykkur,
að þingið biðji um fastar ákvarðanir í þessu tilliti framvegis.
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Ásgeir Einarsson:
Mel' þykir reyndar
vænt um, að eg
vakti máls á þeim atriðum, er mer þóktu vafasöm í þessu máli,
því I1Ú hefir málið skýrzt fyrir nefild þeirri,
er valin var.
Mer fell vel í geð en fyrri ræða stiptamtmannsins,
þó eg ætli
ekki að færa honum fagurgala fyrir hana; mín meiníng er í
þessu máli, sem öðrum, að eg vil hlýða þeim lögum, sem
fl;ildandi eru, eptir því sem fremst eg get, og njóta allra þeirra
réttinda, er þau veita mer, en fá breytingu á þeim, er mer ekki
líka, á löglegan
hátt.
Eg hefi að undanförnu
viljað færa
sanngjarna
ferðakostnaðar
reikninga,
enda hefi eg ekki vorðið þess var, að menn hafi fundið að þeim hingað til.
Eyólfur Einarsson:
Eg ímyndaði mer, að í ár væri einginn skyldugur
til að sleppa ferðakostnaði
sínum, þó eg hins
vegar viti, að hver, sem vill, á rljálst að g:iöra það þjóðinni til
ánægju; eg fyrir mitt leyti eyði ekki meira á þíngferðinui
daglega, en her í bænum, og þoli því sama kaup, eins og meðan eg dvel her í bænum,
og svo mun vera fyrir fleirum.
þeir, sem vilja, geta notað nú gildandi lög í þessu efni.
Steffuu Jðnsson:
Mer virðist það nokkuð einstakt,
að
svo mikill se rædt um það mál, sem búið er að kjósa nefnd
í, og held eg það eigi ekki alls kostar vel við.
Varaforseti:
Nefndin
er kosin, sem á að íhuga þessa
bænarskrá,
er biður um, að ferðakostnaðuriun
falli niður eða
verði fast ákveðinn.
Nú getur einginn vitað, fyrr en nefndin
hefir samið álit. sitt, hverja uppástúugu
bænarskráarinnar
Mn
aðhyllist, og ekki er heldur víst, hvað þillgið þá kann að fallast á. það er því ekki umræðuefnið
um það, hvort þingið
vill fallast á uppástúngu
nefndar þessarar,
heldur hitt, hvort
þingið vill aðhyllast það, sem það !'já1ft stingur upp á, hvort
þíngið vill sinn eigin vil ja, eða með öðrum orðum: hvort það
sjálft vill lifa eptir þeim lögum, er það samhuga
óskar að
eptirkomendur
sínir lifi við. Eg hélt, að einginn væri her sá,
er ekki vildi þetta, og því beiddist eg þess að eins af þínginu,
að það greiddi atkvæði sín um þetta efni, og er eg fast á því,
að þingið geti gjört það strax í dag.
Stiptamtmaður
Mer virðist það vera hið mesta vafamál,
hvort atkvæðafjöldi
eigi í þessu tilliti að binda hina, sem eru
á öðru máli, og efast eg um, hvort nú eigi að skera úr þessari spurningu.
pað er að sönnu satt, sem hinn heiðraði varaforseti sagði, að hann getur skotið því til þingsins atkvæða,
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hvort það vill, a 1'1 Ff'gla sú, sem 1;tímgið hefir verið upp á, verði
látin gilda nú þegar þetta ári~; en annað mál er það, hvort
minni hluti þingmanna skuli vera bundinn við það, sem meiri
hlutinn fellst á í þessu efni, eða hvort varaforseti
vill taka
~ ábyrgð upp á sig, að synja þeim launanna, þegar þeir koma
til hans og krefjast þeirra eptir lögum þeim, sem hingað til
hafa gilt.
Til þess að komast hjá þess konar vafningum,
virðist mer betra, að spurning þessi falli niður.
Með tilliti til
þess, að maður skuli sjálfur lifa eptir þeim lögum,
er menn
vilja setja fyrir eptir kom endur sína, vil eg geta þess, að á
ríkisfundinum
í Kaupmannahöfn
í vetur,
sem leið, kom þal'l
til umræðu,
hversu haga skyldi til um dagkanp fuJltrúanna á
þeim fundi í þetta skiptið,
því þar um var ekkert fyrirskipað, en í frumvarpi
stjórnarinnar
til grundvallarlaga
ríkisins
var stúngið upp á því, að mellll skyldu láta ser lynda 2 ríkisdali um dag hveru.
En þar eð sumir þingmenn
svöruðu,
að þeir hefði búizt við, að þeir ættu i þetta skiptið að hafa 4
rhd. um daginn,
eins og vant hefði verið á Hróarskeldu. og
Vebjargar
þíngum, varð .meiri hlutinn á því, að svo skyldi
vera, einkum fyrir sakir hinna fátæku meðal þingmanna. Eins
og nú varaforseti
fann ser skylt
að bera undir þingmenn,
hvert atkvæði þeir vildu her um greiða, eins fann eg mer einnig skylt að bera það fram, hvort ekki væri tiltækilegra
að láta
standa við það, sem komið var, það er að skilja, að nefnd
væri sett til að segja álit sitt um þeUa málefni.
Varaforseti: það er auðvitað,
að þegar þessu málefni
fyrst var hreift, hugði sá, er vakti umræðu þess, að allir
mundu fúslega
fallast á og gjöra sig ánægða i ár með það;
sem þingið beiddist fyrir eptirmenn sína. En þar eð einstaka
raddir hafa heyrzt her á þingi, sem gjöra það vafasamt,
að
svo sé, og auðvitað er, að þeir verða ekki sviptir rétti sínum,
sem vilja halda honum, virðist mer réttast, að mál þetta falli.
Haldór Jónsson stingur upp á, hvort ei megi standast atkvæða greiðsla í þessu máli, þannig löguð, að atkvæði meira
hlutalls ekki skyldu binda minna hlutann, heldur skyldu þeir,
að hans von, fáu, sem mótfallnir kynnu að verða i þetta sinn,
mega nota ser þann reit, sem alþíngistilskipanin
gefur þeim Í
þessu tilliti.
Jón þórðarson: það er mitt álit, að frestað
atkvæða-

se
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greiðslu
í þessu
þinginu .

máli.

þángað

til

það

er til lykta

leidt af

•Iakob Pétursson:
Eg er á sömu meining og þíngmaður
Rángvellínga;
því skyldu menn nú gánga til atkvæða i þessu,
væri al'l dæma

blint út í bláinn .
kvaðst fallast á meiningu
þess beiðraða þingmanns, er síðast mælti, að atkvæða-greiðslu
væri frestað, þángað til nefndarálit
væri komið,
því þá mundu þingmenn
láta
ser betur lynda, er þeir vissu, að hverju væri að gánga.
17araforseti:
það verður þá á valdi þíngsíns , hvað það
gjörir seinna.
því næst tók varaforseti
fram bænarskrána
frá Borgarfjal'()arsýslu um endurskoðun
tíundarlaganna,
og gat þess, að í
hitt eð fyrra hefði komið bænarskrá
viðliks efnis til þíngsins,
og nefnd verið kosin til að íhuga málið, en hún ekki haft tíma
til að ljúka af störfum sínum.
Síðan afhenti hann bænarskrána
flutningsmanni
hennar,
jústizráði
Thorstensen,
er las hana upp, og að því búnu
kvaðst vona og óska, að þíngið setti 3 manna nefnd í þessu
máli .
•!ón Jðnsson: Eg mæli þess heldur fram með nefnd í
máli þessu,
sem eg leingi hefi álitið ósanngjarnt
tíundarlagið, jafnvel á fleiri skepna teguudum , en hin upplesna bænar:skl'á nefndi á nafn, og óskaili breytíngar
á.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg vil leyfa mer að leiða athuga
þingsins að því, að væntanleg
eru ný skattalög fyrir landið, og
mun tíundargjörð
þar að öllum líkindum verða áhrærð, og þess
vegna óþarfi að hreifa þessu máli nú. Vilji þíngið ekki fallast á. að slá uppástúugunni
á frest, til þess skattalögin
koma,
þá vil eg drepa á það, að nefnd var sett 1847 um sama efni,
er þó ekki lauk störfum sínum þá.
Nokkrir meðlimir þeirrar
nefndar eru her enn á þingi,
og mun þeim að líkindum vera
þetta efni kunnugt,
Varaforseti:
það er meiníng min, að nefndir þær, sem
kosnar eru á einu þíngi, ei geti haldist við ár frá ári, heldur
séu þær lausar starfa
sinna, þegar því þíngi er lokið, sem
þær eru kosnar á; en þingið getur,
ef það svo vill, kosið þá
menn, er áður voru í nefndinni,
svo sem þá er málinu séu
kunnugastir,
en í hvert skipti h)'gg eg þingið eigi að kjósa
nýa nefnd, og skora eg því ~í þingið að gjöra það.

•Iðnusen
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r;uðnl1ltu[ur Brandssim : }~g hefi nýlega afhent
vara forseta hænarskrá,
sem hreifir viðlíku efni, sem þessi, er upp var
lesin, og ef nefnd verður kosin til að íhuga hana, þó óska eg
hin mætti takast til greina af sömu nefnd.
Varaforseti kvað þessa bænarskrá
fyrst hafa komið til
sín í dag; hvað yrði að koma til síns tíma, hún gæti komizt
undir nefndina seinna.
Guðmundur Brandsson,'
það var ekki annað,
sem eg
mæltist til, en að bænarskráin,
sem eg nefndi, yrði höfð til
hliðsjónar með þeirri fyrri, þar hún er svipaðs innihalds.
því næst var geingið til atkvæða,
og urðu nefndarmenn
umboðsm, Steffan .Jónsson með 13, prófastur Haldór Jónsson
með II og as sess or Kristjánsson
með 10 atkvæðum.
Varaforseti:
þær 2 bænarskrár,
sem enn eru óræddar,
verða mí að bíða til morguns,
og verða teknar fyrir ásamt
þeim bænarskrám,
sem nú verða lagðar á lestrarsalinn til inngángsumræðu
næsta dag; en þær eru
L bænarskrá
frá þórnessþíngi,
um að alþing verði framvegis
haldið við Öxará á þíngvelli.
2. frá þorska(jarðar
fundi sama efnis.
3. frá þíngvalla
fundi, um að ferðakostnaður
alþingismanna
verði fast ákveðinn ellegar nefnd sett til að skoða í hvert
skipti ferðareikníngana.
4. frá Suðurþingeyarsýslu,
um að reglur verði samdar fyrir
verðhæð og tíund á landamerkjalausum
heimajörðum
og
hjáleigum.
5. frá sömu sýslu, um að lagaboð fáist, er segi fyrir, hvernig skýrslur til verðlagsskráa
skuli semja.
6. frá sömu sýslu, um lagaboð, er tiltaki, hvað greiða megi í
konúngs þegnskyldu.
7. frá sömu sýslu
um lagaboð, er ákveði tíundargreiðslu
til
prests og kirkju með meðalalin.
8. frá Breiðavikur hrepp, um leyfi til að sigla upp og verzla
í Hellnavík.
því næst sagði varaforseti
fundi slitið, og boðaði fund
næsta dag, kl. 10.
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7. júlí -

sjötti fundur.

þíllgbók frá fyrra fundi upplesin og samþykt.
Allir á
fundi, nema stiptprófastur A. Helgason, er tilkynt hafði varaforseta, að hann gæti ekki mætt á þínginu í dag.
Varaforseti lagði þá fyrst fram aðra af þeim tveimur
bænarskrám, sem ekki urðu ræddar á síðasta fundi til inngángs - umræðu j það var bænarskráin um sveitarstjórn frá
Skagafjarðar sýslu. Hann gat þess, að þar eð nokkur vissa
væri fyrir, að á næsta ári YI·ði haldinn fundur til að ræða um
stjórnarhag landsins, og þar að líkindum yrðu tekin til skoðullar bæði hin stærri og smærri atriði stjóruarskipunarinuar,
þá kynni þinginu virðast, að bænarskráin lyti að ætlunarverki þessa fundar og mætti bíða hans, eða að þíngið þá að
öðrum kosti vildi þegar setja nefnd í málið, og verði svo
bænarskráin afhent Ilutuingsmanni
til upplesturs.
Jón Samsonsson : Af því eg er ekki viss um, að þínginu se nægilega kunnugt innihald bænarskráarinnar, þá óska
eg, að hinn háttvirti varaforseti leyfi mer að lesa hana upp.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg verð að öllu að fallast á það, er
sá heiðraði varaforseti nú mælti um þetta málefni. það er
öllum kunnugt, að breyting er í vændum á allri stjórnar viðhögun lands þessa, og virðist því einsætt að bíða eptir henni,
svo menn sjái, á hverjum grundvallarreglum sú en æðri stjórn
verður bygð, svo en lægri eða sveitastjórnin
geti farið þar
eptir. Eg mótmæli því, að nefnd verði skipuð IIÚ, til að íhuga þetta málefni.
Jðnasen kvaðst vera mótfallinn
nefnd í málinu, einkum
af þeim ástæðum, að bænarskráin væri svo óljós, að varla
mætti kalla, að í henni fyndust fyrstu drættirnir til fyrIrkomulags sveitarstj órnarinnar; hann gæti því ei séð, við hvað
nefndin ætti að styðjast í yfirvegun málsins, en hún yrðí sjálf
að gjöra málið al?\iðl'lega úr garði, og það væri ekki ætlandi
til þess, að nokkur nefnd tæki slíkt. að ser .
•JÓn Samsonssons
'þegar bænarskráin um sveitastjórn
var samin í Skagafjarðarsýslu, voru margir menn þar þeirrar
meiningar, að frumvarp um nýa stjórnar tilhögun landsins
mundi nú í sumar verða lagt fyrir alþing. En síðar vissu
þeir, að þessu var ekki svo til hagað.
En þó bænarskrá
þessi se þess vegna of snemma upp borin, þækti mér gott ai\
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heyra álit þíngsins
um hana, þegar hún á hæfilegri
tíð er
upp borin, svo biðjendúr geti annaðhvort
fa Ili i'! frá henni eður
framfært hana siðar .
•Iðnasen: Eg játa það að vísu, að þetta mál er mikils
umvarðandi,
og að það því er æskilegt,
að það komi til umræðu, og eg vona líka, að þaö komi fyrir á sínum tíma.
Eg
mæli því ekki mót nefnd, málefnisills
sjálfs vegna, heldur að
eins af þeirri ástæðu,
að mér þykir bænarskráin
alt of óljós
og ógreiuileg og ekki taka það nærri nógu glögglega fram,
hvernig fara skuli með málið.
þ. Sivertsen : Eg hefði sizt ætlað, að bænarskrá um þetta
málefni yrði nú borin fram á þessu þingi, einmitt þá, þegar
orðið "nýtt stjörnarform"
liggur að kalla á hvers manns vörum, og menu vænta þess bráðlega,
að þingið fái það efni til
meðhöndlunar,
og þetta er ekki nema lítil smágrein þess.
Eg held bezt færi, að öll málefni,
sem þar að hníga, bíði,
þángað til það yrði rædt og meðhöndlað i heilu lagi, og vil
því stinga upp á því, að flutníngsmaðurinn
taki bænarskrána
til haka, að svo stöddu máli.
GuttormuT Vi!/fússon:
Málið er að vísu að efli i sínu
mikils um varðandi,
en sökum þess að bænarskrá
þessi er
ekki að álíta nema sem p31'Í af einu heilu: því breyting sú,
sem bráðum er i vændum
á stjórnarlöguuinui
hjá oss, er sú
heild eður grundvallarlög,
sem hún heyrir undir ; því álít eg
hana ekki á rétturn tíma upp borna nú, og er þess vegna
mótfallinn, að kosin se nefnd til að yfirvega hana i þetta sinn.
EyólfllT Einarsson:
Eg vissi, að á fyrsta þingi var tekið til meðferðar
um friðun æðarfugls ; var það einn partur
veiðilaganna ; virðist mer því ei rett að vísa bænarskrá
þessari frá þinginu,
þó hún innihaldi
atriði, sem tilheyra sveitastjórn.
Eg hefi líka meðferðar frumvarp áhrærandi giptíngar
öreiga, sem el' ein grein sveitastjúrnarinnar,
er mér virðist
brýn nauðsyn að rædt sé.
Steffan Jðnsson: það er mín meining, að bænarskrá þessi
og öll þau atriði, sem þar að lúta, ættu að bíða, þángað til
útgjört er um hina nýu stjórnarskipun
her i landi, eins og
nokkrir
þingrnauna
hafa drepið á. Eg er líka samþykkur
þeim konúngkjörua
þíngmanni, er síðast mælti, að bænarskrána
vanti uppástúngu,
og held eg því óþarfa, að fara mörgum
ræðum um þetta mál.
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R. iJI. Ólsen: Eg verð að vera llIótfallinuþvi,
sem hinn
virðulegi
þingmaður
Barðastrandarsýslu
mælti;
því eg álít
ógjörlegt
að liða í sundur sveitarstjórnar
málefnið,
heldur
.hljóti það alt eptir eðli sínu að fylgjast að.
Jón Samsonssons
Bænarskt-á þessi er ekki uppástúngulaus, því hún biður um, að nefnd manna í hverjum hreppi megi
veljast af helztu mönnum.
Hún biður líka um, að þíngið velji
máli þessu vel vaxna menu , til að semja embættis - eða erindishréf
handa sveitarstjórnarnefndinni.
Steffán Jónsson: Bænarskráin
er uppástúugulaus,
þ6 hÚII
biðji um, að nefnd verði sett til að íhuga málið, fyrst hún ekki
bendir á, hvernig þessi nefild skuli fara með það.
Jón Samsonssons
Biðjendúr
ætluðust til, að málið yrði
rædt af nefnd þeirri,
er þíngið tryði fyrir að gjöra uppástúnguna
fullkomnari.
.
Stelt'án Jónsson: Forseti verður að skera úr þvi, hvort
það sé samkvæmt þínglögunum,
að taka til greina þá bænarskra,
sem ekki hefir öðruvísi uppástúngu,
Faraforseti:
Allir nema flutningsmaður
og einn til af
þíngmönnum
hafa verið á því máli, að bænarskráin
se of
snemma upp borin, og í 62. grein alþíngistilskip.
8. marz 1843
er boðið, að hver bænarskrá,
sem þingið tekur til greina, innihaldi vissa uppástúngu.
Vilji því flutningsmaður taka "ið bænarskráuni aptur og geyma hana til síns tíma, ætla eg hanu
mundi gjöra að vilja þingsins,
en hins vegar er það á valdi
hans, ef hann vill, að leitað se atkvæða þingsins um, hvort
hún eigi að falla.
þ. Sveinbjörnsson:
Mel' sýnist réttast, að skotið sé til
atkvæða þingsins,
hvort bænarskráin
hreint skuli falla, eður
ekki.
Varaforseti:
Vilji flntuíngsmaður
taka bænarskrana
aptur, felst í því, að hún se fallin, en fyrst hann er ekki ljúfur
á það, bið eæ þingið að skera úr því með atkvæðum I'öÍIIUIJl.
því næst var geingið til atkvæða,
og fell bænarskráin.
því næst tók varaforseti
fram bænarskrá
frá þórnessþingi, um að allir embættismenn
og ekkjur
þeirra borgi til
jafnaðarsjóðanna,
og drap á, að bæn þessi væri sprottin af meiri
óánægju,
en vert væri, með þann litla ójöfnuð, sem í þessu
efni væri milli embættismanna
og alþýðu j en (yril' sitt leyti
hefði hann ekkert á móti, að málið yrði rædt,
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þ. Soeinbjðrnssou:
.Mel' virðist þeua
malefni vera ofur
smámunalegt.
því embættismenn
og ekkjur þeiJ'ra eru ekki svo
fjölda miklar í hverju amti, að það geti orðið stórkostlegt,
er
jafllailarsjóðimir
við það geta auðgazt, al'l faril'l væri eptir uppástúngunni,
og þó enn síður, ail það geti orðið til neins letris
þeim öðrum gjaldendum,
sem teljandi sf>. Mer lægi nærri við
að halda, að bænarskráin
lýsti óþokka til emhættismannanna,
hverra þjúðin þó, enn sem komið er, ekki má án vera.
Eg tala
þetta í eingu tilliti til sjálfs min, því mer stendur á sama,
hvort heldur verður afráðið.
þ. Sioertsen: Eg verð fastlega að mæla með nefndarkosningu i þessu máli, þvi heldur sem bænarskráin
inniheldur sanngjarna
bón, og vona eg, að einginn þingmaður verði
því mótfallinn;
það el' ekki smámunasemi bænda að kenna, né
óþokka
þeirra til embættismanna,
þó þeir beiðist
þessa:
það er vegna þess, að þeir óska jafnaðar,
og að sá, sem hefir
jafnan
rett hinum, hafi líka jafnar skyldur.
Embættismenn
munar þetta að litlu, og það el' ekki tekið af ernbættalaunurn,
heldur "privat"- eign þeirra, tiundhæru lausagózi;
eg hefi átt
tal her um við marga embættismenn,
og hafa þeir allir veitt
uppástúngu
þessari meðmæli,
Kristján hIa,qnúsen kvaðst fastlega mæla fram með nefnd
í málinu, þar eð hann hefði orðið þess áskynja,
að það væri
sameiginleg
ósk alþýðu, að þillgi1'l tæki málið til íhugunar.
þar eð fáir voru mótfallnir nefnd, afhenti varaforseti bænarskrána flutningsmanni,
kammerráði .MagJlúsen~ sem las hana
upp fyrir þinginu, og mælti:
bænarskrá
þessi framfærir sjálf
nægar ástæður, svo eg hefi litlu við þær að bæta, og vona eg,
að það, sem hún biður um, ekki virð ist orsakalaust ; vil eg
því mælast til, a1'l þingið gefi bænarskránni
áheyrslu og kjósi
nefnd í málinu.
Stiptamtmaður : þai'l er án efa alkunnugt,
að það hefir
'valdið talsverðri umkvörtun,
al'l gjald það, sem lagt er á lausafjártiund manna og greiðast á í jafnaðarsjóðuna,
ekki kemur
niður á öllum, og hygg eg menn mundu una því betur, ef
þetta geingi jafnt yfir alla, enda held eg ekki,
að landið
mundi missa embættismenn
sína fyrir þá sök.
Eg get þess
vegna ekki ætlað, að frá stjórnatiunar
hálfu se nokkuð þessu
máli til fyrirstöðu.
Mer virðist krafan vera bygð á sanngirni,
og það því vel til fallið, að nefnd yrði kosin til að rannsaka
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það. Má og vera, að sú yrði niðurstaða á rannsókn nefndarinnar, að embættismenn
þeir, er her á eptir koma,
skyldu
gjalda toll þenna, en hinir, sem nú eru, vera lausir við hann.
Varaforseti:
þar nokkrir voru til að styðja málið, og
einginn vekur framar' umræðu gegn því, álít eg víst, að þíngið
vilji, að uefud se kosin.
Kristján JJfognitsen kvaðst álíta 3 menn nægja í nefnd
þessa, og bað varaforseta
að skora á þingið að velja þá.
Var þá geillgið til atkvæða, og kosnir í nefndina kammerráð .Magnúsen með 16, umboðsmaður
þ. Sivertsen
með 14 og
konferensráð
Sveinbjörnsson
og umboðsmaður
Steffan Jónsson,
hvor með 4 atkvæðum,
og var hinn fyrr taldi nefndarmaður,
þar hann var eldri,
því næst tók varaforseti
fram bænarskrá
frá þórnessþíngi, um að alþing eptlrleiðis verði halrlið við Öxará á þíngvelli, og að fæðispeningar
alþingismanna
lækki um þriðjúng,
og aðra samhljóða
bænarskrá
frá þorskafjarðar
fundi, sem
þó ekki biður um hið síðara atriði.
Hann gat þess, að það
hefði leingi verið áhugi og ósk þjóðarinnar,
að fá hinn forna
þingstað við Öxará reistan á fætur aptur, og væri bænarskrá
þessi með fjölda af undirskripturn.
Kristján JJfagnitsen óskaði, að bænarskráin væri upp lesin, svo þingið heyrði hana, og að síðan væri kosin uefnd í
málinu,
þ. Soeinbjðrnsson: Aldrei hefði mer komið það til hugar,
að neinn skynsamur maður, enn þá siður heilar' sýslur) mundi,
úr því sem nú er kornið, fara að biðja um það, að þillg þetta
yrði flutt austur í þingvalla sveit.
Ástæðumar
þær sérlegu
fyrir því, að þjMþíng landsins ekki hefir þar haganlegau stað,
geymi eg umræðunum
seinni í málinu,
ef til þeirra þarf að
koma,
sem eg vona ekki verði, heldur að bænarskrá
þessi
verði nú þegar feld með atkvæðafjölda.
Að skald , sem lifa
mikið í ímyndallanna
ríki, eða fornfræða
iðk endur, sem líta
opt meir aptur á bak, en áfram, meira til liðinna tíma, en
þeirra, sem yfir standa eða í höud fara, aðhyllist þessa bænarskrá, þykir mer aJlsennilegt;
en eg ætla, að fáir þessara
séu her við staddir.
Að þjóðarást,
að þjóðarvilji sé borin, fyrir í þessari
bænarskrá,
sem svo mörgum öðrum, kemur mer
ekki óvart, en þetta þíng er ætlað til að ráða til þess, er verið getur til þjóðarinnar
sönnu heilla, og það gjörir hver okk-
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ar eptir heztu vitund og sannfæringu;
Imð gjöri eg, þegar egmótmæli, að nefnd verði sett um þetta málefui.
Kristjan. lJIa,qnúsen:
það er ekki all eina alþýða vestan
lands, sem fram bel' þá ósk, eins og eg fyrir skömmu mælti, af'l
alþíugið
flyttíst
eptirleiðis
að Öxará,
heldur hefir líka fyrir
fáum árum síðan, einn föðurlandsvinur
farið [rvi sama á 001,
og fylgt því fastlega fram með röksemdum,
nl. amtmaður sál.
Bjarni Thorareuseu,
og bera nefudarmannatiðindiu
frá Heykjavik, hvar málefnið var rædt, þess ljósan vott.
Eg leyfi mer
því fastlega
all mæla fram með því, að nefud verði kosin i
málinu og þar um leitað atkvæða þíugmanna.
þ. Sloertsen: Án þess all eg ætli að leingja ræður, viðvíkjandi því efni, sem bænarskrá
þessi iuniheldur , eða láta
ljósi fyrir fram, að hve miklu leyti, eða hvernig eg mundi aðhyllast uppástúnguua,
verð eg þe', ai'l láta í ljósi sömu rneiningu og eg sagði i gær, að mer þykir þetta of snemma uPI'
borið;
frumvarp
til hreytingar á alþingistilskipuuinni
er að
líkindum í vændum;
þetta er breytillgin , sem má ske ekki er
minnst í varið, og gæti bezt íhugazt
Í sameiningu
við hin
atriðin, sem breyting væri óskað á. Mer finnst það því ekki
sem bezt valið, ætti nú að fara að kjósa nefud af þingmönnum,
til
afl yfirvega það, sem ekki á við, því út lítur fyrir, sem þíngið hafi nóg annað að gjiira.
Eg verð líka að geta þess, að
mer finnst, eins og sumir þingmauna gefi sig næsta mikið að
efui bænarskrrinna
til umræðu strax í byrjuninni.
~litt atkvæði verður því ekki með nefndar kosningu .
.I. Thorstensen:
Samslags
bæuarskrá,
sem þessi,
var
borin upp á alþingi 1817, sjá tiðiudi fl'á því ári bls. 745, og
var hún látin falla, og finnst mel' uú eingin meiri nauðsyn til
að setja nefnd, að skoða og yfirvega þessa bænarskrá , sem
hljóðar í höfuðefninu
einmitt um það sama,
að flytja alþing'
upp afl Öxará, og þafl því síður, sem nú em ekki þær ástæður til að hafa þillgið þar, sem voru um og eptir lauduárnstið,
þegar það fyrst hófst þar, því þá var það siður um öll norðurlöud, að halda þjóðþíng á hersvæði undir beru lopti, t. a. lll.
iNoregi á Eyrum við Niðál'ós í þrándheimi,
og nálægt VebjörgulU
í Danmörk, hvar menn á báðum stöðum kusu og hyltu kouúnga,
og á mörgum öðrum stöðum voru þvílík þíng; var það áður en
þessar þjóðir höfðu feingið þá mentun og siðferði,
er seinna
kom, þegar menn fóru að byggja kaupstaði,
því eptir það
í
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færðust limátt og smátt þvílík þíng um alþj óðleg málefni inn í
kaupstað ina, hvar hagfeldara
þókti að búa, þegar leingi stóð á
þingunum,
og nú eru í öllum löndum
þvílík þíng haldin í
kaupstöðum
eða stórborgum,
og sýnist mér það viðfeldnára
og
hægra her í Reykjavík,
í mörgu tilliti, en liggja úti undir
berum himni eða í tjöldum á þíu{!;veIli, margra hluta vegna .
Jðnasen: Eg verð einnig að gefa atkvæði gegn nefud í
þessu máli.
Eg held reynslan se þegar búin að sanna, að
Reykjavík
se hentugasti
staður fyrir alþing, og ástæðurnar
fyrir því el' búið áður að taka svo gl'einilega fram, að það er
bæði óþarfi og á ekki her við að ítreka þær.
Næstum
allir hafa verið á því máli, að halda þingið í
Reykjavík,
svo var það á embættismanna
fund illum og svo
var þa~ her á þinginu 1847, því þá voru bænarskrár
um þetta
efni ekki teknar til greina,
og ekki er þessu heldur farið á
flot í málinu um endurskoðun
alþíngistilskipunarinnae
í hitt eð
fyrra; enda eru annmarkarnir
á flutningi alþíngis upp í þíllgvallasveit svo augsýuilegir,
að það el' óþarfi að taka þá fram
fyrir þínginu.
Hinn heiðraði k ouúngkjörni
þingmaður,
jústizráð Thorstellsen,hefir
sýnt, að alt öðruvísi stendur á núna,
en í fyrri daga, þegar nlþing var á þíngvöllum,
og fulltrúi
Dalasýslu hefir í annan stað bent þíngiuu á það, að bænarskráin se, eins og nú el' ásta dt, borln upp í ótíma, og hafa
þeir báðir satt að mæla;
því aðhyllist eg álit þeirra,
og yfir
höfuð mæli eg móti, að mál þetta komi í nefnd.
Guðmundur Brandsson:
það er að undanförnu
búið að
ræða og rita svo margt og mikið bæði með og mót hvorumtveggja staðnum, þíngvöllum
og Reykjavík, að eg hygg, að þar
verði fáu við bætt, nema hvað reynsla þeirra manna, sem átt
hafa her þí Ilgsetu, fær mikið að gjört í þvi efni.
En samt
vantar þá reynslu fyrir, hverninn hinn staðurinn gefst, ef þíng
yrði þar framvegis
haldið;
eg fyrir mitt leyti hefi ekki þá
glöggskygni
IIÚ þez ar,
að eg sjái, hvor staðurinn verði notasælli. En sen þingmenn vissir um, að mestur hluti þjóðarinnar muni óska eptir, að alþíng flytjist héðan að þíllgvöllum,
kynni það að þykja
áhorfsvert
að g,ínga þegjandi
fram hjá
slíku, og þess vegna mæli eg ekki harðlega móti, að nefnd
verði sett til ihugunar
málefni þessu,
þó með því móti, að
annað
mikilsverðara
og meir áríðandi verði ekki þar fyrir
útilokað frá þingsins aðgjörðum.
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óskaði,
að hinn heiðraði varaforseti
sky ti til atþingsins, hvort nefnd ætti að setja í þessu málefni,
Ásgeir Einarsson:
Eg ætla ekki að tefja tímann með
að ræða margt um, hvort nefnd skyldi kjósa til að rannsaka
bænarskrána,
því mer þykir nóg bafa verið gjört að því af
öðrum þíngmönnum
En hvað það snertir, er sá konúngkjörni
þíngmaður sagði,
að þjoðar ósk um alþíng á þingvelli
væri
sprottin af skáldlegri hugmynd fomaldarinnar,
verð eg að geta
þess, að þeir, sem skrifuðu undir bænarskrána
lÍ þorskanarðarfundi. munu vart hafa verið allir skáld.
En hvort sá hefir
verið skáld, er fyrstur stakk upp á því 18:10, að alþíng væri
á þingvelli, veit eg ekki; annar konúugkjðriun
þingmaður gat
þess, að til þillgsins 1847 hefðu komið 2 bænarskrár
um þetta
efni, en mig minnir, að það væri haft til að sanna, að áhugi
manna væri farinn að deyfast á þessu máli, .en nú sýnist af
bænarskrám
þeim, sem nú eru komnar til þingsins ~ eins og
hugir manna hafi lifnað við aptur með þetta, og el' eg hræddur um, að það verði óvinsælt hjá heiðendum, ef þíllgið gefur
bænarskránum
eingan gaum, en tekur margar til nefndar, er
mer virðast lítils verðar ; um það, að halda þingið á opnu svæði,
ætla eg ekki að tala, því bænarskrárnar
nefna það ekki.
Að
málið se ekki borið upp á hentugasta
tíma, getur verið; en
eg ætla, að tími þessi se ekki svo óhentngur,
að ekki megi
kjósa nefndina, því það yrði beiðendum geðfeldara.
Kristjan Ma!lnúsen óskar, að bænarskráin
upplesist. svo
þingið kynni Sel' hana, og verði síðan nefnd kosin.
E.1Ió1fur Einarsson:
Eg gef atkvæði mitt fyrir, afl nefnd
se kosin að ræða mál þetta, því eg þekki til, að það er vilji allra
Vestfirðinga,
afl svo verði gjört, og býst eg við, að þjóðin yndi
illa, ef máli þessu væri frá visað, og það þarf að skýrast fyrir þjúðinni.
Stiptamtmaður : Eg ætla það se samkvæmt hinni 62. gr.
alþíngislaganna,
að lesin se upp bænarskráin,
eins og flutningsmaður hennar beiddist,
áður en rædt er um inntak hennar, og vil eg skjóta þvi til hins heiðraða varaforseta,
hvort
ekki eigi svo að vera; get eg þessa fyrir þá sök, að eg ætlaði mer þá fyrst að fara nokkrum orðum um bænarskrána,
áður en atkvæði væru greidd um það, hvort kjósa skyldi nefnd
eður ekki.
Varaforseti:
Bænarskrá
þessi er, eins og aðrar þær bænhræða

60

arskrár, sem nú eru ræddar á þínginu, að mestu kunnug,
og
þar eð þíngið hefir viðtekið,
að allar bænarskrár,
sem ekki
falla, séu lesnar upp, álit eg réttast, að hún afhendist
flutningsmanni til upplesturs.
Flutningsmaður,
kammerráð
K. Magnúsen
las síðan upp
bænarskrána,
og kvaðst að því búnu vona, að þíngið, er það
Illi hefði heyrt
atriði hennar og þær ástæður,
er hún styddist
við, mundi gjöra góðan róm að málinu og kjósa nefnd í það.
Stiptamtmaður:
það munu að líkindum
allir fallast á
það, er hinn fyrsti konúngkjörni
þingmaður mælti áðan, að
það se hvers eins þíngmanns skylda, að líta ekki lí þa1'l, hvað
vera kann þjóðleg ósk um eitthvert málefni, heldur eiuúngis
á hitt, hvað sjálfs hans sannfæring
segir honum að heilladrjúgast muni vera fyrir land og lýði, og leyfi eg mer í því
tilliti að benda til hinnar 59. gr'J í þínglðgullum.
En hvað
JIÚ
þetta málefni
snertir,
þá virðist mer, þó það kunni að
vera almenn ósk, að alþíng verði flutt héðan og að Öxará, að
það se hið mesta efunarmál,
hvort það se til nokkurra heilla
fyri.· Ísland.
Eg get vel ímyndað mer hugarfar heiðenda, og
vel orðið samdóma
skoðun norðurlanda
þjói'la á öllu ásigkomulagi forfeðra sinna, þegar þeir eru bornir saman við ástand hinna sömu þjóða nú lÍ tímum.
Menn munu finna,
að þjóðir þessar standa í mörgum greinum skör lægra, en forfeðurnir í samjöfnuði við aðrar þjóbir, og menn munu kannast
við, að það, sem einna mest getur hrifið manninn og tendrað,
svo að segja, áhuga hans, er minningin um stórvirki
fornaldarinnar;
en þá ber þó, að eg ætla, fremur að hafa fyrir augum anda þann, sem lýsir ser í ráðstöfunum
forfeðranna,
heldur en nema einÍlngis staðar við útborð þeirra.
það er alveg
satt, sem hinn virðulegi
konúngkjörni
þíngmaður
sagði, að
allar þær þjóðir, sem eiga kyn sitt að rekja til norrænunnar,
héldu þíug sín úti á víðavángi,
t. a. m. Jótar ií "Danalýngi"
og "Urnehoved",
og svo var það annarstaðar
á norðurlöudum;
hinum sama sið héldu einnig Íslendingar,
eins og þeir stóðu
þá jafnfætis hinum öðrum norðurlanda
búum.
En því mun
ein ginn neita, að nú eru timarnir mjög frábrugðnir því, er þeir
voru þá, nú eru þjóðþíng ekki leingur haldin undir opnum
himni af vopnuðum mönnum, heldur af mönnum með bækur
og penna í höndum, og nú geta þingstörf ekki framar staðist
öí þeim stöðum, "cm fjarlægir
eru skjölum og bókasöfnum.
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Að sfinnu eru þingvellir
ekki svo fjarlægil' þeim stöðum,
hvaðan þess konar aðstoð megi fá, og koma mætti þar húsi
upp fyrir þingið sjálft, en þó naumast
handa þingmönnum
öllum til íbúðar; en menn gætu þó ekki vel án húsa komizt
þar af, þegar aðgætt er, að þingið stendur þó yfir í allra st yzta
lagi fjögra vikna tíma. Embættismeull
þeir, t. a. m. stiptsyfirvöldin, dómendur landsyfirréttarins.
landfógétinn
og fl., sem
her í Reykjavík
hafa aðsetur,
og her hafa mörgum störfum
að gegna, ga:tu enn fremur ekki svo lángau tíma verið heiman
að frá embættum sinum.
Einmitt um þann tíma árs, og, ef
til vill , ekki optar á ári, koma sem flestir menn til Reykjavíkur í alls konar erindagjörðum,
bæði í verzlunarerlndum
og
öðrum efnum, og hafa margir þessara
manna mjög áriðandi
málefni um að ræða við stiptsyfirvöldin
og aðra embættismenn
í Reykjavík;
einnig er þá sýnó dus haldinn,
og verða þar
margir andlegrar
stéttar
menn við að vera ásamt stiptsyfirvöldunum og fleirum þingmönnum.
Prentsmiðjan
er einnig
her í Reykjavík,
sem ekki verður flutt að ()xéll'á, og yrl'li það
ekki til litillar tafar 9g kostnaðar,
hvað prentun þingtiðindarma Dg annara skjala snertir; þá eru her og bókasöfn,
bæði
stipts
og skóla - bókhlaðan,
auk margra annara bókasafna
einstakra manna, sem ekki væri svo hægt að ná til, ef þíngið
væri haldið á þingvöllum.
Mer virðist því liggja í augum uppi,
að það mundi verða til mikils skaða fyrir, þingstörf vor, og
þannig
fyrir alt landið, ef þingið yrði flutt að Öxará.
Að
sönnu er það vist, að á þingvöllum
vaknar hjá manni endurminning
þess, að menn standa þar á þjóðfrægum stað, en
endurminníngin
ein má þó ekki ráða, hversu mikið sem í halla
CI' varið;
og um Reykjavík
má einnig segja, að hún hafi sína
endurminningu.
Her var þó bústaður eins hins fyrsta land. náma manns, og hús það, sem ver sitjum nú í, stendur í
brekku þeirri, sem við hann er kend ; þegar fram líða stundir, mun einnig endurminningin
binda margan mann til þessa
staðar, þegar beztu menn landsins,
sem á æsku árunum hafa
her lagt grundvöll
til mentunar
sinnar,
sitja her á hinum
sama stað sem fulltrúar
þjóðarinnar
til þess að ræða um
. landsins gagn og nauðsynjar.
En eins og það yrði til skaða fyrir þíngstörfin,
að alþing
yrð] flutt héðan að þingvöllum,
svo yrði það einnig til stórs
,.,kaða fyrir Reykjavik,
og þá með fram fyrir landið alt, ef
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þíngið yrili héðan flutt. það hefir nokkrum sinnum yerið sagt
um Reykjavík,
að hún se sá partur landsins,
sem "þeinki og
álykti",
og er nokkuð
satt í þessu, að svo miklu leyti sem
bæði her i bænum og i grend við hann bíla nokkrlr af helztu
embættismönnum
landsins,
og er það því mjög mikils umvarðandi,
hvaða andi drottnar í Reykjavík,
en það ætti að
vera einn og, hinn sami (Indi her og annarstaðar
um alt landið. Er það einn hinn beinasti vegur til þess, að þetta geti
átt ser stað, að úr öllum hérððum landsins komi hingað hinir
beztu menn, og væri óskandi,
aC'! það gæti optar að borið,
heldur en enn þá er; endurminningin
frá alþíngistímanum
dofnaði því síður hjá hvorumtveggja.
þetta
yrði nú alt á
annan veg, ef þíngið væri flutt héðan á burt; með þínginu
hvyrf sá Íslenzki andi héðan, en sá andi á að aukast í Reykjavík; þess vegna er mikið undir því komið, að gjöra Reykjavík svo íslenzka
sem mögulegt er.
En flyttu menn héðan
alt það, sem bezt væri af íslenzku efni, þá yrði því útlenda
ekki hægt héðan, heldur feingi það yfirráðin,
og þah því
heldur, sem Reykjavík
er við sjó og sá helzti kaupstaður
Í
landinu.
Her væri öðru máli að gegll1l, ef kaupstaður
væri
viC'!Öxará, en nú er þar að eins eitt prestssetur.
Eg get þVÍ
ómögulega annað en álitið það skakka skoðun af þeim mönnum, sem vilja flytja alþíng héðan á burtu, og hefir mer fundizt þaC'!skylda mín, að hera fram þær ástæður múti flutningnum, sem eg hefi á minnzt, því ástæður þessar munu þó reynast gildar, ekki að eins nú J ar, heldur um hin næstu komanrli ár, meðan alt breytist
ekki alveg, frá því sem enn er
komið.
Hið annað atriði í bænarskrá
þessari var, að lækka skyldi
dagkaup þingmanna um þriðjúng,
þetta atriði stendur í nokkru
sambandi
við bænarskrána
um ferðakostnað
þín gm anna, og
mætti að því spyrja, hvort þíngið vildi skjóta bænarskrá þessari til nefndar þeirrar, sem kosin var til að segja álit sitt um
ferðakostnaðinn,
en ráða vildi eg frá, að sett væri serstök
nefnd í þessu máli; það skyldi þá vera einímgis Í þeirri von,
að nefndinni tækist að skýra enn betur þær ástæður, sem tala
móti flutníngi alþingis, og landsmenn þá slök uðu til í óskum
sínum um breytingu þíngstaðarins,
þegar þeir sæu, að alþíng
yrði her í Reykjavík f,jáJslyndara
og þjóðlegra, en áður hefði
verið. Er það nú þegar einn vottur þess, að þingið er haldið
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í heyranda hljóði, og mundu þeir, er bænarskrána
rituðu, ekki
hafa orðað hana eins, þar sem á þingsalinn
er minnzt, eins
og þeir hafa gjört, hefðu þeir vitað, að þingsalurinn
yrði öllum opinn.
Eyólfur Einarsson: þó eg hafi heyrt þá laungu ræðu,
er stiptamtmaðurinn
hefir framfært á móti því, að nefnd væri
kosin í málið, verð eg þó að mæla með nefnd, þar með því
skýrist málið betur, en annars ; þá fyrst má meta ástæður með
og mót, að rædt er mállð ; veit eg það verður óþokkað
af þjóðinni, ef því yrði frá visað.
Guttormur Viflfússon: því verður ekki neitað, að þjóðin
hefir leingi verið þeirrar meiningar, að þíngvellir
væru heutugrr
alþingisstaður,
en Reykjélvík;
eg vil HÚ ekki meta ástæðurnar
fyrir þessu að sinni, aðrir hafa fyrr og siðar látið þær í ljósi.
það ætla eg, að þingmenn,
sem átt hafa her setu á þinginu
að undanförnu,
geti bezt vegið með sjálfum ser málefni þetta,
þegar þeir á aðra síðuna líta til stððu og starfa þingsins, og
á hina síðuna til efnahags og annars ásigkomulags
landsbúa.
það er augljóst,
hvílíkur
kostnaður
hlýtur
að verða
því
samfara, að hyggja hús á þillgvelli til alþingis setu, eins hagkvæmt og þetta er, sem ver nú höfum, hversu torvelt muni
veita að hafa slíkt bókasafn
þar , sem her, koma prentuninni
við, og tleira þess háttar,
eins og herra stiptamtmaðurinn
réttilega
fram tók.
Salur sá, sem ver nú sitjum þíllg í, er
ail minni hyggju hagkvæmur
og nægu\' fyrir þinghald framvegis, sem og fyrir þá menu,
er sækja þíllgi1'l; sú von hefir
merkilega
hrugðizt , að nokkur
serlegur
~jöldi landsbúa
hafi sókt þíngii'l í þetta sinn, her hafa ekki einu sinni svo
margir komið, sem rúm hefðu getað feingið inni i salnum, og
yfir höfuð get eg ekki seð nokkrar sérlegur hvatir til að breyta
frá því, sem er, og því get eg ekki heldur ráðið til, að valin se
nefud í málið.
Ásgeir Einarsson: þeir, sem JIÍl seinast töluðu, svöruðu
ekki aðalefuinu
úr ræðu stiptamtmannsins,
verð eg þvi að minnast á fáein atriði í henni.
Hann minnist fyrst
á, að bækur
vanti á þingvelli,
ef þíngið verði þa)', en sú ástæða helrl eg
að mestu hverfi, þar þingið hefir sókt um bókasafn, sem þar
mundi verða geymt undir umsjón prestsins þar.
Ekki held
eg það hafi verið meining heiðenda, að byggja þar hús nú þegar, enda getur verið, að ekki væri ómögulegt að halda þíngil'l

64

í tjaldbúðum,
því í þeim hafa kÓlIgar 0; k eisarar opt verið
eins lángau tíma á herferðum sínum,
og vona eg ekki eptir
virðulegri
mönnum
á alþing.
þó prentsmiðjan
se langt frá
þinginu, held eg se lítill skaði, eins og nú stendur,
því ekki
hefir verið búið að prenta nema 10 arkir í þinglok af tiðindunum að undanförnu,
og ætla eg það muni litlu , þegar þíngtíðindin koma ekki til kaupenda,
hvort sem er, fyrr en um
sumarmál;
eg held það væri því lítið gagn, að flytja prentsmiðjune frá Reykjavík
að þíngvöllum,
þegar svo litlu skiptir. Stiptamtmaðurinn
hélt, að þessi ósk væri sprottin af endunninningu
þjói'larinnar
um forfeðurna,
en þykir þar á móti,
að endurminníngin
á þeim þingstað, sem nú er, ætti að verða
hinni yfirsterkari,
einkum tilhugsun
til þeirra manna, er nú
njóta meutunar
og upplýsingar
í þessu húsi; en mig minnir,
að það hafi verið sagt móti þeim þíugstað, er nú er, að það
mundi lítið gleðja þin/1;menn, að gánga til þíngstarfa inn i það
húsið, er Val' bygt á þessum stað móti vilja þjóðarinnar.
Eg
vildi, eins og stiptamtmaðurinnn,
óska, að andi Reykjavikur
og
þjóðarinnar yfir höfuð sameinaðist,
en að svo se varið enn þá,
veit eg ekki fyrir víst.
Að beiðendur hafa álitið alþíngissalinn
óhæfan til þinghalda framvegis, kemur til af því, að þeir vissu
ekki af þeirri tilhögun,
sem nú er gjörð í þíngsalnum,
enda
sýnist mer ekki vera rúm her i salnum fyrir fleiri þingmenn,
en nú eru, eptir hverju flestir munu þó vona.
þ. Sveinbjörnsson: Eg vil leyfa mer að skjóta því til
álita ens heiðraða varaforseta,
hvort ei muni nú nóg komið af
slíku, þvi mer virðist umtal það, sem kornið er, viðkomi efninu sjálfu í bæuarskránni,
en ekki þeirri spuruíngu,
hvort
setja skuli nefnd til að íhuga halla.
Andsvar þessarar spurningar má vera hverjum einum þíngmanna þvi auðveldara,
sem
meira hefir um þetta efni verið áður hæði skrafað og skráð.
Hver þingmanna má því án efa þekkja sinn eigin vilja, hvað
nefndarsetningu
snertil'.
Ás!/eir Einarsson kvað það ekki ser að kenna, að svo
laung umræða hefði orðið í þessu málefni.
þ. Sioertsen : það var einmitt hið sama, og hinn mikið
heiðraði konúngkjörni
þingmaður,
er seinast mælti, sagði, er
eg vildi hafa framfært og skotið til ens beiðvirða varaforseta,
að atkvæða yrði leitað um, hvort nefnd skyldi kjósa, eður ekki,
án leingri umræðu.
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Varaforseti:
Eg ætlaði opt að standa
upp og skjóta
þessu til atkvæða þingsins, en í hvert skipti stóð annar upp
til að ræða málið, og vildi eg því ekki taka fram fyrir hendur
á þingmönnum.
því næst leitaði varaforseti
atkvæða
um, hvort nefnd
skyldi kj ósa, eður ekki;
og féllu atkvæði svo, að ekki varð
af nefnd, og fell málið niður.
Varaforseti
gat þess, að annað atriði þeirrar bænarskráar,
er nú var feld, væri annars kyns, er það færi því á flot, að
fæðispeningar
þingmanna
væru lækkaðir
um þriðjúng;
kvað
hann flei ri bænarskrár
viðlíks efnis hafa komið til þessa
þíngs, en þingið þó ekki í bænarskrá
þeirri,
er það Í hitt eð
fyrra hafði sent konúngl, hafa æskt breytingar á launum þingmanna.
því næst bar hann upp við þíngið, hvort það vildi kjósa
nefnd til að íhuga þetta atriði bænarskráarinnar,
eða fá það
í hendur þeirri nefnd, sem nú þegar væri kosin í ferðakostnaðarmálinu.
þ. Sveinbjörnsson

kvaðst ætla réttast,
að svo væri gjört,
og hefði hann fyrir sitt leyti, sem formaður nefndarinnar,
ekkert á móti því, þar eð þetta síðara atriði hænarskráarinnar
lyti
einmitt að sama efni.
Kristján Kristjdnsson og kammerráð l\lagnúsen kváðust,
sem meðlimir þessarar nefndar, ekkert hafa á móti því; og var
síðan bænarskráin
afhent formanni nefndarinnar,
konferenzráði
þ. Sveinbjörnssyni.
Varaforseti lagði því næst fram bænarskrá frá þingvallafundi, um að ferðakostnaður
þingmanna
verði ákveðinn eða
dæmdur af nefnd, og þar eð hún var viðliks efnis og bænarskrá sú, er síðast var rædd, afhenti hann hana hinum sama
formanni nefndarinnar
i þessu máli.
Síðan tók varaforseti
fram bænarskrá
{rá Suðurþingeyarsýslu, um að samdar verði reglur fyrir verðhæð og tíund á
landamerkjalausum
heimajörðum
og hjáleigum;
hann gat þess,
að víða væru hel' í landi heimajarðir
og hjáleigur í kring,
sumstaðar með nokkrum, sumstaðar með eingum landamerkjum,
þó þær væru á eign ýmsra manna;
slíkar jarðir hefðu jarðamatsmenn ekki metið ser í lagi, og mundi þeim, ef til vildi,
ekki heldur hafa þótt það þægilegt;
bænarskráin
lyti þá að
því, að setja þurfi hundraðatal
og tíund á hverja þessara jarða
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fyrir sig, og mundi flutningsmaður
finna skylt,
ah þíllgið
leyfði honum að lesa bana upp.
þ. St'ein~jijrnsson:
Eg má jata , að efni og innihald
þessarar
bænarskraar
er mer næsta óljóst;
eg verð því að
blöja um, að bænarskráin
se lesill , ef tilgángur
hennar má
ske með því kynni að verða mer ljósari.
Að öðru leyti hefi
eg, sem stendur,
um hana þá hugmynd,
að hún við korni
jarðamatiuu,
sem sumstaðar
er búið, og víða í smíðum .
Jðn Jðnsson: Jeg meina flestir jarðamatsmenn
hafi rekið
sig á þá torveldni og annmarka,
sem fylgja þVÍ, að saman
eru virtar landamerkjalausar
heimajarðir og hjáleigur.
Bænarskráin sjálf hefir fullljóslega
tekið þessa annmarka
fram,
og get eg það varla betur, þótt vildi.
það, sem eru í raun
og veru tvær jarðir, el' virt, sein ein, og torveldnln að sundurgreina hæfilega verð þeirra á eptir, er það, sem kom Suðurþíngeyingum
til að biðja um áframhaldandi
reglur, og hæfileg afskipti þiugslns til þess, þVÍ reglur þær, sem jarðamenn
hafa feingið, eru í því, sem fleiru, ónógar.
þ. Sveinbjörllsson:
Eg gat ei hetur heyrt, en að bænarskráill tali um landamerkjalausar
heimajarðir
með hjáleigum;
þessar held eg, að því hlyti mer er kunnugt,
eigi ser hvergi
stað.
Stiptamtmaðuri
þess
vil eg geta, að það er með berum orðum sagt í reglum jarðamatsmanna
, að þeir skuli meta
þar alla torfuna til samans,
þar sem séu í hjáleigur, er ekki
hafa landamerki
ser. Eg held og, að ekki beri brýn nauðsyn
til þess að meta "er þessar hjáleigur að svo stöddu.
Her ríður fyrst og fremst á, að stjórnin
fái Í hendur upphæð alls
jarðamatsills
sanian lagða, elt komi ábúendur
á allri torfunni,
þar sem svona stendur á, ser ekki saman um, hvað mikinn hluta af skyldum og sköttum hver skuli gjalda í samanburði við annan, þá vil eg ekki neita,
að þeim ætti að vera
gjört auðvelt fy ri I' að fá land þeirra úthlutað þeim á löglegan
hátt.
Ef menn því ættu að gefa bænarskrá
þessari gaum,
virðist mer það helzt mundi lúta að því, að feingist reglugjörð
um það, ef þetta að öðru leyti þykir nauðsynlegt.
R. M. Ólsen: Eg verð að geta þess,
að allar bygðar
bjáleigur í Húnavatnssýslu
, þær sem búið er að meta og sem
hafa tún og eingjar út af fyrir sig, hafa verið virtar ser, eins
og eg verð að álíta öldúngis
ómissandi. Eu vegna þess að eg
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níl er korninu að raun UIlI, að gagnstæð aðferð hefi •. "erið -við
lið/a í öðrum sýshnn Ianrlsins,
þar sem jarðamat er byrjað,
verð eg að hlynna að því, að hjáleigur séu virtar ser, og heimajarðir ser; því opt eru ekki sömu menn eigendur jarðanna,
og líka getur síðar orðið ágreiníngur
um tíundargjald
þeirra,
m. m.
Stiptamtmaður :
það
er einnig
allsendis
samhljóða
greininni, að bygðar hjáleigur, sem hafa landamerki ser, skuli
meta, sem jarðir út af fyrir sig .
Jðn Jðnsson:
Almennur
skilningur
á landamerkjaleysi
jarða el' sá, að þótt tún og eingjar
sen útskipt,
þá nefnist
landamerkjalaust,
þar sem úthaginn
er óskiptur
milli jarða,
og sú er víst meining tilskipunarinuar,
þar sem hún talar um
Ianrlamerkjnlausar
heimajarðir
og hjáleigur,
því hvergi mun
svo á standa, að túnum og eingjum se ekki skipt milli jarða,
og hefði þVÍ ekki þurft um það að tala; ekki skil eg heldur,
hveruinn
það ú að komast á, svo vel fari, þar sem sinu á
hverja jörðina,
heimajörð og hjáleigu , sem saman eru virtar,
að þeir skipti sjnlfir með ser dýrleika
hennar , því ef torfa
þessi kynni þykja báðum of dýr að hundraðatali , er hætt við,
að öðrum hvorum
fyndist sin jörð ekki fær um að vera svo
mörg hundruð, sem hinn þá áliti, og mundi það valda ágreiníngi og uanægjn.
það var því tilgángurinn,
að þingið nú
skyldi semja reglur, og útvega lagaboð nm, að tíund verði
sett ser í lagi á landamerkjalausar
hjáleigur,
fyrst það hafði
áður undir búið og fjallað um þetta málefni.
þ. Sioertsen:
Mer getur ekki skilizt betur, en bænarskrá þessi se ótímabær;
jarðamatið mun víða búið og hljóta
að sitja við það, sem komið er.
Eg veit nú ekki, hvort mer
skilzt rett : mer virðist, eins og bænarskráin
ætlist til, að tilskipanln
um jarðamatið
annaðhvort
falli úr gildi, eða liggi í
dái eða dvala 2-3 ár, eða leingur; því hugsun heiðenda mun
þó hafa verið sú, að alþíng nú sendi álitsskjal
um málefni
þetta til konÍmgs,
og það sem alþíng réði tíl, yrði þó ekki
lög, fyrr en stjórnin hefði ráðið því til lykta; nú minnir mig
ekki betur, en boðið se, að jarðamatið
se til lykta leidt innan
nýárs næstkomanda,
og yfirmatið að sumri; þessu get eg ekki
komið saman,
eg held þingið eigi því ekki að taka þessa
bænarskrá
til meðferðar,
sem í ótíma upp borna,
ef ekki án
þarfa, því eg veit til, að jarðamatsmenn
hafa, einmitt eptir
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sínum erludishréfuru,
virt þær hjaleigur. sem landamerki hafa,
eins og sérskildar jarðir, en hinar, sem hafa úrskipt tún og
eingjar, einúngis ser, eptir þekkingu, sem þeir höfðu á beitilandi og öðrum kríngurnstæðum , en lagt síðan að lyktum
þeirra hjaleigna verð saman við lieimagarðsius, og ætla eg þá
hægt að finna, hve mikill hluti heimagarðsins að hjáleigau
muni vera .
•JÓn Jðnsson : Mer finnst, að hinn virðulegi þingmaður
frá Dalasýslu hati gjörsamlega misskilið tilgáng hænarskráarinnar; hún tekur það hvergi fra III, og ætlast ekki heldur til
þess, að jarðamatinu se frestað eða rótað, úr því það er komið á, heldur sýnir hún fram á, sem áður er sagt, hvað reglurnar fyrir matinu voru ófullkomnar, og ætlast hún til, að
bót yrði ráðin á, hvar heilar toríur eru virtar i einu lagi, sem
heild, en ætlast ekki til, að skipting dýrleikalls komist á, fyrr en
eptir jarðamatið ; og sjá allir, að ekki verður farið fram fyrir
aptur, fyrst þessa var ekki í tíma gætt, og sannast það nú,
að tíð sú eitt sinn oss fór burt frá, fást síðar ei til baka má.
Og skýt eg því undir hina aðra þingmenn her, og sem matið
hafa jarðir, hvort bænarskráin
hefir þó ekki rétt fyrir ser.
þ. Sveinbjörnsson:
Flutningsmaður
bænarskráarinuar
játar sjálfur, að hún se í ótíma upp borin, og því fellst eg
að öllu leyti á það, er þíngmaður Dalasýslu nýlega mælti.
Guttormur Vigfússon:
því getur eingiun neitað, að
æskilegt væri, að málefni þetta gæti feingið framgáng, og
fús hefði eg verið til að gefa því meðmæli mitt, ef eg þæktist ei fyrirsjá, að jarðamatið stæði því í vegi, þar það hlýtur
að hafa framgang, áður en þetta kemst í kríng, og se eg því
ekki, að nokkuð se unnið, þó það se nú tekið fyrir.
Sá timinn er hjállðinu, sem þetta átti að takast til greina,
eins og fleira, sem hné að jarðamatinu,
og sem menn munu
glöggvast síðar sjá, að miður var, eu menn hefðu óskað. Eg
ætla þá, að bænarskrá þessi muni trauðlega komast að í þetta
sinn, hversu nauðsynleg sem hún þó annars er.
því næst leitaði varaforseti atkvæða þíngsins um, hvort
nefnd skyldi kjósa i þetta mál, og fell bænarskráin með atkvæðafjölda.
Síðan tók varaforseti fram bænarskrá f~á Suðurþiugeyarsýslu, um að útvega nýtt lagaboð, er ák veði reglur fyrir, hvernig semja skuli skýrslur til verðlagsskráa , 'O~ fékk hana flutn-
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ingsrnanui , hreppstjóra
Júui .Jlinssyni,
er las hana upp fyJ'ir
þinginu, og el' hún þannig látandi :
Ver höfum tekið eptir þvi, ~Ið verð sumra 'vörutegunda
í
verðlagsskrriuum
er stundum hærra, en ver vitum til, að þær
hinar sömu tegundir hafi verið að meðaltali seldar eður keyptar á því timabili og í því takmarki,
sem lagt er til grundvallar fyrir verði þeirra i hvert sinn,
og að skýrslur
þær yfir
meðal-söluverð
i hverjum hreppi,
sem prestar
og hreppstjórar gefa, séu ekki ávalt samkværnar
hverjar öðrum, þö i sama
plázi se ; þetta meinum vel' koma af því, að prestar og hreppstjórar hafi sitt val og silla skoðun, hvorir fyrir sig, á þeim
dæmum, sem þeir byggja verðið á; en að trú undirstaða þurfi
ulldir jafnmikilsverða
byggingu,
sem verðlagsskrárnar
eru,
og á hverjar svo margt gjald þjóðaeinnar
er enn bygt, er auðráðið.
Oss virðist því, að aðferð sú, sem prestar og hreppstjórar hafa, hvorir út af fyrir sig, og cptast hvor öðrum óafvitandi,
með að semja og senda skýrslur sinar um þetta efni,
se ekki hin hentugasta
bezta.
Kemur okkur þvi til hugar, að betur færi,
að i hverjum hreppi væri á hverjum þrem
árum valin og sett þriggja manna nefnd, og að i henni væri
1 prestur,
1 hreppstjóri
og 1 bóndi, og að þessir í sameiningu, hver með öðrum, semji skýrslur þær, af hverjum verðlagsskrárnar
eru síðan útreiknaðar;
en af því að ver rennuni
hug í, að hin nýa landstjórn
muni, ef til vill,
ekki leingur
eiga ser amtmenn, þá stingum ver upp á, að nefnd se kosin
í hverri sýslu,
og svo á hverjum þrem árum, og þækti oss
tiltækilegast
að stinga upp á, að i heilli i væri sýslunnar
prófastur, sýslunnar
alþingismaður,
ef hann á þar bólfestu,
en
annars einhver annar greiuflur
og valinkunnur
maður,
sem
sýsluhúar
vildu til þess kjósa, en hinn þriðji þækti oss ekki
ótiltækilegt
að væri einn af sýslunnar húföstu verzlunarfulltrúum (Faktórum),
þar þeim mætti kunnugast
vera verð hið
algeingasta
á mörgum vörutegundum
í sýslunni.
þessi nefnd
ætti að taka móti skýrslum hreppanefndanna,
og semja síðan
eptir þeim hinar árlegu verðlagsskrár.
Hreppauefndirnar
ætlum ver ekki ættu að fá borgun fyrir starf sitt, framar en nú
er, en sýslunefndin
til að fullgj öra verðlagsskámar
ætti má
ske að fá. ferðakostnað
sinn borgaðall
til þess staðar í sýslunni, sem þeir gjöra verkið á.

ne
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Ver stíngum því upp á við alþíng vort, sem haldið verður sumarið 1849, og biðjum það:
Að yfirvega þetta málefni, og útvega síðan nýtt lagaboð um, að skýrslur til verðlagsskránna
verði her eptir
gefnar af nefnd manna í hverj um hreppi,
en verðlagsskámar sjálfar síðan á eptir samdar og útgefnar af nefnd
manna í hverri sýslu.
Suðurþíngeyarsýslu
í maí - og júní - mánuðum árið 1849.
(Með 130 nöfnum undirskrifuðum.)
Að því
búnu
mælti
flutníngsmaður:
Eg· se ekki
ástæðu
til að taka fram fleiri né önnur atriði
en þau,
sem bænarskrá
þessi með ser ber; ætla eg þíngmenn muni
skilja ástæður og tilgáng hennar,
og mælist eg því til, að
nefnd verði sett í málið.
R. M. Ólsen kvaðst óska, að nefnd yrði sett í þessu
máli; því almenníngi
nyrðra mundi vera ærið ógeðfeld sú
aðferð, sem híngað til hefði tíðkazt við samníngu skýrslna þeirra,
er verðlagsskrárnar
grundvallast
á.
Jón Jðnssou, það er ekki umtalsvert, að eg óska nefudar i henni, fyrst einn þingmanna
varð líka til að styrkja það.
'þar eð einginn mælti móti bænarskrá
þessari,
skoraði
varaforseti
á þíngið, að kjósa nefnd í málið, og kvaðst ætla,
að nægja mundi þriggja manna nefnd; voru síðan í nefnd þessa
kosnir:
hreppstjóri
Jón Jónsson með 13, umboðsmaður
Ólsen
með 8 og prófastur Haldór Jónsson með 5 atkvæðum,
og tók
svo formaður nefndarinnar,
hreppstjóri
Jón Jónsson, við bænarskránni.
þá tók varaforseti
fram bænarskrá frá Suðurþiugeyarsýslu,
um að alþíng útvegi lagaboð, sem ákveði, hvað greiða skuli í
konúngs þegnskyldu,
o~ afhenti hana flutningsmauui,
Júni hreppstjóra Jónssyni,
er las hana upp fyrir þínginu, og mælti: Eg læt
þess her að auki getið, að sýslumaðurinn sjálfur í Suðurþíngeyarsýslu ritaði nafn sitt undir þessa bænarskrá,
og fann ser, ekkert síður en greii\endum
þinggjaldanna
mjlig svo nauðsynlegt,
að fá vissu fyrir, í hverju og eptir hvaða verði þau skyldu
greiðast;
og óska eg og stíng upp á 3 manna nefnd í málefni

þessu.
Jðnasen: Eg veit ekki betur,
og tekið fram í álitsskjali
nefndar
1845 til að endurskoða
skattalögin
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en að þetta atriði væri rædt
þeirrar , sem skipuð Val'
her álandi, og mun þá ekki

lángt að biða málalykta ; álít eg því mál þetta borið upp í ótíma, o~ mæli móti nefnd í því.
Jðn Jðnsson : þjó ðinn i er mjög svo ókunnugt um störf,
og verkefni þessarar nefndar, sem sett er fyrir nokkrum árum,
hvort hún útvegar eða undirbýr nokkur lagaboð,
eða eingin ;
undandráttur
þessi hefir því hvatt beiðenduma til að leita þíngsins um, að það vildi hjálpa þeim út úr þessari óvissu, með
útvegun I.er að lútandi lagaboðs.
Varaforseti: Að vísu hefir ekki nema einn þíngmanna
orðið til að mæla á móti nefnd til að íhuga þessa bænarskrá ; en
þar eð nýtt lagaboð um þetta efni er í vændum,
og lagaboð
þetta afl öllum líkindum fyrirskipar bæði gjaldeyririnn
og gjaldhæðina, og einginn heldur hefir styrkt þetta mál, nema flutningsmaður, verð jeg at') ætla, það muni falla .
•lakob Petursson: Eg er á sömu meiníng og þeir af
þingmönnum,
sem mæla fram með því, að nefnd se tekin í
þessu máli til að skoða það, því reynslan sýnir nú árlega, að
skortur
á peningum
fer vaxandi
hjá verzlunarmönnum,
svo
bændur, sem opt eru í skuldum,
geta ekki feingið þá til útgjalda sinna, en flestum gjaldaurum neitað i kóngsþegnskyldu.
Kristján JJlaf/núsrm kvaðst vera mótfallinn nefnd i þessu
máli; þvi skamt mundi að bíða þess, að skattalögmálið
kæmi, og
þá yrði tiltekið, hve mikið og í hverju gjalda skuli .
.Jón Jðnsson : Eg verð að skjóta því til varaforseta,
að
. geingið se til atkvæða um þessa bænarskrá.
Varaforseti
lét þá gánga til atkvæða,
og var þá bænarskráin feld með 12 atkvæðum móti 8.
þvi næst tók varaforseti
fram bænarskrá frá Suðurþíngeyarsýslu, um að aJþíng útvegi lagaboð,
er skipi,
að tíund til
prests og kirkju eptirleiðis verði goldin eptir meðalalin ; hann
kvað öllum þingmönnum kunnugt efni þessarar bænarskráar,
en
þó mundi hún sjálf lýsa því bezt, og afhenti því bænarskrána
flutningsmanni
hennar, hreppstjóra
Jóni JónssYlli, er las hana
upp fyrir þinginu, og mælti:
Eg get ekki fyrst um sinn
mælt neitt fram með þessari
bænarskrá
annað en það, sem
hún sjálf gjörÍl', en óska að eins, að þingið vildi gefa henni áheyrslu og setja nefnd til að skoða málið.
H. (;. Thordersen: Eg veit ei betur, en að tíund til prests
og kirkju hafi fr:i fyrstu tímum verið áskilin í skileyrir,
og
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8ð samkvæmt því hafi bæði stiptsyfirvöldln
áður fyrri, og nú
seinast kansellíið, skorið úr því máli.
Mer er því ei annað
kunnugt,
en að lögin í þessu efni séu ljós, og venjan þeim
yfir höfuð samkvæm,
og fæ því ei séð, hver ástæða sé til að
breyta
eldgömlum lögum;
mæli eg því á móti nefnd í téðu
mál efn i. Sé munurinn lítill fyrir þá, sem við taka, eins og
flutningsmaður
sagði, þá er hann ei síður lítill fyrir gjaldendurna.
Eg er ei með þessum orðum að verja málefni þetta fyrir
hönd prestanna,
heldur þá hugmynd, að tíund her í landi ætíð
hafi verið bundin
við skileyrir,
eður ekki mátt gjaldast í
hverju sem vildi, en sú hugmynd
hverfur,
ef meðalalin
er
viðtekin .
.Tón Jðnsson: Með tilliti til þess, sem hinn háæruverðugi
konúngkjörni
[iingmaður
andlegu stéttarinnar
mælti nú, leyfi
eg mer að bera fram þá meiníngu mína, að skileyris-gjaldið
bæði se, og eigi að vera horfið að mestu leyti, síðan veri\lagsskrárnar
fóru að verða reglan, og svo geingst það nú
við í flestum opinberum gj1ilflum; en í tilliti til hins, að það
séu lög, að kirkjur og prestar
fái grei!\slur
sinar í skileyri,
þá neita eg því að sönnu ekki; það er, eins og um hver önnur lög; þau eru lög, svo leingi sem þau eru ekki afrnáð ; en
nú er verið að biðja um breytingu þessara laga, eins og ætíð
viðgeingst,
þegar mönnum þykja þau ekki eiga leingur vel
við, og má það ekki standa í vegi fyrir nýu lagaboði, að
annað eldra hafi verið til áður, þá kæmi heldur aldrei hið nýa ;
þjóðin er inntekin af að vilja hafa jöfnuðiun,
hver sem í hlut
á, og lítur meira á hmm, en fáeina skildinga.
það er líka
athugavert,
að 6 eða 7 prestar úr Suðurþiugeyarsýslunni
hafa
skrifað undi,' bænarskrána,
og er það vottur þess, að þeir
hafa ekki geðþekkni á þessum gjaldmáta.
Her fyrir utan getur líka annað að borið: menn sjá allareiðu fram a, að íslenzku
vörurnar eru að falla í veiði, og auðvelt getur tólg og ull orðið lægri í verði en meðalalin taxtans,
og væru þó prestar og
kirkjur
skyldug
til að láta ser ullar og tólgar punds verðið lynda í alin; en ef meðalalin
taxtans
væri reglan. eptir
hverri tíundir þeirra greiddust,
væru bæði þeir og þær skaðlaus.
II. G. Thordersem það val' ekki meiníng mín, að mæla
á móti því, að beðið se um ný lög, þegar nauðsyn bel' til,
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heldur hitt, að ekki skuli menn beiðast. nýrra laga áll serlegra orsaka;
því eg ætla þíng þetta ekki vera sett til að
æskja breytiugar á lögum, nema þegar skynsamlegar
ástæður
eru til, en það hygg eg ekki vera í þessu efni.
R. M. Ólsen mælti með nefnd í málinu, og það því heldur sem hann kvað ser gagnkunnugt,
að ekki einúngis gjaldendur í Húnavatnssýslu
seu óánægðir
með þetta nýa boð,
heldur einnig viðtakendur
~aldanna
þar, og það jafnvel sumir prestarnir .
•Iðnasen: Mer virðist uppástúngn
bænarskráarinnar
alt of
smásrnugleg
til þess, að nefnd verði sett í málinu.
Kristjan Magnúsen:
Eg get ekki með öllu fallizt. á það,
sem hinn háæruverðugi
konúugkjörni
þingmaður mælti, því
þó að eg játi, að í ljóstoll se að lögum ák veðinn skileyrir,
lll. tólkin,
þá meina eg, að öðru máli muni vera að gegna
með greii'lslu kirkjutlundarlnnnr,
el' eg ekki minnist að greillilega
se í lögum tiltekiu, utan ef vera skyldi í kristiurétti , og eru
þar þær vörutegundir
tilgreindar,
sem nú á tíðum mundu miður álítast útgeingilegir
aurar; en af nýari lögum mun einúngis mega telja reglugjörð frá 17. júlí 1782 §. 7., sem unihöndli
greiðslu á tíundum til kirkna, og er þar einúngis tilgreint um
þá aura, el' sjáfarhóndiun
skuli lúka, nefníl. fisk og peninga,
en hvað landbændur
snertir, einúngis nefndir gildir aurar, án
þess nokkur
vörutegund
ser í lagi se ákveðin.
Að sönnu
hafa Íslauds stiptsyfirvöld
öðlazt kanselliisius
samþykki 1815,
um að tíund til kirkna skuli lúkast í tólk og ull, en þessu
hefir ekki, svo eg viti, framfylgt
verið, hvar fyrir kanselhið
árið 1848, eptir stíptsyflrvaldanua
þar til gefnu tilefni, ítrekaði það sama, og er mer aldeilis óskiljaulegt,
að téð kansellíhref beri í téðu falli að meta sem lög, eða ai'l hafa umbreytt
eldri lagase!níngull1
þar um; IJ3ð virðist líka stríða móti allri
sanngirni,
að þe~ar kóngstiund
gelzt og inn krefst eptir meðalverði allra meðalverða í verðl agsskránlli,
skuli kirkjutiuud,
áll sérlegs lagaboðs þar um, gjalclast í tólk og ull, þvi kunnugt er, að greii'lsla á tíundum til kirkna og biskupa fyrir siðaskiptin
var ákveðin í sömu aurum , og hvortveggja
bygt á
sömu undirstöðu og grundvelli,
en ekki virðist það her geta
gert neitt til saka, þó sá partur tíundarinnar,
sem biskupar
áður nutu, lúkist HÚ til konúugs.
Eg leyfi mer því fastlega
að mæla fram með, að nefnd verði kosin í þessu málefni því
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til meðferðar,
þessu efui,

til þess

menn

öðlazt

geti

skýlaust

lagaboð

Í

Jðn Jonssons Með tilliti til smámunasemi
þeirrar,
sem
hinn virðulegi
konúngkjörnl
þingmaður,
er seinast
mælti,
nefndi, kannast eg ekki við, að hÚII s;~ upp komin hjá þíngeyingum.
Stiptsyfirvalda
href frá 24. ágúst 1814 lýsir því,
að prestar og andlegrar stéttar menn hafi, líklega sama sumarið, kvartað yfir því á sýnódus,
að mismunur
væri orðinn á
alin í peningum og sklleyri,
og bættu þá stiptsyfirvöldin
úr
því, og el' því smámunasemi
þessi þannig fyrst undir komin;
en svo er hún nú orðin leið og óþokkasæl
sjálfum prestum
þar, að þeir ekki lei ngm' taka í sí IIHr tíundir ullar og tólgarverðið, heldur eptir meðalalin verðlagsskránna,
þótt þeir enn
nú verði mót vilja sínum kirknanna vegna að taka eptir ullar
og tólgar verhinu.
Stiptamtmaður : Eg vil leyfa HIer að bæta því við, sem
hinn virðulegi þiugmaður
fyrir Snæfellsnessýslu
sagði, að það
er satt, að konúngs-tiund
var að uppruna
sinum sama eðlis
sem kírkjutiund,
og hefir rentukammerið
í bréfum
sínum getið þess, að sýslumenn væru ekki skyldir,
eius og beiðendur
hafa ímyndað ser, að taka kóngstíund
eptir meðalalin, heldur gjörðu sýslumenn það af góðvilja sinum.
Yrði því þessu
breytt, og það gjört að lögum, að hinar aðrar tíundir skyldi
greiða eptir meðnlalin,
þá yrði einnig að breyta því um konúngs tíundina,
til þess jöfnuðurinn
væri eins fyrir alla; en
mer finnst og, að þetta
'le ekki gagnstætt
orðatiltækjum
í
sjálfri uppástúngu
bænarskrriariunar.
Hatdðr Jonssons
Eg get ekki verið því mótfallinn,
að
nefnd verði kosin til að hugleii'la gj ör þetta mál, fyrst svo
margir mæla með þvi, þess hefir verið getið, að sumir prestar væru óánægðir
með þann umtalaða
stlptsyfirvalda
úrskurð;
en þegar eg leita eptir orsökum
til þess, að prestar skyldu
vera óánægðir með þá ákvörðun, sem gjörð er þeim og kirkjunum i hag, þú hygg eg, að orsökin se sú, að sumum prestum ekki se laaið, ne e;eðfelt, að kría út úr gjaldendum
það,
sem þeim ekki er ljúft að láta.
Presturinn
tekur líka við
gjöldum kirkjunnar;
og er það náttúrlegt,
að hann ekki vilji
gjöra kirkjunni grein fyrir þeim eptir verði á skil eyri, ef þau
eru borguð honum eptir meðalalin Í verðlagsskránni.
Jón Jðnsson:
Ástæða
sem hinn velæruverðugi
kon-

su,
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úngkjörni
þingmaður hinnar andlegu stéttar meinti að kæmi
prestum
til þessarar
beiðni, ætla eg ekki muni vera rétt,
heldur hin, að þegar hæði þeir og þjóðin ætluðust
til af alþingi, að kjör þeirra yrðu bætt með samanlagningu
hinna fátæku
brauða, svo þau yrðu gjörð svo góð, að á þeim væri bærilega
Iifandi, þá, þegar þessar vonir brugðust þeim, mun þeim ekki
hafa þókt ser muna um það litilræði , sem verið var að ætla
þeim, og vilji því ekki nýta þetta litla svona undirkomna hagræði, ef svo mætti kalla.
8teffdn Jonssons
Jeg verð að mæla með nefnd i þessu
máli, af því að mer þykir náttúrlegt , að allar 4, tíundir
séu
greiddar á sama hátt,
og ef nefnd þeirri, sem kosin yrði,
þækti nauðsyn að gjalda presti og kirkju í landaumm , býst
eg við henni þyki líka náttúrlegt,
að fátækra
og kóngstíund
njóti sama reita 1', og ef svo fer, skýrast ástæður
þær, sem
nefndin finnur með því, svo fyrir alþýðu, að hún þekkir ástæðurnar betur.
Gutlormur V(qfússon: Eg fellst að öllu leyti á mál hins
virðulega
þingmanns,
er síðast mælti, en leyfi mer einungis
að svara að auki því, er sá heiðraði konúngkjörni
þin!"maður
veraldlegu
stéttariunar
síðast mælti.
Eg álít ekkert þai'l smásmuglegt, eins og sami þingmaður sagði, eður á nokkurn veg
lítilfjörlegt,
sem valdið gæti óþokka eða kærleiksleysi
milli
prestanna og safnaðanna, miklu fremur ætla eg það se eitthvað
smámunalegt
í því, að vilja ei stuðla til að afstýra öllu slíku.
Varaforseti:
Fyrst fleiri verða til að styðja þetta mál,
en mæla móti því, verð eg að ætla það vilja þíngsills, að nefnd
sé sett, og þar eð eillginll hefir kveðið upp með tölu nefndarmanna,
en eg ætla þriggja manna nefnd muni nægja,
verð
eg að skora á þíngið að velja þljá menn í nefndina,
Var þá geillgið til atkvæða,
og i nefnd þessa kosnir
hreppstjóri
Jón Jónsson með 12, umboðsmaður
Steffan Jónsson með 7 og kammerráð
Maguúsen
og umboðsmaður
Ólsen,
hvor með 6 atkvæðum,
og varð kammerráðið
nefndarmaður.
Síðan tók formaður nefndarinnar,
Jón Jónsson,
við bænarskránni.
Því næst tók varaforseti
fram bænarskrá
frá bændum í
Breiðuvíkurhrepp,
um að lausakaupmenn
megi sigla upp Hellnavík. og verzla þar, og kvaðst ætla, að bænarskrá
þessa mætti
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fá

í hendur

íhuga

þeirri nefnd,
samkynja málefni.

Kristjdn

sem þíngið hefði

þegar

sett

til að

Ma.qnúsen kvaðst

ekkert hafa á móti því, annað
en það, að þeir menn, sem í þessari nefnd sætu, ekki mundu
vera alls kostar kunnugir þeim st að, sem bænarskráin
biður
um verzlun á.
Varaforseti:
Nefndarmenn
geta þá feingið þær upplýsingar,
sem þeim þykir þurfa, hjá öðrum þíugmönnum,
sem
þar eru kunnugir.
Kristján Ma,qnúsen kvaðst þá vera því samþykkur,
ef
varaforseta
sýndist S1'O; og var bænarskráin
síðan afhent
nefndinni.
Varaforseti gat. þess, að á þessum þings etum hefði það
verið regla, að auglýsa fyrir fram, áður fundi væri slitið, hverjar bænarskrár
yrðu lagðar á lestrarsalinn
til inugangsumræðu
næsta dag, en þar eð menn nú ættu leingri tíma fyrir ser,
þækti ser þess ei þurfa í þetta skipti,
og yrðu þær seinna í
dag lagðar inn
Iestrarsalinn,
þ. Sveinbjörnsson
heit ()þarft að auglýsa þínginu fyrir
fram í hvert skipti, hvaða bænarskrár
ræddar yrðu næsta dag,
þar eð allir gætu seð það i auglýsingu
þeirri,
sem fest væri
upp á lestrarsalinn.
því næst gat konferenzrrið Sveinbjörnsson
þess, að næsta
mánudag
yrði landsyfirréttarfuudur,
og gæti hann því ekki
mætt á þíng;irlU, fyrr en um elleftu stund;
ákvað því varaforseti næsta fund klukkan II fyrir miðjan dag, og sagði svo
fundi slitið.
á

9. júlí

-

sjöundi fundur.

þingbók

frá næsta fundi upplesin og samþykt.
kvað það þinginu
kunnugt,
að það sem af
væri þíllgtímans,
hefði vantað 3 af alþingismönnum
auk konúngsfulltrúa;
hefði hann því næstl, laugardagskvöld,
samkvæmt
58. grein alþíngistilskipunarinnar
í breti til stiptamtmannslns,
er tókst á hendur konúngsfulltrúastörfin,
tilkynt honum, að
enn væru ókomnir fulltrúarnir
frá Skaptafells,
Árness og Ísafjarðar- sýslum,
svo bann, ef honum þóknaðist,
kallaði varaþingmennina
úr þessum sýslum;
en nú hefði viljað svo vel
til, að þíngið hefði heimt 2 þessara manna,
fulltrúa Skapta-

Varaforseti
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fells o!!; Arnp"s sýslu, og mundi þíngið með fögnuði segja þlÍ
velkomna.
Aptur þækti stiptarntrnanni
einginn vegur til að
kalla varaþíngmanninn
frá Ísafjarðarsýslu,
því ekki yrði hann
híngað kominn fyrir þínglausuir,
enda væri að Iikindum
bráðum von á aðalþingmanni
þeirrar sýslu.
'því næst gat hann
þess, ab einn af hinum kouúngkj örnu þingmönnum,
assessor
Jónasen,
hefði tilkynt Sel', ai'! hann ei gæti mætt framar á
þessu þingi., og hefði stiptamtmaður
sagt Sel', að hann hefði
kvadt varaþingmanninn.
!'iýslumallll Th. Gnrlmundsen , til að
mæta i hans stað, eu varaþingmaður
þessi hefði tilkynt ser,
að hann, forfalla vegna, ekki gæti mætt á fundi í dag.
:þá tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Gullbl'ÍlIgusýslu
um fiskiveiðar og hákallaveiðar
þiljuskipa,
og afhenti
flutningsmanui,
hreppstjóra
GuonlUlldi Brandssyni,
er las hana
upp,
og mælti:
Eg hefi ekki miklu að bæta við þai'l,
er bænarskrá
þessi
tekur
svo ljóslega
fram,
því allir,
sem her til þekkja, munu viðurkenna,
að hún mæli bezt fram
með ser ~jálf. HÚII er í flestum greinum bygi'! á fullkominni
vissu, sem margra ára reynsla hefir leidt í ljós, en í sumum
atriðum á mjög líklegum tilgátum,
sem dregnar eru af hinni
sömu reynslu,
og þar sem hún geingur djúpt inn i bjargræðisveg sjáarbænda,
svo stendur þeim ekki á sama, hverninn
með hann er farið , eða fyrir hverjum afdrifum
hún verður ;
óska eg því, að þingii'l kjósi nefnd til að íhuga og ræða hana:
gjöri eg ráð fyrir þríl' menn nægi, einkum ef þeil' væru kunnugir flestu, er að málefni þessu litur,
og því getur til leiðbeiningar
orðið ; en það er, eins og allir vita, á þingmanna
valdi, hverja þeir kjósa,
þ. Sirertsen.
Eg held, að bænarskrá
þessi hefði getað
innihaldið
uppástúnguna
í fáum orðum; hún biður um, hafi
mer heyrzt og skilizt rétt , að ekkert þilskip fari út til fiskiveiða fyrir 12. mai, að þau sigli upp á grynnstu fisk im ib til að
slægja þorskinn,
og að allur hákall , sem aílast , se fluttur í
land; þetta virðist mer sama, og heðið væri um, að allar þilskipaveiðar
væru hannaðar
með öllu, og þykir mer sú bæn
svo isjárverð;
að eg ætla mer ekki að veita því atkvæði,
að
hún verði tekin til nefndar meðferðar,
Guðmundur Brandsson:
I>ingmanni Dalasýslu,
sem nú
talaði, hefði verið nær að glöggva sig betur, en hann gjörði, á
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fiskimiðum i Faxaílóa, þvi þá hefði honum ekki skjátlað
svo
mjög, að kalla það grynnstu fiskileitir,
sem einmitt eru með
þeim dýpstu.
E.'1ólfur Einarsson:
Um fiskiveiðar þilfarsskipa
kring
um Faxaflóa
er athugandi, að mer virðist isjárvert,
að takmarka eður [iraungva kostum þeirra, meðan framandi þjóða
skip fiska flokkum saman i kríllg um nefnda hugt, upp á
grynnstu fiskimið; hefir líka 30 ára reynsla sannfært
mig um,
að þá þessir fiska á grunnmiðum,
sigla þessir optast til djúpa,
meðan slægja og fletja fiskinn:
gef eg því atkvæði
mitt, að
málefni þessu se visað frá þessu þingi.
Guðmundur Brandsson: því heldur sem þingmenn hafa
ekki að undanförnu
verið stórvægilega
6I1áðai'li.. með hæli arskrám úr þessari sýslu, vona eg þeir telji ekki eptir ser að
gefa gaum að þessari, þVÍ eg veit ei betur, en höfundar hennar og allrir sýslubúar hafi jafurétti við menn lll' öðrum héruðum landsins til að kvarta fyrir alþlng] um sérhvað,
það er
þeim þykir miklu máli skipta og þörfum þeirra við kemur,
en undir eins heyrir til þíllgsins ætlunarverks.
As.qeil' Einarsson:
Mer er kunnug almenn umkvörtun
yfir fiskiveiðum
útlendra her við land, með þeirri skipun sem
nú er á, og finnst mer þess vegna,
að það atriði bænarskráarinnar ejgi að takast til yfirvegunar,
en þVÍ sem lýtur að þilskipa veiðum, er ganga héðan frá landi, hefir alþíugismaður
Dalasýslu svarað, og fellst eg á hans meiningu i því; en vegna
þess fyr um getna óska eg, að nefnd se kosin í málinu: það
er líka þvi til styrkingar,
að menn þeir, er haf" þekkingu á
landi voru, og vilja því vel, hafa kvartað yfir þVÍ Í ritum sín.
um, að aðrar þjóðir clrægju fiskinn út úr greipum vorum.
R. M. Ólsen: Vegna gagnstæöra
meininga í þessu máli
óska ee, að varaforseti
skjóti til atkvæða
þingsins,
hvort
nefnd skuli kjósa i þessu efni.
Varaforseti let síðan gánga til atkvæða, og fell bænarskráin, þar jöfn voru atkvæði með og mót.
Síðan tók varaforseti
fram hænarskrá
frá GuUbríngusýslu,
um betri jöfnun á tíundarlagi,
og fell ust allir þingmenn á, að
bænarskrá
þessi væri afhent umboðsmanni
Steffáni Jönssyni,
formanni nefndar þeirrar, el' áður var kosin i samkynja málefni.
1>á lagði varaforseti
fram bænarskrá
frá Norðuemúlasýslu,
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um skyldur
og réttindi landsdrottna
og leiguliða
en þar eð
mál þetta sýndist einmitt heyra undir landsleigubálk,
og hans
væri bráðum von, þæktí ser óvíst, hvort þín~ið vildi láta kjósa
nefnd í þetta mál.
Gutlormur V(qfússon: það er auðráðið , hvað ~jöra eigi
við þessa hænarskrá : þingmenn
hafa víst kynt ser innihald
hennar á lestrarsalnum,
og munu því ekki villast á, að vísa
henni til síns rétta staðar, og sá staðurinn
mun vera ruslakista sú, í hverja safnað er öllu, sem heyrir undir hinn opt
umrædda landsleigubálk;
fyrir mína eigin og beiðenda hönd
er eg og ánægðnr með, að svo se gjört.
Varaforseti:
Fyrst flutníngsmaður
gjörir sig ánægðan
með, að bænarskrá
þessi geymist, og einginn mælir með henni,
verð eg að álíta mál þetta fallill í þetta skipti.
því næst tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Norðurmúlasýslu, um frjálsa verzlun.
Auk þess kvað 113nn 3 bænarskrár
sama efnis vera komnar
til þingsins
frá Suðunnúlasýslu,
þórnessþíngi
og þorskafjarðal'fulHli.
Hann
kvað öllum
kunnugt, að þillgiil hefði sent bænarskrá
til konúngs um þetta
efui, og elngin úrlausn á því enn væri komin;
væri því ei
annar tilgángur
þessarar
hænarskráar,
en að hiðja þingið að
reka eptir bænheyrsluuni.
Síðan fékk varaforseti
hina fyrr
töldu bænarskrá
flutningsmanni hennar, Guttormi stúdent Vigfússyni, sem las hana þinginu, og mælti:
Eg vona, ail þingið
gjöri góf\an róm að þessu máli, og óska eg innilega, að þessi
bænarskrá
og hinar 3 samkynja verði teknar til nefndar aðgjörða, og hans hátign konúnginum
send á ný bæn um þetta
mikilvæga málefni.
Kristjan Mar/núsen: Eg leyti mer fastlega að mæla fram
með þvi, að nefna verði kosin á ný, til að meðhöndla málefni
þetta, og síðan að samið verði þegnsamlegast
bænarbréf
til
konúnæs
um fullkomið verzlunarfrelsi
fyrir landið eptir þeim
ástæðum, sem til voru greindar á þessu þingi 1845, þar málefni þetta er mjlig svo áriðandi,
og liggur landsmönnum
á
hjarta, að þeir öðlist náðuga bænheyrslu.
Og þar eð virðist
að seinka þeim mikilvægu rannsóknum
í þessu efni, sem um
er getið í hinni konúnglegu
auglýsingu
til alþingis 1847, svo
leyfi eg mer að frambera þá ósk, að þetta
áriðandi málefni
mætti, sem fyrst mögulegt er, verða leidt til lykta, til heilla
og gagns fyrir land og lýð.
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Slip/amtmaður:

það má að vísu heita ekki ósanngjörn
bón, þar sem í bænarskrá
þeirri, sem nú er umtalsefni,
er
beðizt þess,
að verzlunarmálinu
verði úr þessu ekki frestað,
nema sem sk ernst. En þar sem hin sama bænarskrá segir, að mál
þetta hafi verið borið undir ýmsa kaupmenn í Danaveldi,
þá
er ekki sem nákvæmlegast
til orða tekið.
Síðan mál þetta fór
frá alþíngi til stjórnarinnar,
vil eg geta þess, að það hefir verið borið undir stjórnarráðin,
sem þá voru, fyrst rentukammerið, og þar næst verzhmarráðið ; sátu, eins og kunnugt er,
margir menn í stjórnarráðum
þessum,
og varð því málið að
gánga margra á millum.
Verzluuarrábið
ritaði bæði um Danmörku og hertogadæmin
amtmöunum , kaupmannanefndum,
sem eru í hinnm stærstu
borgum, og stjórnarnefnd
Holsetalands og Slésvikur,
til þess að fá álit allra þessara manna um
málefni þetta, og ræður að líkindum,
að til þess hafi geingið
lángur tími, og rekstur málsins því hlotið að dragast.
Nefnd
stúrkaupmannafélagsius
í Kaupmaunahöfn,
sem mál þetta
svona var borið undir, var ekki mót fallin málinu, jafnvel þó
íslenzkir kaupmenn mæltu ekki með því; meiri hluti nefndarinnar sagði að sönnu,
að Kaupmannahöfn
yrði skaði búinn,
ef islands verzlun yrði gefin frjáls við allar Þi óðir, en her væri
aðalspurningin
sú, hvað Íslandi væri sem hagkvæmast;
urðu
þeir því á það sáttir,
að verzlunin yrði frjáls við allar þjóðir,
einúngis yrði að gæta þess, þar sem einginn mismunur yrði
gjörður á erlendum og innlendum lausa kaupmönnum,
að verzluníu lenti ekki öll í höndum
þeirra;
því þegar vel áraði,
kæmu þeir og hrifu til sín verzlunina
mestmegnis,
en þegar
illa áraði, kæmu þeir ekki,
og væri slíkt landinu til mikils
tjóns.
'þess vegna þókti þeim, að þegar breytingin
ætti að
eiga ser stað, hlyti það þó að gjörast með mestu varúð; þannig væri t. a. m. sanngjarnlegt
að gefa 5 ára frest kaupmönnum þeim, sem nú væru, til þess að búa sig undir breytínguna.
Eptir að nú verzlunarráðið
hafði ritað rentukammerinu
álit sitt, sendi rentukammerið
mer málið, og Jet verzlunarráðið þess getið, að það mundi verða fúst til að fallast á frestinn, nema eg gæti fært sterkar ástæður móti honum.
Eg heit
i svari mínu, að ástæður væru til að fresta ekki málinu leingi,
þar eð því hefði fyrst verið hreift 1845, en nú komið á fjórða
ár síðan, og væri það góður frestur.
Eg held það væri öllum
bezt, að málið væri útkljáð sem fyrst, því þegar breytingin
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vofir leingi yfir, þá er hætt við, að Bú óvissa, sem þM af leiðir og sem hlýtur að eiga ser stað á takmörkum hinnar bundnu
og hinnar óbundnu
verzlunar,
aptri innlendum
kaupmönuum
frá að verja miklum efnum til verzlunarinnar , jafnvel þó útlendir kaupmenn
ekki enn komi hingað til lands.
Eg ætla
nú, að það mundi verða til styrktar þessu máli, ef alþíng vildi
beiðast þess, að málinu væri ekki frestað, leingur en þörf er,
og færði ástæður fyrir ósk sinni.
Væri þíngið þessu samdóma,
er líklegt, að stjórnin
gæti því góllan gaum.
Og með því nú
önnur nefnd er sett til að segja álit sitt um bænir rnauna um
ný kauptún á ýmsum stöðum á landi her, og með því við þessa
bænarskrá,
sem her ræðir um, verður ei annað gj(jrt~ en hiðja
um, að verzlunarmálinu
verði frestað sem skemst,
þá virðist
mer hezt til fallið, að bænarskrá þessi verði afhent þeirri nefna.
Er það, að því sem mer sýnist, margt, sem mælir með því, að svo
verði gjört; þallllig hefi eg t. a. m, ástæður til að ætla, að
leyfi til að stofna verzlun á Sauðárkróki
haf ekki feingizt fyrir þá orsök, að verzluuarmálið
var ekki útkljáð.
það hefir
einnig verið látið í Ij()"i her á þinginu,
að bænarskrár
þær,
sem nú hafa komið hingað, um að stofna ýms Ilý' kauptún,
stæðu i nánu sambaudi við þetta mál. þegal' nú þingið bætti
því við, að það sé áriðandi, að verzlunarmalið
bíði ekki leingi,
þá er gjört það, sem gjört verður.
Eg hef sýnt einum hinna
virðulegu nefndarmanna
nokkuð af því, sem eg hefi ritað um
málefni þetta;
eg held því, að þeir hafi litið á verslunarmalið yfir höfuð að tala, að minnsta kosti hvað fjölgun nýrra
kauptúna
snertir, og því finnst mer vel eiga við, að fá nefndinni þessa bænarskrá
í hendur.
(;uttormur Viglusson: Mell ræðu þeirri, er herra stiptamtmaður flutti samstundis,
skýrði bann þinginu að nokkru
leyti frá sögu verzlunarmálsins
, síðan því var hreift ber á
þinginu 1845, og hefir þingið orsök til að gleðjast af því, að
orð hans hafa hnigið til meðrnælis þessu mikilvæga
málefni.
Landsmenn
mun vart skorta röksemdir fyrir því, .að tilefni se
til að hefja málið á ný', og nefndin, sem kosin verður í það, mun
bezt leiða þær í ljós, svo eg álít mig hafa einga orsök til að
fara fleiri orðum um það að sinni; en á þall get eg ei fallizt,
að þetta aðalmál se feingið til meðferðar nefndinni,
sem þegar kosin er til að meðhöndla hinar smærri greinir verzlunarmálsins, nefnilega
um uppsiglingar
og verzlnnarleyf
:í ýms-
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am stöðum kring UUl landið, heldur vil'ðist mer. ai'! sérstök
nefnd ætti að kjósast
í þal'l.
•JÓn Guðmundsson:
Mig gladdi að heyra, að herra stiptamtmaðurinn lagði það til, að nefnd yrði falið þetta málefni,
og það því fremur sem eg var einn meðal þeirra,
er fell það
illa, þegar bænarskrá
ens sama efnis var hrundið á alþingi
1&17; eg verð að vera á sama máli og hmm, að bezt muni
vera að fela þessa bænarskrá enni sömu nefnd og þegar el' kosin til ihuguuar um uppsiglingu
ýrnsra kauptúna, því auðsel'l er
af auglýsingu stjórnariunar
til þessa alþíngis um afdrif málefnanna á þinginu 1847, þar sem hún talar um uppsiglingu
Sauðárkrúks
(því eg hefi ~eð þá auglýsíngu,
þó hún se enn
ekki hérfram
korniu), að stjórnin vill ekki að sinni leyfa uppsiglíngu fleiri hafna, fyrr en jafnframt
og útkljáð verður um
aðalmrilefui verzlunarfrelsisins,
og mun því fara á líka leið um
að fá leyfi til að sigla upp þau kauptúnin , sem nú er beðið
um.
Eg veit að vísu ekki, hverjir kosnir eru í nefudina , en
mer virðist standa á sama, hverjir þeir eru, þvíí undirbúníngs
og ályktarumræðu
málsins er hverjum þíllgmanni innan handar,
að leggja það til og stinga upp á þeim viðaukum eður breytíngum, sem þeim þykir við þurfa.
þ. Sveinbjörnsson:
því verður ekki neitað, að alllangur
tími er liðinn, síðan mál þetta hófst fyrir alþíllgi 1845, en mer
virðist það eingin furða, þar sem um það er að gjöra, að svipta
Dani, Holseta og Slésvikurrnenn
þeim réttindum, er þeir í langan aldur hafa að lögum haft her á landi til verzlunar,
eða þá
að minnsta kosti að þraungva þessum rettindum.
~lig furðar
þó enn síður á drættiuum,
ef það er satt,
sem orð hefir' á
leikið, að tollur eigi um leið að leggjast
éÍ innfluttar
og útfluttar vörur.
.Mer þykir frjálsa verzlunin koma RÓgu snemma,
ef hún kemur nógu vel, hvað eg í allan máta efa.
Eg mæli
á móti sérstakri
nefnd í þessu efni, en hefi ekkert á móti
frumvarpi
stiptamtmannsins
, að bænarskrá
þessi
afhendist
þeirri nefnd, er skipuð el' til að yfirvega bænarskrárnar
um
verzlunarstaði
á Akl'anesi og víðar.
Stefrdn Jonsson : Jafnvel þó mel' virðist, að þessar 4
bænarskrár
standi ekki í 1';"0 nánu sambandi
við hill ar, sem
biðja um uppsiglingu
á nokkrum stöðum landsins, að ekki geti
átt við, að kjósa nýa nefnd um þetta mál, þá vil eg samt
ekki, sem nefndarmaður
í þeirr] Hefnd, mótmæla,
að þær af-
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hendist nefndinni,
einkum ef nefndin mætti óska að fá þann
aðstoðarmann
viðhættan,
sem þínginu hefir nýlega bæzt, og
sem látið hefir í ljósi nokkurn kunnugleika
um þetta málefni,
og það hefir líka átt ser stað, að nefndin hefir feingið þess
konar aðstoð.
Guttormllr Vi,qfússon:
þegar eg hreifði mótmælum áðan, um að málefnið væri afhent nefndinni,
er kosin er til að
rannsaka bænarskrámar
um uppsiglíngu
og verzlun á nokkrum stöðum í kríng Ulll landið, þá var það sprottið
af því, að
eg áleit verzlunarrnálið
svo yfirgripsmikið,
að það þyrfti að
skoðast sérstakt;
en af ræðu hins heiðraða þingmanns Skaptfel1ínga skýrðist
fyrir mer, að aðalmálið
stæði í svo nánu
sambandi við aðrar smærri greinir þess, að það gæti auðveldlega heimfærzt undir eina og sömu nefnd; því fell eg frá mínn
fyrra uppástandi.
að serstök nefnd se kosin í það.
Ásgeir Einarsson : þegar sú umgetna nefnd var kosin,
héldu margir, að í henni þyrftu að vera kunnugir menn á þeim
stöðum, þar sem beðið er um verzlunarleyfi
á; og því hefir
þingið, ef til vill, ekki einmitt gefið þeim mönnum atkvæði
sitt, sem færastir eru til að íhuga málefnið um frjálsa verzlun
yfir höfuð. En þó nefndin samt tæki við þessum bænarskrám,
mætti hæta úr því, með því að hún feingi aðstoðarmenn seinna,
samkvæmt alþíngistilskipuninni,
eins og formaður nefndarinnar drap á, en að biðja núna strax um þessa aðstoðarmenn,
þykir mer ekki eiga við.
Varaforseti:
Allir eru á eitt sáttir,
að nefnd sú, sem
kosin er til að íhuga bænarskrárnar
um uppsiglingu
ýmsra
staða, geti einnig tekið við þessum hænarskrám,
er biðja um
alfrjálsa verzlun; en þar eð formaður nefndar þessarar og annar þingmanna til hafa óskað, að einum eða tveimur kunnugum
mönnum yrði þá bætt við í nefndina, og 65. grein alþingistilskip. leyfir slíkt, get eg ei ætlað, að neitt se því til fyrirstöðu
af þingsins hálfu.
Voru síðan þessar 4 bænarskrár
afhentar
formanni nefndarinnar,
umboðsmanni
Steffáni Jónssyni.
þá tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Suðurþingeyarsýslu,
um að alþíngið yfirvegi og síðan kunngjöri þjóðinni, hver málefni, samkvæmt 1. grein alþíngisti1skip.,
heyrðu undir aðgjörðir þess.
Hann kvaðst ei vita, hvort þinginu, að svo komnu,
þækti hæfa, að það sjálft dæmdi um rétt sinn ti] starfa,
þar
eð von væri á, að bráðum yrði breyting á starfa þíngsim;;.
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þ. SvehlhjjjrrusoJ/:
Eg mótmæli: að nefnd verði sett um
þessa bænarskrá.
Alþíllgið hefir enn ekki myndugleika
til að
gefa ser sjálfu lög, né heldur til að útleggja lög, og segja,
hve langt þau nái.
Alþingistilskipanin
er þíngsins nú gildandi
erindísbréf
þessi er í margra höndum, og öllum birt. Eptir
því á alþing að gánga, en bænarrétturinn
er óbundinn, og verður það því að vera á þingsíns valdi i hverju einstöku tilfelli,
hvort flestir þingmenn
verða fyrir því, að sú eða sú bænarskrá, sem upp var horin, felist undir þeim myndugleika,
er
'það hefir eptir tilskipaninni ; en það er kunnugt, að fáar bænarskrár hafa fyrir það verið reknar, að alþíngið ekki fyndi Sel'
leyfilegt, að taka þær til meðferðar.
Kristján Magnúsen:
Eg get þvi siður mælt fram með
því, að bænarskráin
verði tekin til greina
og nefnd sett í
málefninu,
sem endurskoðun
alþíngisti1skipunarinnar
í það
heila tjáist að vera í vændum
og nýtt lagaboð um þíngsins
skipun í tilefni af stjórnarbreytíngunni,
og verður þá án efa
leiðrétt, hvað her í kynni að vera ábótavant.
Jón Jðnsson: Eg vildi hafa gjört þinginu grein fyrlr tilefninu til þessarar
hænarskrár,
og er það það, að Suðurþingeyíngum, og, eg má fulIyrða, lángt um fleirum landsmanna,
þykir það bæði kynlegt,
og jafnvel ótrúlegt,
að hin administrative málefni í landi her skuli ekki geta hlýdt undir afskipti
og verkahring
alþingis,
og voru mönnum í minni orða viðskipti og ágreiníngur sá, sem sumarið 184.7 er að sjá af þingtíðíndunum,
438 bls. og þar í kring , að hafi orðið milli konúngsfulltrúans,
sem setu átti þá á alþingi, og þingmanns Skaptfellinga um festu - uppboðin ; en af þvi menn þó samt ekki
gátu náð vissu fyrir, hvor þeirra hefði rétt a~1mæla, eða legði
hina réttu þýðingu í hina 1. grein tilskipunarinnar,
vildu þó
þíngeyíngar
enn á ný reyna til að biðja þingið, að eiga góðan
og kröptugan
þátt i, að fyrirkomulag
þeirra
administrative
málefna i landinu yrði sett í annað og betra horf, en nú er,
t. a. m. festu - uppboð til ábúðar kouúngsjaröa,
sem allir um
alt land nú þekkja og játa að eru bæði óhentug og óvinsæl,
og valda miklu illu, yrðu af tekin, m. fl.; en vegna hinnar ái'lur tilvitnuðu óvissu, hvort þau heyrðu undir I)íngið eður ekki,
veigraði eg mer við að fram bera þar að lútandi bænir að
þessu sinni; en í þess stað reðis.t af, að biðja þíugið sjálft,
að gjöra þjóðinni kunnugt,
með einhverri
hæfilegri aðferð,
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hvers eðlis mál þau væru I sem þal'! annaðhvort þæktist
mega
taka éi móti , ellegar hefði ástæðu
til að hrinda;
vil eg þvi
óska , að þingið leyfi upplestur hænarskráarinnar,
og kjósi
svo nefnd í málefnið.
Varaforseti:
þó einginn hafi orðið til að styrkja þessa
bænarskrá,
getur verið, að þegar maður hefir heyrt hana upplesna, verði einhver til að styrkja hana, og þVÍ fæ eg flutningsmanni hana til upplesturs.
Flutningsmaður,
Jón Jónsson, las þá upp bænarskrána,
og
mælti:
þjóðin er algjörlega inntekin af þeirri meiningu. al'! hin
administrative
málefni
séu þó ekki útilokuð
fl'á afskiptum
þingsins; þvi hæði er þai'l, að þess háttar fasteiæuir
eru útdreifbar að kalla um alt land, og þá eins þeir menn eður áhúendur,
sem hlut eiga að þessum málum, og því hlýtur málefnið að vera í raun og veru almennilegt.
þ. Sveinbjörnsson: Eg er enn sömu meiníngnr, og eg áðan
lét í Ijösi.
Ás.geir Einarsson:
Eg get ekki imynrlað mer, að nokkur, sem hefir nokkra von eða trú um, að alþingistilskipuninni
verði breytt framvegis,
óski, að nefnd se kosin í þetta sinu,
til að yfirvega bænarskrána
; felst eg því að öllu á meiningu
konferenzráðs
þ. Sveinbjörnssonar
.
Jðn Jónsson:
það getur verið, al'! svo sé ; en opt hafa
ný lagaboð komið út, sem svo hafa verið ógreinileg og torskilin, að strax á eptir hefir verið vafi á, hvað eitt eða annað
Í þeim ætti að þýða.
Gæti því svo farið, a1'l þetta at rið i yrði
útilátið i endurskoðull
alþingistilskipunarinnar,
eða' yrði þar
svo óljóst, að alþing vissi ekki betur eptir en áður, hvað það
ætti eða mætti starfa.
Stiptamtmaður : Hið næsta þing mun þa einnig hafa við
hönd það, sem hinn virðulegi
þingmaður
nú hefir sagt, og
einnig hafa tilefni til að athuga það, sem bænarskráin fer fram
á, og mun það ekki gleyma að skoða, hvað koma á Ulldir
aðgjörðir þess, og hvað ekki á til þess að koma .
•JÓn Jðnsson:
Reynist þetta svo, vil eg lifa ánægður við
þá von; því það er bágt, þegar hin Ilja löggjöf ekki tekur
hvað eina svo skýrt fram, svo strax á eptir þarf að gjöra fyrirspurn um, hvernig hún eigi að skiljast.
Varaforseti:
þar eð einginn hefi studt bænarskrána,
síðOlli hún nu' upplesin,
v~l'ð eg að álíta hana fallna, og óþarfi
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að leita atkvæða þiugsins um hana, en auðvitað er, að umræður þær, sem orðið hafa um efni hennar koma ()VÍ til vegar, að innihaldi hennar verði <í síðan ganmllf gefinn.
Síðan tök varaforseti
fram bænarskrá
fui Norðurmúlasýslu, um niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins,
og kvaðst ætla
það vilja þíngsins, að hún geillgi undir nefnd þá, er sett var
í sama málefni;
og var svo bænarskráin
afhent
formanni
nefndarinnar,
Jóni Jónssyni.
Að lyktum tók varaforseti
fram þegnlegt
frumvarp
frá
[riugmauni
Barðstrendinga,
um að fá réttan skilning
á opnu
href af 18. júlí 1848, ser í lagi hvað bænda kirkjueignir
snertir; afhenti það síðan flutningsrnanni,
Eyólfi Einarssyni,
er las
það upp fyrir þinginu, og mælti:
Eg hefi eingu her við að
bæta, þar frumvarpið tekur f•.am ástæður þær, sem eg vænti
að þíngmeun
finni nauðsynlegt
að til lykta leiðist
þessu
þingi, en það er sú rétta útleggíng
lagaboðsins.
Kristján Kristjdnsson : það sem í höfuðtextanum
danska
stendur
"Præsterues
Meusalgaarðe",
það er að skilja léns'jarðir prestanna,
sýnist mer vafalaust,
að ekki líti til bænda
'kil·kjujarða.
Í Skaptafellssýslu
mælti heldur einginn móti,
að svara alþingiskostnaðiuum,
þegar búið var að draga prestsmötuna frá. Eg er þess vegna mótfallinn því, að þíngið gefi
máli þessu áheyralu, því eg hygg, að lagaboð þetta verði skilið án frekari skýringar.
Stiptamtmaður:
það er satt, að menn hafa skilið á tvo
vegu hina íslenzku útleggingu
í niðurlagi l. greinar hins opna
brer. s , nefull. "lcnsjarðir presta, kirkjujarðir"
o. s. frv., og sumir hafa efazt um, hvort lagaboð
þetta innibindi allar kirkjujarðir, bæði Þ N, sem lægju undir, proprietær - kirkjnr og þær,
sem lægju undir aðrar kirkjur.
En þegar útleggingln er borin samall við danska textann, sjá menn, að þar stendur "milde
Stiftelsers
Jorðer",
Kirkjur,
sem bændur eiga, eru og mega
heita "milde Stiftelser";
að minnsta
kosti verður þvi ekki
neitað, að þær jarðir,
sem lagðar eru til slíkra kirkna,
"eru
lagðar til guðs þakka".
Og þegar litið er til I·eglug. 17. júl.
1782. § 4., stendur þar með berum orðum, "ail pia COl'pora, til
dæmis prestar, kirkjur o. fl., skuli vera undanskildar
nýurn
skatta
álögum,
nema þeim verði það serstaklega
gjört Itð
skyldu".
þess
vegna hafa stiptsyfirvoldin,.
þegar um þetta.
hefir verið spurt, svarað á þá leið, að ekki mundi vera ástæða
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til að krefja
alþinæistolls
af bændaeignar
kirkjujörðum.
En
nú hefir her verið kosin nefnd á þingi til þess að segja álit
sitt um alþingistollinn ; og skyldi hún og þingið fara þvi á
flot , að niðurlag eður hinn síðasti málsliður úr 1. §. hins opna
bréfs felli burt, þá getur al þingið beðið konúng um, að hann
gæfi úrskurð um, hvort bænda kirkjujarðir
ættu að vera lausar við tollinn, eða ekki; ef þær feingju nú ekki að losast við
hann, þá hlyti að krefja hann hjá þeim, sem ættu hann eptir
ógoldinn.
þess vegna þykir mer bezt fara, að uppástúugan
se feingin þeirri nefnd, sem á var miunzt, og segja skal álit
sitt um alþingistollinu.
Eyól(ur Einarsson:
Eg veit, að allir þeir þingmenn,
sem
her eru, geta sagt, hver þeirra meining var um, hvort bændakirkjueignir
ættu að undanfellast
frá þíngkostnaði;
þingtiðindin frá fyrra þingi virðast mer bera þess órækan vott, að það
var ei meining þeirra, og eins og sagt ljeti, ber lagaboðið það
ei með ser, ekki heldur útlegging þess, þó ei se sem bezt
valið eitt orð í útleggingunni,
get eg ei séð þal'! hreyti í neinu
áliti þingmanna i þvi erni.
R. M. Ólsen: Eg verð að vera meðmæltur hillum virðulega þíngmanni Barðstrendínga,
um að skýlaust lagaboð~ fáist
her um, og það því heldur sem her í þingsalnum hefir verið
sannað,
að gagnstæð
aðferð hati verið víð höfð í sýslum
landsins.
Kr. iJ'Jagnúsen: þegar innihald þess opna bréfs frá 18.
júlí 1848 (ísl. textinn)
er borið saman við erindishref þau, er
stjórnarherra
Barrlenfleth sendi á næstliðnu hausti fyrir sý&lumenn og hreppstjóra,
um greiðslu alþingis-skattsins
af landsins fasteignum,
þá má það virðast bert, svo vel
orðinu'
kirkjueiqnir, sem öðrum orðatiltækjum,
að slík undantekníng,
sem þar er gjörð, ber ekki alleina að heimfæra upp á eignir
kirkna á prestssetrum,
heldur líka á bændaeignum
og er þessari þýðíngu lagaboðsins
ekki alleina fylgt af mer í tveim sýslum, er eg hefi yfir að segja, heldur eptir þvi sem mer er
kunnugt,
af öðrum sýslumönnum
vestanlands,
og viðar, þar
til spurzt hefir; þó vil eg ekki mótmæla
þvi framvegis,
að
alþingis-tollur
lúkist afkirkjueignum
bænda, ef þinginu virðist það sanngjarnt,
að óska eptir nýu lagaboði í því tilliti.
R. M. Ólsen: Eg verð að vera mótfallinn meiníngu herra
kammerráðsins ; því ei álít sjálfsagt,
að bænda kirkjueignir
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taki þátt í alþingiskostnaðinum,
en eg ætla nú að halda mer
frá, að útskýra frekar eðli máls þessa.
E!Jólfur Einarsson: 'því, sem sá heiðraði þingmaður frá
Snæfellsnessýslu
síðast mælti,
svara eg þannig, það er ei að
undra, þó orðavalið se sama í erindishref
hreppstjórauna
og
í útleggÍng lagnboðsius,
þar 'Íltleggjarinll
hefir víst ei fundið
eður komið í hug sá missk ilningur,
sem af því kynni orsakast, en um reglur sýslumanna
get eg ei bori;'), þær eru mer
ókunnar ; eu það bið eg þingmenn athuga,
hvort yfirvaldi er
leyfilegt að fylgja vafasamri útleg~íngu,
sem ei er undirskrifuð, en setja til síðu auðskilið lagaboð undirskrifað
af konúngi og stj ómarráði
halls.
Guttormur Vigfússon:
l\1eillíngamunurinn,
sem nú þegar hefir hrellt ser í ulluæðum
rnauna her á þinginu,
og sem
enn fremur hefir látið sig Í ljósi í verkinu, með því að tveimur gagnstæðum
reglum hefir verið fylgt her og hvar Í landinu, í heimtu alþíngiskostnaðarins,
hvað áhrærir bænda kirkjueignir,
sýnist benda til þess, að lagaboðið, sem við vikur
þessari heimtu, se ei skýlaus,
og að þess vegna se nauðsynlegt, að þíngið útvegi greinilega
löggjöf
um það efni, svo
einginn vafi verði á því framvegis,
sem undir eins beri með
ser, að á hverja síðuna sem nú hefir verið rangt að farið, beri
þess að gæta, þó síðar se, svo jöfnuður
gángi yfir alla, og
þeir ekki sleppi undan alþingiskostnaðinum,
sem ekki áttu
að komast hjá að greiða hann.
Eyólful' Einarsson: Sé ekki ástæða fyrir því í lagaboðinu, að bændakirkju
eigendur
hafi átt að sleppa,
er heldur
ekki ástæða til, að þeir sleppi eptirleiðis;
það liggur líka í
hlutarins eðli.
Stiptumtmaður:
Uppristúngumaður
hefir skýrskotað
til
alþíngistíðlnda
frá árinu 18.17, og sagt, að bezta aðferðin til að
skera úr þessu máli væri að sjá, hvað verið hefði þá álit
þíngsins.
En mér virðist, að ekki se svo hægt að sjá það;
það er ei svo aui'lgjört að sjá í tiðludunum sambandið
millum
umræðunnar
og atkvæðagreiðslunnar.
En se lagaboðið borið
saman við alþingistíðiudin,
verða menn að ímynda ser, að það
bygt á varaatkvæði
því, sem lesa má á bls. 309. 'þar er
tekið fram með berum orðum, að tollurinn verði lagður einúngis á konúngs
og bænda eign, en aðrar jarðir undanskildar.
Se enn fremur aðgætt það, sem hinn háttvirti varaforseti, sem

se
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nú el', hefir sagt á 321. bls. í alþingis!. 1547, og borið saman
við lagaboð það, sem her greinir um, þá virðist mer auðséð,
að lagaboð
þetta bj6ði að öllu leyti hið sama,
sem spgir í
varaatkvæðlnn,
og þá kemur það heim, að kirkjujarðir
yfir
höfuð eigi að vera lausar við ,lð greil'la alþíngistoJI.
Eu hvað
sjálfseignarbænda
kirkjur snertil',
þn virðist mer, að gjöra
þnrfi glöggan mun á ldrf,juei,qn og bændaeiqu í jörðiIIIli , sem
kirkjan stendur á, Bó ndiun á ei nema þai'l, sem bændaeign
er, hitt á kirkjan,
og af hennar hluta hafa, eins og áður er
sagt, stiptsyfirvö ldin haldið, að ekki ætti alþíllgistoll að greiða.
Að jii'lru leyti held Pg her komi alt í sama stað niður,
hvort
kosin er nefnd til þessa máls, eða það afhent þeirri, sem þegar er sett, því sú nefnd getu!', ef heuni svo lizt, tekið fram
ástæður til þess, að allar kirkj lll' greiði, sem 6goldna skuld,
þann alþiugisroll,
sem ekki hefir verið enn af þeim krafinn.
Mer virðist því, að þingið eigi nú að skera úr, hvort nýa Hefnd
skuli kjósa, eður afhenda uppástúugu
þessa nefnd þeirri, sem
áður er þegar kosin,
R. M. Ólsen: Eg verð enn þá að vera því \116tfallinn,
að kirkjneigendur
sleppi hjá að gjalda alþingiskostnað,
meðan
þeir ekki þurfa að standa kirkjunum skil á landskuld og leigum k irkjuj arða, og hafa því sama arð af þeim, eins og sjúlf. ...eigelldlll' af jÖI'(mlJ1 sínum.
Kristjan Kristjánsson:
1\1eo tilliti til þess, er stiptamtmaður siðast mælti, verð eg að geta þess, að ekki stendur
ætíð svo á, að kirkjan eigi alla jörðina, t, a. m, Höfðabrekku
kirkja á ei nema } part,
Eg efast um, þar sem svo á stendur, livort afþ;jaldið af þessum fj()['l'ia parti ekki lSe jafnminna
en mata sú, el' svarast ætli af kirkjukúgildunum
til prestsins,
og verður þá eigandi fyrir skaða.
Eg ætla því réttast,
að
draga fy 1'1'; t frá það, sem geillglll' til prestsins,
af gjaldinu,
það er að skilja prestsmötuna,
en álita svo hitt, sem eptir
verður, eins og alin að afgjald af hverri bóndaeign.
þ. Sceinbjörnsson:
Eg el' þeim heiðraða konúngkj örna
þ.ínglllanni, er seinast talaði, ail öllu leyti samþykkur;
og eg
ætla fyrir laungu nóg, já alt of mikið talað um efni þessa
máls, sem seinna,
ef nefnd verður sett því til íhugunar,
alt
verður að likiudum tekið upp aptur.
Eg get ekki betur Beð,
en að hverjum og einum þingmanna
megi veita auðvelt að
yelja hvort heldur hann vill nýa nefnd um þetta efni , eða vísa
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bænarskránni
þangað, hvar mer virðist hún rettilega eiga heima,
til nefndarinnar,
sem sett var um betri niður] öfnun alþingiskostnaðarins,
þ. Siuertsrn : Eg verð að öllu leyti að vera á sama máli
og hinn heiðraði konÍlngkjörni
þingmaður,
er seinast mælti,
og get ekkert seð því til fYI'irstöðll, að frumvarpið eða uppástúnga þessi afhendist
og meðhöndlist
af nefnd þeirri, er sett
er til að íhuga samslags
málefni um alþing iskostnaðar jöfnuðinn i áhrærandi
efnið sjálft eða innihaldið,
ætla eg nógan
tíma til, að ræða það sí1'\ar.
Haldðr Jánsson : Eg álít þa1'\ líka sjálfsagt , að málefni
þetta eigi að felast á hendur nefnd þeirri, sem þegar er kosin til að hugleiða
niðurjöfuuu
alþing+skostnaðm-ins.
EII um
leið skal eg að eins með fám orðum leyfa mer að láta í ljósi
álit mitt á þessu máli: eg hefi einlægt sta1'\ið, og stend eun í
þeirri trú, að sjálfseignar kirkuajarðiruar
ekki eigi ail vera undanþeguar' alþiugiskostuaðinum,
og hyggi eg þetta álit ekki að
eins á lagahoðu.u,
heldur einnig á umræðum þíll!!;sins um þetta
mál 1847; því hefni þíllgin viljan nndnnskilja
þessar jarðir, þá
hefði það gjört [iað , og átt að gjörd, með berum orðum, og tilgreint ástæður sínar fyrir slíkri undanþágu i þannig undanskildi það þær kirknajarðir,
sem prestarnir
njóta afgjaldsins
af, þess vegna, að það var ósamkvæmt
róftri grundvallarreglu
að leggja alþingiskostuaðiun
d þennr: part af embættislaunum þeirra , meðan það Vill' ekki viðtekið , að leggja hann á
Iaun embættismanna
yfir höfuð.
Varaforseti:
Eg vil sizt tefja fJíngið með laungum ræðum um mrilefui þetta, en get samt ekki varizt þess, að láta
í ljósi meiningu mína um I,að.
Af ræðum þingmanna er það
orðið kunnugt, að í tilliti til heimt II alþiug iskostnaðar
henr ólík
aðferð verið við höfð , að því leyti snertir sjálf ••eigna kirkjujarðir, er þær víða hafa verið undanþegnar'
g.ialdheillJtul1l:i~ og
hefir þessari ólíku aðferð valdið nilsmunandi skilningur opins
bréfs af IS. júlí 18iS. An minni hyggju verður hvert lagaboð,
meðan konúugurinn
ekki undirskrifar
íslenzka textann, og þá
einnig þetta, að þýðast eptir danska textanum,
og [iar stendur að eins "PI'æsternes
Mensalgaarde
og andre milde StifteIser" , sem er útlagt "I.í ensjarðir presta, kirkjujarðir
og spítala
og aðrar þær jari'lir, sem til gllðsþakka
eru lagðar".
Eingum
getur nú dottið í hug,
að bænda kirkjueignir
geti heitið
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"milde Stiftelser",
nema að því leyti, sem snertir prestsmötuna,
sem af þeim er goldin.
Eg ætla því, að bæði hafi verið meining
alþingslns,
og -se meining Iagahoðsins,
að hinar svo nefndu
bænda kirkjujarðir sleppi fyrir alþingistollinum,
að svo miklu
leyti sem prestsmörunni
nemur.
Sjálfseignarmönnum
bænda
kirkjujarða
er hvergi uppálagt,
að gjlil'a reikning fyri!' afgjaldi
jarða þessara, að því leyti þau gállga ekki til prestsins, og ætla
eg því kirkjueignir
þessar vera sem hverja aðra eign, og því
ekki undanþegnar
alþingiskostnaðinum.
Til þings ins em áður komnar bænarskrár
um sama efni;
ætla eg því vilja þíngsins,
að bænarskrá
þessi verði afhent
þeirri nefnd, sem sett el' í þessu málefni.
Einginn mælti móti þessu, og tók formaður nefndarinnar,
Jón hreppstjóri
Jónsson,
við bænarskránni.
því næst gat varaforseti
þess,
að á morgun yrði sýnúdus haldinn, og þar eð stiptarntmaður
og biskup þurftu þar að
mæta, mundi ekki geta orðið af fundi næsta dag, enda mundu
nefndir þær, sem þegnr væru settar, hafa nóg að gjöra, og vonaðist hann eptir , að þær verðu þessum degi til að flýta rekstri
málauna.
Var þá fundi slitið, og næsti fundur ákveðinn klukkan 9
á miðvikudaginit.

11. júlí þiJlgbók
fundi.

frá næsta

áttundi fundur.

fundi upplesin

og samþykt.

Allir á

Varaforseti gat þess, að í. stað hins konúngkj örna þingmanns, assessors
Jón as ens, er farinn væri burt af þinginu,
mætti nú í fyrsta sinni í (lag hinu kouúngkjörni
varaþingmaðUI', sýslumaður
og bæarfógeti
Th Gudmunrlsen,
og vonaðist
þíugið eptir, að eins og hann tæki við rétti hins farna , eins
geíugist hann undir ábyrgð og skyldu haus; þingið hefði kjðrið assessor Jónasen til að vera annan meðlim ritnefndar þeirrar, er ser UIII prentun
þingtiðiurlanna,
og !ika kosið hann í
eina nefnd, og mundi því sýslumaður
Th. Gudmundsen
taka
þetta hvortveggja
ai'l ser.
Síðan tók varaforseti
fram bænarskrá
frá þíngvallafundi,
um að skýr grein fáist fyrir reikníngum
og fjárhag
landsins,
Hann gat þess,
að þessari bæn hefði áður verið hreift;
en
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þreyuleysi
mundi hafa komið beið endum til að ítreka hana á
lIý, svo ósk þessi fáist sem fyrst uppfylt,
Síðan var bænarskráin
afhent flutníngsmanni,
jústizráði
Thorstensen,
er las
hana upp.
Flutnlnqsmaður kvaðst vona þess, að þar á báðum hinum
fyrri þingum hefði verið nefnd sett til að íhuga þetta mál, en
í hvorugt skipti getað lokið starfa sínum, þá mundi alþíng
nú fallast á, að mál þetta verði tekið fyl'ir að nýu, og ætli hann
til þess 3. manna nefnd næga.
Kristjan Magnúsen:
Eg leyfi mer því heldur að fram
bera þá mína innilegu ósk, að nefn verði kosin til að yfirvega
og meðhöndla
þetta málefni,
sem það bæð! er mj óg mikils
umvarðandi fyrir landið , og landsmenn sjálfir með miklum áhuga óska þess, að öðlast árelðaulega vissu um þess fjárhag
og efni.

Jón Guðmundsson:
Eins og hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður gat um, vorn á hillum 2 næstliðnu
alþingum nefndir settar eptir bænarskrám
um þetta málefni,
en í hvorugt
skiptið varð nefndarálitinu
komið af, IIC málið útkljáð.
Eg
hefi ail undanförnu
haft mikinn
áhuga á malefni þessu og
studt það , og mun því enum heiðruðu þingmönnum
þykja það
kynlegt, ef eg nú stend upp í móti því; en c"g hið þíngmenn
líta á ástæður þær, er eg vil nú leyfa mer ail færa til, og mun
eg fús á að láta sannfærast,
ef þær finnast ekki á rökum bygðar. Eg er, eins og fyrri, sannfærður
um, að bæli þessi er á
gildum rökum hygð ; oss er nauðsyn á því, eins og hverri annari þjóð og hverjum einstökum manni,
að vita hið sannasta
um fjárhagi vora.
En her er töluverð breyting á orðin , síðan
1845 og 1847; nauðsynin er að vísu hin sama, en er ekki nú
svo þokað fram tímunum, að máli þessu se betur frestað? Vissu
höfum ver IlÚ fyrir því, að alþingi verði veitt meira vald, að
minnsta kosti fulltreystum
ver því, ail það verði ekki ail eins
ráðgefandi þíng framvegis,
en þá er það auðsætt,
að málefni
þessu er það betra og afdrifum þess, ef því er skotið á frest
til aðgjörða þess þíllgsins, sem meira á undir ser, þó 1 eða 2
ár liði um. Eg fyrir mitt leyti álít, að málið standi eins opið
fyrir það, þó nú se eingin nefnd í því sett, þegar þingtíðindin
bera með ser, hvað frestuninni valdi; en verði fleiri á því, að
málefnið megi álíta fallið fyrir þá sök, þá verð eg að mæla
með nefnd.
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Stiptamtmaður:
það er alkunnugt,
aC ein af hinum
heztu breytingum,
sem komust á fót á dögum Kristjáns konungs 8, var sú, ai'l auglýsa á prenti reikninga
yfir tekjur og
útgjöld ríkisins; er og í þeim reikningum
yfirlit yfir reikninga
Íslanrls.
Nú má vera, að reikningar
þessir,
sem eru mjög
margbrotnir
og f}firferi'lar miklir,
hafi ei komið eins til nota
Íslendingum,
sem Dönum og innbúum
hertogadæmanua,
þar
þeir voru prentaðir á dönsku
og þjóðversku , en ekki á íslenzku.
En þó mun mega fullyrða, að einnig i hinum landshlutum hafi fæstir kynt ser, svo teljandi se, reikningn þessa,
heldur að eins ágrip þeirra,
sem prentuð hafa verið i ýmsum
tímaritum.
Slíkt Mð sama hefir verið ~j ört fyrir landsmenn
her, þar sem yfirlit yfir fjéÍl'h<lg Íslmlds hefir verið prentað hin
síðustu ál' í Iljum Felagsritum.
Einnig hefir konúnæsfulltrúinn
verið V<HlUrað leggja fram f)'fir alþíJlg ríkisreikninga
þessa.
Og þegar hann kemur, má gjöra ráð fyrir, að hann hafi meðferðis hæði ríkisreikningana
fyrir 18.16 og áætlun teikninganna
fyrir 1848, sem eru hið seinasta þess kyns, sem út er komið á prenti, af því stríðii'l hefir truflað þau störf.
Af reik ningum , sem komnir eru yfir árið 1846, hefi eg
einúngis 1 exemplar eptir, auk míns, og hefi eg afhent það
varaforseta,
ef þingrneun vildu kynna ser það. Áætlunarreikning fyrir árið 1848 hefi eg til einungis í einu lagi, sem eg má
ei áll vera, en ágrip af honum er i Felagsritum.
Eg leyti mer og að bæta því við, að eg hefi nokkur exemplör af ríkisreikningum
og aætlunarreikniugum
frá fyni árum,
og skal eg fúslega afhenda þá þingmönnum,
ef Þ eir vilja eignast þá.
það liggur nú í augum uppi,
að ef alt hefði verið
eins og áður var,
þá hefði verið hægt að biðja stjórnina að
auglýsa reikninga þá, sem þetta la nrl snerta,
á isleuzku , til
þess að úthluta þeim her um landið,
en nú hagar öllu til á
annan veg, nú er breyting komin á margt og breytingar i vændum, og því verð eg að vera því samþykkur,
sem þingmaður
Skaptfellínga
sagði, og efast um, að það nægi nú, að krefjast
þessara reikuínga.
það el' enn fremur, þó menn lesi þessa
ríkisreikninga,
ef til vill, ekki svo ljóst eða svo hægt að sjá,
hvað í þeim snertir ríkið yfir höfuð, eða Ísland út af fyrir sig.
Til þess þvi að þetta sæist glögglegal',
og beiðni þíngsins
gæti haft nokkurn
árangur, yrði að haga reikningunum
á annan hátt,. og eg held, að breytíng sú, sem í vændum er, leiði
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Jlómosynlega til þess, að 8,'0 ,'crl'li gjðrt.
því einu vil eg
bæta her við, að kvittun SÚ, sem komin er fl'á stjórninni
til
landfógetans
fyrir reikninga jarðabókarsjóðsins
frá 1. ág. 1846
til 31. júlí 1817, Hæl' yfir eitt ár seinna en það, sem prentað
er, og her er til.
Eptirrit
þessa allal:ígrips
af reikuingum
jarðabökarsjóðsins
skal eg ljá nefndinni,
ef nefnd verour kosin
í máli þessu,
en a:'! öðrum kosti legg eg cígripið her fram,
snúið á íslenzku,
svo það komist í þíngtíi'lindin.
Að öðru
leyti er ei spurningin
svo um það, hvort einstök
atriði eigi
ser stað i reik ningunum , sem um hitt, hvernig á að skoða
þessi atriði, og þeirri spurningu er ei gott að svara, fyrr en
breytingin
er komin leingra áleiðis, en komið er. Ág"ipið,
sem strax var nefut, er þallnig látanrli :
rbdl.

Tekjur.
I.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

ll.
12.

Eptírstöðvar
31. júlí 1846:
a. í peningum
20,175rbdl.
b. útgjöld, sem ekki eru
enn samþykt.
. . 30,508 e. útistandaudi
skuldir.
3,142 -

2 sk.

4379-

Eptirgjöld af sýslum og lögþingisskrifara
laun
Konúugstiuud
. .
. .
Tekjur af Vestmanneya og Gullbringu
sýslum
Skattur af erfðafé .
. .
af fasteigna sölu
..
'"
..
Aukatekjur
við landsyfirrettinn
, ..
Lögmannstollur
.
Tekjur af konúngs jörðum
..
. .
l\'Ianntalsbökar
tekjur af Reykjavíkur
k aupst.
Leigur af kouúugsítökunr
..
Úr gjaldasjóðnum
goldil'l jarðabókarsjóðu.
III.
a. peningar sendir til Íslal!ds
..
b. af launum og eptirlaunum islenzkra embættismauna
.
e. aukaútgjöld,
sem jarðabókarsjóðnum
ber ah greiha
....
d. lausnargjald
fyrlr leyfis og embættishréf
goldið ekkjusjóðnum
o. s. frv.
.
flyt
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sk.

53,826 28
1,!-J95 95
993
1,319
1,150
384

7
340
6,384
40
89
6,000

30
24
40
92
32
65
52
78

48

"

7,226

10

25,965

60

301

80

106,,026

62

rhdl,

sk.

fluttir 106,026 62
andvirði og ávaxtafe af seldum konúngsjörðum
á Íslandi
,
.
f. sendifé einstakra manna
.
Endurgjald
fyrir fjárgreiðslu
úr gjaldasjóðnum . . . ..
.
.
Skuldir eptir úrskurði
eður játníngu
.
Óákveðnar tekjur
.
Leigan af andvirði Laugarness
.
Endurborguð
hín og skyndilán . • .
. ..
Eptirstöðvar konúngs kirkna . . . ..
..
Geymslufé
alþjóðlegra
stofnana og érnyndugl'a, er ávaxtast af þj óðsku Idasjóðinum
..
Nafuböraskattur
. ..
.,.
.
.
Aukaskattur
af embættistekjum
.
þar. sem konúngssjóðnum
ber af leyfis- og
veitingabréfum
..•.
.
.
Fyrir vegabréf skipa til islandsferða
.
Skipagjöld.
eptir opnu bréfi 28. des. 1836.
! prCto undirgjöf undir sendifé einstakra
manna
.
Komið til geymslu til frekari ráðstöfunar.
ll.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

til sam alls
Útgjöld.
Laun islenzkra embættismanna
og þjóna ..
'fil uppbóta fátækum brauðum
.
- hins íslenzka bifliufélags
.
læknaskipunar
á Íslandi
.
Goldinn styrkur í stað uppeldis á hinum
forna Gufuness spítala
.
6. 'fil skólakennara
P. Gui'l.Fmssonar fyrir organleik í Reykjavíkur
dómkirkju
.
7. Goldið gjaldasjóðllum úr jarðabókarsjóðnum
a. með ávisunarbréfum
13,140 rbdl. "sk.
í peningum (sent til
Danmerkur)
.
. . 5,600 91-

1.
2.
3.
4.
5.

flyt

96

4,199 59
12,063 78
1,691

40

370
4
150
"
112
"
fi,191 66

ISO 54

13,434

86

362
920

"
76

665 16
1,783 30
2,079 90
86
4,092

83

74

154,411

50

13,357

95

318
60
4,446

72
"

108

"

50

"

71

18,740 91
37,082

41

fluttir

8.
9.
10.
ll.
12.
13.

b. Einstakleg útgjöld, er snerta rikissjóðinn
e. goldið gjaldasjóðnum, móti því að jarðabókarsjóðurinn
greiði út . . . . . . . . .
d. Skyndilán
úr jarðabókarsjóðuum
til eptirlauna handa íslenzkum emhættismönnum og þjónum og ekkjum þeirra, enn
fremur til þjóðskuldasjóðsins,
sjóliðsstjórnarinnar,
hins danska
kansellíis,
hins almenna ekkuasjóðs,
uppeldissjóðs
danuebrogsmanua,
náðargjafastjómarinnar og ríkissj óðsins
.
óviss og óákveðin útgjöld
.
Lán og skyndilán
.
Endurgoldið,
jafnað eður eptirgefið
.
þokkabót
til nokkurra
sýslumanna
fyrir
sk attafriuu hreppstjóra
..
Póstgaungur
á Íslallf1i .. . . . . . . . . . ..
Eptirstöðvar
31. júlí 1847
a. í peningum
.....
18,044 rhdl. 46 sk.
b, útgjöld,
ekki enn
18,672
23samþykt
.
e, Skuldir
. 4,14:3

"

til samans

rbdl.

sk:.

37,082
27,153

41
69

510

29

14,5~f2 77
27,113 13
5,726 87
fi73 42

276
422

81
22

40,85g

69

15'4,411 50

Jðn Jðnsson: Eg er fullkomlega
þeirrar meiningar ~ að
þjóðin, þegar hún má ske nú á næsta ári á að fara að undirbúa og ákveða nýtt stjórnar fyrirkomulag í landi her, að henni
væri þó aldeilis nauðsynlegt afl vita, hver fjárstyrkur sinu væri,
og í hverju falinn, svo hún gæti sM dálítið inn í það, hvað
hún í ýmsu tilliti kynni að megna, og hefði upp á að ætla;
og eins og hver einstök stiptan heldur gli.iggva reiknínga ytir
tekjur og útgjöld sín og aðhurði alla, eins helli eg það mjög
svo nauðsynlegt og geðfelt þjóðinni, að aðal-reikningur
yfir fjárhag landsins
og öll undanfarin viðskipti
við Dani sen á íslenzku máli auglýstir henni, og það svo fljótt sem verður. Eg
verð því að álíta nefild í máli þessu nauðsynlega,
og óska
hennar líka.
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Jón Guðmunds,nm,'

Eg held, að hafi eg skilið rétt bænarskrána, þá fari hún fram á og ítreki það hið sama, sem bænarskrárnar,
er framkomu á hinum fyrri þingum, nefnilega, að fá
vissu um fjárhag landsins
að, undanfðrnu, en ekki svo það,
sem ræða herra stiptamtmannsins
virtist helzt hníga að, um
það hvernig nú væri hagað og skipað til um inngjöld og útgjöld vor, þótt það 8e einnig æskilegt;
að fá vissu um, hvernig komið er ýmsum sjóðum og ft' frá hinum fyrri árunum,
hvar þeir se niðurkomnir,
og glöggva grein (yrir upphæð þeirra
og vöxtum; hverjir þessir sjóðir eru, sest af alþ. tíð. 1845 bls.
78, en það eru kollektupeningarnir,
mjölbótapeníngarnir,
andvirði seldra stólsjarða, og konúngs og klaustrajarða;
á þessu
fernu er það einkum sem menn hafa viljað vita og fá greinileg skil,
og það ímyndaði eg mer, að þessi bænarskrá.
sem
nú er umtalsefnið , einkum ítrekaði.
Her er aðalspumingin,
að minni meiuingu, hvort málið megi ekki eins álíta opið eptir sem áður , þótt því se nú frestað sakir breytinganna
;i alþíngi, sem í vændum eru, og eingi nefnd kosin að þessu sinni,
og um það atriði er eg í nokkrum vafa,
og vildi þVÍ æskja,
að fleiri þíngmenn vildi segja um það álit sitt.
þ. Sioertsen :
verð samt "em áður að mæla með nefnd
í máli þessu, og ætla eg 3 manna nefnd því heldur nægja,
sem nokkrir enna du§:;legu þingmanna,
er fyrri hafa haft þetta
málefni til meðferðar,
eru her innan þíngs, og málefninu því
gagnkunnugir.
Eg óttast mikið fyrir því, að það yrði óþokkasælt þ'jói'linni, og að hún gæfi því hornauga,
ef þessu málefni
nú skyldi verða vísað frá, eptir að þingið tvívegis
áður hefir
heitið því meðhöndlun,
af hverri ekkert er enn nú orðið, svo
þjóðin viti. þjóðin verður að eigna þenna drátt, sem orðinn er,
þinginu ; stjórninni getur bann ekki orðið eignaður. þar eingin bænarskrá þar um er send frá þinginu, og þykir þó öllum,
að eg bygg, þetta malefni mikils varðandi,
og þíngið hefir
sjálft játað því.
Se ekki gjörlegt fyrir einn einstakan) að
vaða í villu og svima um efnahag sinn, án þess að hafa gætur á, hvað bann á eða ekki á, ætla eg það því síður fyrir
heila þjóð.
það sem borið er fyrir, að í vændum se, að alþíng fái meira vald, en það nú hefir, virðist mer ekki geta
verið því til fyrirstöðu,
að málefnið
nú tekið til nefndar,
því bæði er, að mer og líklega fleirum, er óljóst og óvíst, nær
ver öðlumst það vald, og hvernig lagað, og líka hygg eg [rað

Eg

se

98

ekki þurfa að skerða það vald, þó nú væei sett nefnd, og iií1\an beðið UIIl skýrslu um landsins fjárhag, inngjöld og útgjöld,
og ekki heldur þurfa að hindra það, að hreift væri siðar meir
þeim greinum um fjárhag Íslands,
er sýnast kynnu vafa undir orpnar, og þess þæktu verð ar. þó að ver fáum að sjá ríkisreikníngana
á dönsku,
einstöku
sinnum og einstaka maður,
ætla eg vera til lítils gagns; þeir viðkoma minnst Íslandi, og
það, sem því er viðkomandi,
er sumt má ske ekki að finna,
og sumt þá híngað og þángað
á stángli.
Eg ætla því, að
veita því atkvæði, að nefnd verði kosin.
Jón Guðmund,.,·son: þai'l var eingan veginn meining mín,
að hrinda málinu, heldur að eins að fresta því.
.1. Jðhnsen : þ:tð el' eingan veginn af því, að eg ætli
lítil'! í mál þetta varið, að eg líka verð að vera á því, að betur fari ai'l fresta því eða bænarskrá
í því frá alþingi í þetta
sinn; eg held þvert á móti, að þillgið því síður ætti að skipta
ser af því núna, sem meira er í það varið.
Að vísu verður, eins og þingmaður Dalasýslu nýsk eð sagi'li,
ekki séð beint fram á, að meðferð þessa máls eða bænarskrá
þar að lútandi, sem stendur, geti ol'bið valdi alþíllgis eptirleiðis til fyrirstöðu; en þó er mer nær að halda, að ekki se þessi
tvð mikilsvarðandi
málefni svo laus hvort við annað, eins og
högum rikissjóðs
Danaveldis
nú el' komið (en að hann um
þessar mundir fremur er í nokkrulll krðggum,
vita menu), að
meðferð og afdrif máls þess, sem h(~r ræðir um á þessu I,ingi,
ekki kunni að fá meiri eða minni áhrif á skipulag
alþingis
þess, sem menn eiga í vændum, og álit stjórnarinnar
í því efni.
Stiptamtrnaðurinn
hefir þegar bent á, að ekki se trútt um, að
ágreiníngur se, eða geti orðið, um sumt hvað , sem að réttu
lagi beri undir fjár~óð landsins,
og er það einkum frá sjónarmiði þeirra efunar - atriða, sem mer HÚ þykir ísjárvert fyrir
þíngið að vekja máls á, afl eg tel það ráða bezt, eins og IlÚ
stendur á, að þingið að sinni ekki skipti ser af þessu máli.
GuttormurVi!/fússon:
þai'l er einginn efi á því, að flestir eða allir þíngmenn mundu bafa orðið til að styrkja að því,
að málefni þetta hefði enn verið tekið fyrir af þínginu, einkum þar það hefir verið undir þess meðferð að undanförnu,
þó
ekki hafi það orðið útkljáð; en sökum þess að mer virðist, af
sömu ástæðum,
sem herra stlptamtmanninum
og þingmanni
Skaptafellinga
, að það kynni að standa í vegi fyrir máls-
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ills hetri afdrifum síilar, ef'. þ<lil yroi IIÚ tekið fyrir, þ;í er
f'g <Í [ivi, ail "ail ætti ekki að takast fyrir í þetta sinn, eink11m þar eg hygg, að hreifing málsins,
sem orðin er í umræð11m þÍJlgmanna, lýsi áhuganum,
er menn hafa á því, og að það
standi jafnopið (yrir þai'! til seinni aðgjörða, þó ekki se nefnd
sett í það IIÚ; eg vil því, að þíllgið skjóti málefni þessu fram
hjá ser að sinni.
Eyólfur Einarsson : Eg gat ekki fundið neina gilda ástæðu,
að máli þessu se vísað frá, því þó þingið feiugi síðan meira
vald, en nú hefir það, get eg ei seCl þai'! rýri vald þíugsil:s upp
íÍ nokkurn
máta, þó það biðji um, að reikningar landsins kyntist þjóðinni, og fjárhagur þess verði kunnur; þai'! þíng, sem í
vændum er, og hefði meira vald, en þetta, fær líka hetra tækifæri
að yfirvega öll atriði reiknínganna,
og gæfist þú tækifæri að brúka
vald sitt, að laga þau atriði
sem þurfa þækti; og þar landsmenn
hafa óskað að f;í ai'! vita fjárllag landsins á tveim þingum áðnr, og þessu 3., gef eg atkvæði mitt, að nefnd verði kosi •.• i
málið.
En hvað það snertir, sem hinn heiðraði þíngmaður Arnessýslu gat um, að Danir nú kynnu að vera í kröggum, þá finn
eg ekki fyrir það ástæðu til, að ver ekki megum fá reikninga
vora.
Uuðmundur Brandsson: það vir1\ist mer mjög isjárvert,
að fara núna ail heimta reikninga fyrir fJárllag landsins af stjórninni, einmitt
jlegar hÚII hefir i svo mörg horn að líta og
við sem flestu að snúast.
það væri líkt, og ef hj ú skoraði íÍ
hússhónrla
sinn, að gjiira grein fyrir kaupi því, er það kynni
eiga hjá honum, og hyltist helzt til þess, þegar honum kæmi
sem lakast.
EYrJI/ur Einarsson:
Dæmi það, sem varaþingmaðuriun,
sem sí ðast mælti, fram færði , viroist mér ei sem heppilegast
valið ; það er annað mál, að heimta skuld sína, eður að hiðja
um skýrteini,
sem sýni, hvort einn Sl) skuldugur,
eður eigi
skuld ao heimta; má ske, að þei!' af þjöðilllli, sem UIU það eru
færir, yrðu jafnfúsati
að styrkja
Dani í nú verandi kringumstæðum, pf þjóðin feingi og sæi sanngjarna reiknínga landsins.
Guðmundur Brandsson:
þíngmaður
Barðastrandarsýslu
hefir hraparlega
misskilið
orð mín, þar sem hann lagði alla
aðra þ)'ðíngu í þau, en eg; og ætlast eg til, að þingmenn
hati tekið eptir því, er eg sagði; óska þess vegna,
að heyra
þar nm meiningar þeirra.
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.J. Tkorstrnseu : Eg meina, að það væri þú einginn skaði,
þó þetta mál biði, þángað til almennur friður kæmist á, og
alþíng feingi meira vald, en IIÚ hefir það, og það af þeim
rökum, sem þeir heiðruðu þíngmenn,
er IIÚ talað hafa, þegar
hafa fram borið.
Stelfán Jðnsson: það eru einkum tvö atriði í þessu máli,
sem mer virðast helzt athugaverð,
og sem ræður manna hafa
mest lotið að: fyrst, hvort ei mundi betra að fresta þessu
reikningamali,
þángað til Illþillg hefði feingið meira vald, en
það hefir IlÚ, og el' eg á því, að það eigi vel við;
annað,
hvort bænarskrá
um þetta efni gæti ekki eins vel átt ser stað
og opinn aiígáng seinna.þó
henni væri hrundið nú; og held eg
það se ekki efandi, því ef það ekki væri, þá held eg sjálfsagt
að kjósa ætti nefnd í málið, og þó menn vissu fyriJ', að hún
ei kæmi störfum af, eins og á hinum tveimur þingunum hefir
til geingið.
Ásgeir Einarsson:
það el' eitt atriði, sem eg vil minnast á, af þeim, er lúta að þvi, að mótmæla nefndar kosningu
í þessu máli, nefnil., að sumir vilja, að þetta mál sé ekki áhrært, fyrr en alþíng hafi feingið meira valð, en IIÚ hefir það.
Nú getur mer ekki skilizt, að þing það, sem menn vona að
haldið verði að ári, hafi meira vald, en þing það, sem nú el'
haldið, heldur að það eigi að stínga upp á, hvað mi kið vald
þingið fái framvegis.
þess vegna held eg, að það flíng, sem
á að leggja ráð á hina nýu stjórnarskipun
her i landi, þurfi að
vita Ulll fjárhag landsins áður, svo það viti, upp ú hverjum
kostnaðarsömum
breytingum
það má stinga í tilliti til efnahagsills ; el' eg því hræddur um, að vissa þessi komi of seint,
ef þíngið visar málinu IIÚ frá; en um þetta kynnu þeir að geta
gclið upplýsingu.
sem málillu eru vorðnir kunnuglr .
Jðn Jðnsson : Með tilliti til þess, sem [iíugmaður Gullhringusýslu
áðan mælti, á þá leið að það væri ísjárvert að krefja
reikninga
landsins
af stjórnnriunar
hálfu
undir nú verandi
kringumstæðum,
get eg ekki álitið þá ástæðu hafa mikið f).•.ir
ser; þVÍ fyrst er lIÚ óvíst, hvor öðrum verður skyJðugur, Danii' oss, eða ver þeim, og hvað sem um það kynni verða, þá
þyrfti það ekki að vera hvort öðru samfara,
að sjá reikninginn, og krefja skuldarinnar,
ef svo reyndist,
að ver ættum
hjá Dönum, sem ekki hefir híngað til líklegt þókt.
Guðmundu/' Braudssou : það sýnis] óþadi, að taka {'að
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upp aptur, or Pg áðan mælti, sem var á þá lein, að mel' þækti
eiga illa vin, a~ heimta reikninga af stjórninni,
þega!' hún
kynni að eiga i sem mestum kröggum.
Ásgeir Einarsson:
Eg vil skjóta því til ens heihraða
varaforseta,
hvort menn eiga að fara út i þessa smásálma,
meðan ekki er komið leingra í meðferð málsins .
•1. Johnsen:
Eg kynni að mega bæta þeirri athugasemd
við það, sem eg sagði áðan, að það væri ákjósanlegast , ef
men II gætu náð tilgánginum
með það mál, sem her ræðir um,
sjálfkrafa
og án þess að senda nokkra bænarskrá
í því; en
eptir þeirri stjórnarhreytíngu,
sem orðin er í Danmörku,
og
þeirri hreytíngn á stöðu Íslnnds Í ríkinn og á verkahring
alþillgis eptirleiðis, sem vii'> eigum von á, get eg varla Ímyndað
mer annað, en að þeir menn, sem einna helzt ber að sjá um
málefni og stjórn Íslands,
að sjálfsd,íðulll
búi sig undir að
leggja fram allar þær skýrslur, sem standa í nokkru sambandi
við verkahring
alþingis og stjómarskipun
landsins, og þó ekki
hvað sizt verði við því búnir að auglýsa alþingi eða okkur Íslendíngnm fjárhag landsin •• eða ánægjanlega
skýrslu um meðöl
þeirra hluta, sem gjöra skal, og það þá eins þau fjárhags atriði, sem vafi kann að vera um, eins og hin, sem allir eru
samhuga í að landið eigi tilkall til með réttu; og held eg
þannig hæði óþarfa og óráðlegt, að bera þetta mál nú um stund
upp við stjórnina,
enda þó eg verði ab játa, að eg ekki geti
halt ljósa hugmynd um sambandið
milli þess og skipunar alþingis eða stjórnar þeirrar,
sem enn þá er óscð her á landi;
og er mer um það eitt hugað að sinni, að fara ekki óljósari
orðum um hugarburð sjálfs mín her afl lútandi, en svo að hinir
heiðruðu alþingismenn
geti yfirvegað,
hvort svo mikið er í
mótbáru mína varið, sem eg sjálfur held.
Varaforseti kvaðst álíta það skyldu sína, að leita atkvæða
þingsins,
hvort nefnd skyldi kjósa, eður ekki, fyrst sumir
væru með því, en sumir móti.
Var þá geingið til atkvæða, og bænarskráin
feld.
jlá k vaðst varaforseti verða að álíta hinar 2 bænarskrár
frá þúrness - og I>orska~jarðar fundum um sama efni líka fallnar.
því næst tók varaforseti
fram bænarskrá
frá þórnessfundi, um að kirkjur hefðu jafnan rétt við aðra ískuldagjaldi
og skuldakröfum.
Hann kvað þl1ð, ef til vildi, ekki vera 01'••akalaust, að kvartað væri um, að kirkjur Að undanförnu ekki
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hefðu

mönnum

góðan jöfnuð í þessu efni, og afhenti
síðan flutnÍllgsmanni,
kammerráði Magnúsen.
Kristján Ma,qnúsen las upp bænarskrána , og mælti:
Eg
leyti mer af alhuga að mæla fram með því, að nefnd verði
kosin til afl yfirvega og meðhöndla
þetta málefni,
svo sem
flestum þíngmönnum mun kunn ugt vera, að lagaboð þau, er
hingað til um lánga tíð hefir fylgt verið í þessu efni,
hafa
miður virzt sanngjörn,
og jafnvel opt orsákað vestu afleiðingar, svipt munaðarlausar
ekkjur embættismanna
þeirra litlu efnum, og orsakað,
að byggingar
kirkna hafa fremur en ella
verið vanræktar;
en eg þarf því siður að fara her um mörgum
orðum, sem bænarskráin
sjálf með ser bel', að hún er bygð á
órækum og sanngjörnum
ástæðum, sem eg vona að finni þingmanna meðhald.
Guðmundur Brandsson:
Mer virðist það se sanngjorn
krafa, sem bænarskrá þessi fer fram á, og því mæli eg með
því, að nefnd verði kosin til að íhuga og ræða málefni það, el'
hún höndlar um.
H. G. Thordersen : Eg fyrir mitt leyti er þVÍ ekki mótfallinn, að nefnd verði sett Í þessu máli; eu samt verð eg að
geta þess, að þetta, sem bænarskráin
kvartar um, er ekkert
nýmæli, heldur sýnir kirkjusagan
það, að prestar hafa frá alda
öðli, um leið og þeim voru veitt beneficia,
tekizt á herðar
þessa byrði eða skuldbindíngu;
en þar eð mer í inngangsumræðu málsins ei þykir hlýða að g<Ínga leingra inn í eðli þess,
þá geymi eg mel' að skýra frekar frá áliti minu , þángað til
málið verður auglj óslega rædt,
Kristján Magnúsen: Eg sk~t því til hins beiðraða varaforseta, hvort ei skuli leita atkvæða þíngsins um, hvort nefnd
eigi að kjósa; 3 manna nefnrl álit eg nægja.
Varaforseti: þar eð allir hafa mælt með nefnd, og s:í
eini, er gaf hendingu um, hvernig á málinu stæði, ei heldur
var þvi mótfalliull , og einginn hefir stúngið upp á fleirum eu
3 mönnum í nefndina, verð eg að skora á þingið að velja þá.
Voru því næst í nefnd þessa kosnir kammerráð
Magllúsell
með 1:1, biskup H. G. Thordersen
með II og umboðsmaður
þ. Sívertsen með 7 atkvæðum.
Tók svo formaður nefndarinnar, l\lagnúsen,
við bænarskránni.
þá tók varaforseti
fram hænarskrá
frá Ísa(jarðal'sýslll,
um
aukatekju
reglugjörð f~'ril' lækna.

gjört
bænarskrána
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Hann kvað öllum kunnugt,
að til væru slíkar aukatekjuskrár fyrir geistIega
menn og lagamenn , og þækti mönnum
því tilhlýðilegt, að einnig væri til reglugjörð fyrir aukatekjum
lækna;
hugsun þessi væri anuars ekki ný,
í fyrstu sprottin hjá alþýðu, því í bri-ti af 2;). september
]8.15 hefni kansellíið óskað álits kunnugrn
manna her í Iandi , áhrærandi
reglugjörð
fyrir aukatekjulll
lækna.
þar eð fulltrúi Strandasýslu hefði afhent ser þessa bænarskrá,
óskaði hann, að hann
yrði flutningsmaður
henna!', og fékk honum svo bænarskrána
til upplesturs.
Á'\'!/f'h' Einarsson
las siðan upp bænarskrrina,
og mælti:
Hænarskrri þessi kom frá Ísníjarðnrsýslu
á þorska(jarðilrfulldinn, Vill' eg því þá heldur mótfaIJinn,
að hún skyldi sendast
til alþíngis <Ið þessu sinni, en þar mæltu margir fastlega með
henni, af þeim ástæðum, að sumir læknar væru mjög heimtufrekir í borgun fyrir ferðir og blóðtökur,
með ýmsu fleira, og
hlifðu ekki í því fátæklingum;
eg mæli því fram með nefnd í
malinu .
•1. Thorsteusen : Eg ímynda mer þilð gæti vel verið svo,
að læknar her á landi hefðu eins gott af, einga reglugjörð að
hafa fyrir aukatekjur
sínar, heldur láta hvern einn ráða, hvað
hann
geldur
þeim eptir efnum Síl1111ll og sknplynrli ; en
samt vil eg ekki mæla á móti þvi, helrlur ósk a þess, að nefurl
verði kosin til vel að yfirvegn þetta mál, og ætti sú nefnd að
sjá um, að reglugjörð
sú, er hún vildi setja á stofn, yrði
löguð eptir almennings efna éístandi her lÍ landi; því þó hún
þess vegna gæfi læknurum
lágill' tekj lll', líkt og nýR reglugjörðin fyrir presta tekjunum,
þn el' ei þeim efnugu eða höfðínglymlu bannað að horga meira, hverjum eptir skaplyndi sínu
og efnum; og yfir höfuð, þó margir eða flestir vildu ei borga
meira, en skipað yri'li minnst,
þlí er það í litlu rúmi, hvort
læknarnir hafa hagnað eða skaða af því, Þ egill' þjóðin "ill það,
Eg hefi aldrei saknað stórlega þvilikrar
reglugjöl'fl<iI', því eg
hefi sjaldan gefið reikninga fyrir sHirf mín, og þegar það hefir
skeð (optast fyrir lækníngar
á sjófólki frá framandi skipum),
hefi eg haft hliðsjón af hinni gömlu tilskipun
fyrir Danmörk
og hertogadæmin
af 4. des. 1672, þykir hún vera of1:ig í Danmörk, því þá voru peningar, fyrir 177 árum síðan, í miklu meira
verði, en nú eru þeir; en eg ætla hana þó enn þá reikna nc'lgu
hátt, ef gilda skyldi hér á landi, eptk fjárfallngum meiri hluta
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almeunings,
enda þekki eg ekkert annað lagaboð í Danmörku,
er heimili læknum skuldaheimtu
í dánarbúum, þrotabúum,
eða
yfir höfuð hjá almenningi,
ef krefja skal, sem margir læknar
gjöra sem sjaldnast;
þeir bláfátæku ættu, eptir minni meiníngu,
aldrei afl borga læknurum neitt.
þei1', sem mer hafa borgað
nokkuð fyrir embættisstörf,
hafa flestir borgað meira, en eg
hefði viljað krefja þá II lll, en af þeim fátæku hefi eg aldrei
ætlazt til horguuar, líka ákveður eriudisbréf frá 21. sept. 1787,
að læknar líti til fátækra rnauna ókeypis.
Hvað kaupi lækna
við víkur fyrir atgjörðir í opinberum málum, svo sem likskurði,
og ályktan efla skoðun
í dráps og óhótamálum,
og fleira þess
háttar, þá er slíkt að nokkru leyti ákvarðað í kausellibréf
af
25. sept. 1845 fyrir þao fyrsta; annars sýnist mer, afl sú nefnd,
sem HÚ líklega verður sett, gæti líka tekið þess háttar með,
þar kanselliið segir sjálft í áminnztu breti, að sú reglugjörð,
sem þar um getnr, gilrli ei leiugur, en þállgað til gildandi lagaboð um alt þess háttar verði útgefil't,
Eg ætla, að 3 rnauna uefnd muni nægja.
Kristján Jtlaf/ltúsen,' l\I{~r virðist nauðsyn beri til þess,
að lagaboð útkomi, sem ákveði sanngjörn laun fyrir læknara,
að þeir hvorki sviptist því endurgjaldi,
sem þeir eru vel að
komnir fyrir störf sín, og heldur ekki sýni ósanngirui í kröfum sínum við fátækan
almúga,
og hefir þetta síðar nefnda
gefi fl tilefni til þess, afl inuhúar í vestur-distrik ti vestutarntsins, hafa inusent til þiugsius
hænarskrá,
afl bót væri her á
niðin, og má hún virðast á gÓflum rökum bygð, því hægt mun
verða að salinn, og þa!') með órækum hevisum, ef !lörfgjörist,
að í því heraði hefir læknirinn krafizt ósaungjams endurgjalds
fYl'ir störf sín, jafnvel 4 rbd. um daginn, og 1 rbrl, fyrir hlóðtöku, og annars að því skapi, hvar um eg get skýrskotafl til
þingmanusius
úr Strandasýslu
og annara vestfirðiuga , sem
slíku eru kunnugir; mæli eg þvi fastlega fram með, að uefnd
verð i kosin til að meðhöndla þetta málefni, en hygg ;3 rnauna
nefud næga.
TIl. Ihuimundsen kvaðst álíta réttast , afl þetta mál biði,
þ<ingað til að læknaskipuuin
kæmist í betra horf.
Að taka
þetta mál nú fyrir í nefnd, þækti ser líkt og smíða neglu í skip,
áður kjölur væri settur,
og yrði hann því að vera mótmæltur
nefnd.
Stiptamtmaður : Eg get þó ekki ~eð, að það
fÍ móti
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þYÍ, að nefnd verði kosin Í máli þessu,
að læknaskipunar
málið her á landi er ei útkljáð; eg ætla fremur, að það se ástæða
til þess, að nefnd verði kosin.
þegar
talað hefir verið um að
semja grundvallarreglur
fyrir læknaskipun
her á landi, hafa
menn rekið sig á þá fyrirstöðu,
að þeir vissu ekki, hvort ÍsIendiugar mundu vilja gjaldn læknum al'l nokkru.
Í reglugjörð
fyrir hérnðslækna
á' Íslalldi 25. febr. 1824 4. gr. segir, og sama
er í reglugjörð
fyrir landlækua,
að þeir eigi ókeypis flutning
og ókeypis uppeldi, þegar þeirra
vitjað til sjúkra.
'þetta
hafa menn viljað skilja á þann hátt, að læknar ættu einga
borgun að auki, eu það er þó í þessari greill í reglugjörðinni
tekið fram, svo sem til undantekningar,
að af fátækum skuli
einga borgun taka, þótt þeirra se vitjað aflæknum.
En hvernig sem þetta er, þá er það víst, að heyrzt hefir, að læknum
væri ekki borgað ríflega ómak þeirra.
þetta,
sem sagt er af
Vestfjörðum,
má kalla ein dæmi. En fyrst það er nú ósk lækna
og ósk landsmanna,
að fá reglugjörð um þetta málefni, þá má
það einnig vera æskilegt
fyrir stj órnina, að fá bendingar um
þetta atriði i læknaskipull
her á landi, meðan það mál er í
undirbúningi.
R. 111. Ólsen,' Eg er sannfærður U1I1, að landar minir vilji
fúslega greiða læknum sanngjarna
borgun fyrir starfa þeirra,
og mæli þvi með nefndar kosningu;
en vegna þess að um hana
eru framkomnar gagnstæðar
meiníngar,
leyfi eg mer að biðja
hinn háttvirta varaforseta
að leita atkvæða þingmanna um það,
hvort nefnd skuli setja, svo þingið tefjist
nú sem minnst á
umræðum málsins.
Varaforseti let síðan gánga til atkvæða um, hvort nefnd
skyld! kjósa, og urðu flest atkvæði fyrir nefndarkosningu.
Voru siðau kosnir B menn i nefndina:
Thorstensen
með
22, l\Iagllúsen með lO og Jón Guðmundsson
með 7 atkvæðum,
og "al' bænarskráin
síðan afhent formanni nefndarinnar,
Thorstensen.
þá tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Gullbringusýslu,
um að kaupmönnum
yrði gjört að skyldu að vanda vörur sínar,
og afhenti hana flutuingsmanní,
Guðmundi Braudssynl.
Flutninqsmaður las upp bænarskrána
og mælti:
Á ður en
þingmenn taka til orða i þetta skipti, vil eg láta í ljósi þá ósk
mína, að ekki verði svo mjög hraðað atkvæðagreiðslu
um ~að,
hvort bænarskrá þessi og aðrar, sem mer hefir verið trúað fyr-
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ir. skuli leggjast undir nefndarskoðun
eður ekki; því þar sem
þær eru stuttorðar,
ef til vill, nokkuð nýstárlegar
og einstaklegs efnis, þá virðist mer, að því betur þurfi að glöggva sig
á serhverju því, er þær styðjast við eður falla fyrir, áður en
yfir þeim er uppkveðinn lífs eða dauðadómur.
þingmenn munu
þú varla geta dulizt þess, að eydt hefir verið orðum og tíma
á þinginu
til umræðu
málefna þeirra,
er ekki hafa sum hver
verið markverðari
en þau, sem þær hreifa vin; verði nú bænarskrám þessum vísað há, koma þær ekki til umræðu framar
á þessu þingi, eins og allir vita; þess vegna virðist mer það
eigi ei alls kostar vel við, að hraða svo mjög inngángsumræðum, að ekki gefist kostur á, að átta sig í aðalefuinu. sem
um er rædt.
Eg segi þetta einmitt af því, að bænarskráin,
sem eg bar
her upp fyrir skömmu, var svo litið rædd, að þingmenn munu
hafa verið litlu nær efni hennar
og ástæðum
eptir en áður.
þegar
menn nú athuga
bænarskrá
þá, sem eg nýskeð las,
held eg það geti ekki álitizt ósanngjöm
krafa, er hún stingur
upp á, það því siður sem kaupmenn sjálfir sumir hverjir fúslega játa, að vörum þeirra se í mörgu ábótavant.
Hitt er annað mál, hvort þetta ráð mundi verða hið hentugasta
til a~ bæta
þær; en að minni ætlun er það skylda alþingis, að segja meiníngu sína um þetta efni og draga sig ekki í hlé, þar sem um
jafnmikið er að gjöra, sem þetta, er varðar margra manna atvinnu.
Kaupmenn
margir hverjir játa það, að fiskiverkunin
hjá
oss sjáfarhændunum
hafi á tveimur
næstliðnum
árum tekið
miklum umbótum,
en þá finnst mer sanngjarnt,
þó við æskjum góðral' vöru á móti,
Eg sleppi nú að ræða frekar um
þetta málefni að sinni, [iángað
til eg heyri, hvað þingmenn
leggja til.
J. Johnsen: Eg held, að mril þetta verði að skoða í sambandi við þá frjálsu verzlun , sem við eigum von á og óskum
fyrir landið, og ætla eg þá, að varla muni gefast annar vegur, til að sporna vii'! skemdri vöru eða flutningi óætrar matvöru híngað úr öðrum löndum, en sá, sem liggur þar að annarstaðar, þar sem frjáls verslun á ser stað, . og er það umsjón
Iögreglustjömarinnar
og lækna, sem um það geta borið, hvort
varan er bjóðandi mönnum til fæðu, eða ekki.
Eg skil ekki,
að annað meðal eigi við þessum kvilla, þegar verzlunin er
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laus við allar þjúðir allra sizt, ol!; Y'crð þl"í að mæla ci
móti, að bænarskrá þessi se tekin til greina.
Guðmundur Brandsson: ÁI'ið 1847 var þú af einum hinna
virðulegu
þingmanna,
sem nú eru á þessum
fundi, stúngið
upp á [IVÍ, að ráð yrðu lögð til þess, að kaupmenn vönduðu
betur vörur sínar, en alment skeð i, og el' þetta að lesa í alþíllgistíi'lilld.J1ll þess árs á bls. 87.
Th. Gudmundsen kvaðst mæla fram með nefnd, og þækti
ser flutningsmaður
nægilega hafa tekið fram ástæður þær, sem
bænarskráiu
styddist við) og sýnt, hve mikils umvaréaudi þetta
málefni væri.
Ásqeir Einarsson: Eg held, að bezt ætti við, að afhenda
bænarskrá
þessa nefndinni,
sem kosin er í verzlunurmálinu,
því hún bendir einúngis til eins atriði .•. Í því, og minnir mig,
að á þetta atriði se minuzt Í liigþíngisbókinni
frá 1798, og mun
nefndi n geta sM þar álit það, el' á þeim tinunn hefir verið
haft um þessa grein í verzlunarmáliuu,
og borið það saman
við álit Iw('), er nú er haft á slíku.
En að kjósa serstaka
nefnd Í þessu atriði verz luuannálsins,
held eg se gagnstætt
aðferð þeirri, el' nú hefir verið við höfð, þar öllum bænarskrám, sem lIÚ hafa komið til þiugsins,
viðvíkjandi
verzlun,
hefir verið vísað til sömu nefndarinnar.
Guðmundur Brandsson:
Eg sé það þó hel', að þingmöuunm geta verið mislagðar hendur,
því árið 18i7, þegar
bæuatskráin
um vörumatið var her fram lögð, þá gjörðu þeie
ser svo mik ið far af henni, að hún varð að tviþæfast
af nefndinni, sem hún var feillgill til meðferðar,
áður en húu [iókti
frambærileg
fyrir þíngið.
Mer virðist því, að [iess] uppástúnga,
sem her ræðir um, standi að nokkru leyti í sambandi við hina,
sem þá var gj1iri'\, að minnsta
kosti eru þær ekki ólíkar í eðli
sími; og þar sem vel' höfum geingiCl á undan kaupmönnum
með góðu eptirrlæmi,
vonum ver, að þeir fari þar eptir, sem
vel' förum fyrir, og þess vegna mæli pg fastlega
fram með,
að nefnd verði sett.
Stf'f/an Jðnsson: Ef þessi bænarskrá
el' tekin til ~reilla,
sem má ske er nauðsynlegt,
þá er sjálfsagt,
að kjósa á serstaka nefnd, en ekki afhenda hana þeirri nefnd, sem hefir til
meðferðar málið um alfrjálsa verzlun og uppsiglíngu
á nokkra
staði landsins; því það er alt annars eðlis.
Guðmundur Brandsson:
Eg er öldúugis á sömu mein;elin
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íu!!;u, sem þín~maður Eyfirðínga, er nú talaði, og ætla eg, að
orð þau, sem fulltrúi Árnesinga mælti áðan, gætu orðið nefndinni til mikillar leiðbeiningar
í stðrfum hennar.
Haldðr Jðnsson : Eg get hvorki verið því samþykkur,
að
málefni þetta heyri undir þá nefnd , sem á að segja álit sitt
um uppsiglíng
einstakra staða, m. m., og ekki gf't eg heldur
mælt með því, að serstök
nefnd verði í því kosin;
því það
heyrir til frjálsrar verzlunar,
að hver kaupmaður
megi flytja
þær vörur,
sem honum líkar,
og þar sem fleiri kaupmenn
verzla á sama stað, þá gánga vörurnar
betur út hj á þeim
kaupmanni,
sem hefir þær betri; það er þvi fyrir kaupmanninum, eins og fyrir bóndanum, að það er hans eigin hagur að
vanda vörur sínar.
Guðmundur Brandsson:
þai'l er fullkomlega
vist, að
kaupmenn vita, að neyðin einatt rekur eptir okkur að kaupa
vörur þeirra, enda þó þær séu ekki sem bezt vandaðar,
enda
vita þeir og að hagnýta ser þetta, þar ekki er í annað hús að
ven da. Vona eg einhverja
reki minni til, hvernig hampur
sumstaðar gafst í fyrra sumar, og var hann þó sjaldan seldur
með lægra verði, en annar betri.
þetta, sem her er sagt um
hampinn. á ser og stað með færill og fleiri vörutegundir.
Varaforseti: þar ekki fleiri taka til máls, en meiníngar
þíngsins eru svo skiptar,
að sumir vilja einga nefnd, sumir
sérstaka, og aptur aðrir, að nefndin, sem kosin er til að íhuga
hænarskrár
um nppsiglíngu
ýrnsra staða og um frjálsa verzlun,
taki einnig þetta málefni til meðferðar,
verð eg að skjóta þVÍ
til atkvæða þingsfns , hvort það vill gefa málefui þessu svo
mikinn gaum, að það einu sinni komi til nefndar.
Var þá leitað atkvæða um þetta, og málið að öllu leyti feIt.
þá tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Gullbringusýslu,
um að kaupmenn skyldist til að kveða upp með fyrir 20. júní
hvers árs, hvað þeir ætli að gefa fyrir íslenzk ar vörur, og afhenti hana flutnlngsmnnni,
Guðmundi Brandssyni,
Flutninqsmaður las upp bænarskrána , og mælti:
það
er öllum kunnugt, hvílíkrar óánægju það hefir valdið, að kaupmenn hafa valið ser þá reglu, ef reglu skyldi kalla, að draga
dulur á, hvernig þeir ætluðu að borga íslenzku vörurnar, svo
margir hafa orðið að láta ser nægja óljósan grun um það,
hvers vænta mætti í því efni; og hafi þeir verið spurðir um
þetta, hefir svarið gjarnast
orðið, að þeir vissu það ekki;

109

stundum hafa þeir sagzt gefa, eins og aðrir gæfu, og þarna
hefir lent við, þángað til ársreikningarnir
hafa leidt það i ljós,
og hafa þeir stundum ori'lið ærið siðbúnir , og líka hefir það
borið við, að þeir hafa ekki komið til skila.
Allir sjá nú,
hversu éviðkunnanleg
þessi aðferð er, þar sem um viðskipti
manna e,' ai) gjöra; að eg nú ekki tali um, hversu mer virðist
aðferð þessi óverðug frj alsum möunum ; af þessu veit eg, að
opt hefir Ieidt ímugust bænda til kauprnauna , og er þa1'l mjðg
Ht, þar sem hvorugir mega hinna missa.
Eg vil, að viðskipti
manna ~eu svo frjálsleg , sem unt er, og án þess að fara her
um fleiri orðum, óska eg þingið vildi leiða athygli sina að þessu
málefni.
Haldðr Jónsson:
þegar
verið er ai'l biðja um frjálsa
verzlun, finnst mer iskyggilegt
að beiðast þvílíkra takmarkana,
sem þessi bænarskrá
fer fram á. Að vísu er það æskilegt,
að fastir, prísar verði á hverju ári sem fyrst UIJP kveðnir,
því
nóg eru dæmi þess, að verzlun manna dregst fram á heyannir, fyrir það að þetta ekki er gjört.
Samt get eg ekki séð,
að farandi se fram á, ail gjiira kaupmönnum
þetta að skyldu,
því stundum
eru lausakaupmenn
ekki komnir fyrir 20. júní,
en við komu þeirra breytast opt prísar til ens betra.
Mæli eg
því móti uefnd í malinu.
Guðmundur Brandsson:
það var alls ekki meining mín,
að bænarskránni
yri'li svo streingiIega
fylgt, að ekki mætti
breyta uppástúngu hennar, því eg ætlast ekki til, að kaupmenn hafi svo bundnar hendur, að þeir megi ekkert breyta til
og ekki gefa meira fyrir, þegar til að mynda svo stendur
á,
að einhver hefir sérlega vöru að gæðum eða framúrskarandi
mikla verzlun, og svo framvegis.
Meining mín er, að eg vil,
að menn fái vissu fyrir, hvers þeir mega í minnsta lagi vænta
fyrir vörur sínar; en þær gætu eins fyrir því stigið í verði
seinna, ef kaupanda og seljanda kæmi saman.
Eg ætlast ekki
til, ail timabiliuu,
sem ákveðið er í bænarskráuui,
ekki megi
þoka fram ne aptur, ef hentugra sýndist,
en cptast munu þó
skip frá Kaupmannahöfn
vera komin UIlI það leyti, og kaupmenn þá búnir að vita, hvernig vörum þeirra hefir reidt af,
svo þeir munu vart þurfa þess vegna að vera í sárlegum efa
um,
hvað mikið þeir eigi eða megi láta fyrir íslenzku vörurnar.
Eg fellst ai'! öllu leyti,
hvað
Gutfor1fmr Figfú.fSon:
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þettll áhrærir, ii mál hins velæruverðuga
þingmanns,
er síðast
mælti,
því mer er það vel kunnugt,
að eptir 20. júní
hefir
verðlag töluvert batnað hjá verzlunarrnönnum,
og einkum hefir
verzlun
lausakaupmanna
studt að því,
sem opt eru á því
tímabili ekki komnir til hafna;
þar að auki finnst mer þetta
einhvern
veginn ólaglegt,
eða eiga ekki sem bezt við, að
biðja um þetta,
einmitt þegar verið er að biðja um algjört
verzlunarfrelsi.
Guðmundur Brandsson:
Eg; heyri það nú, að mönnum
sumum hverjum
geðjast allvel að því, að kaupmenn
leiði þá
við hönd ser, eins her eptir og hingað til, en eg fyrir mitt
leyti vil heldur gánga í björtu, en dimmu,
og það enda þó
leiddur væri.
Jðn þórðarson: Mer finnst það aðalgalli á þessari bænarskrá, að það lítur svo út, að þeir menn, er hana hafa samið,
hafi eingaungu haft ser fyrir augum þá tíma, sem liðnir eru,
og verzlnnarástandið,
eins og það er níl. Hefðu menn nú einga
von haft um breytingu eptirleiðis á verzlunarástandi
voru, þá
væru má ske nokkur rök til að setja nefnd í þessu máli; en
þar menn óska og vona',
að alment verzlunarfrelsi
komist
bráðum á í landi her, þá verð eg að vera því mótmæltur,
að
nefnd sé kosin.
Guðmundur Brandsson:
það voru þó margar bænararskrár, sem beiddu um siglíngarleyfi
á tilteknar víkur, og þó
var bænarskrá
um alment verzlunarfrelsi
vísað til þeirrar sömu
nefudar, sem hinar hafði feingið til meðferðar,
og hefir þeim,
er þar áttu hlut að máli, þókt það eiga allvel við, og ekki
ríða í bága við hið eptiræskta
verzlunarfrelsi.
þ. Sv(!iulyörnsson: þó það feingist, sem um er beðið í
þessari bænarskrá.
hvað eg í alla staði efa, þá yrði það að öllu
leyti árángurslaust,
Allir sjá, að hæsta pris er ómögulegt að
vita 20. júní ár hvert,
því eptir þann dag geta prísar stórum
batnað, og gjöra þllð árlega, við hllgfeldar fregnir frá útlöndum, komu lausakaupmanna
og fleira slíkt, og væri því landsmönnum lítill hagur í, að kaupmenn settu taxtann svo snemma.
En mer skilst svo á orðum flutningsmanns,
sem það ekki se
sá hæsti pris, heldur sá lægsti. sem bænarskráin
fer fram á að
fá að vita svo snemma; en hvaða árángur yrði að því'? Kaupmaðurinn gæti 20. júní sagt, að hann gæfi minnst 4 rbd. fyrir
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þó hann 20. júlí ætlaði ser að bjóða o~ ;efa :dO
og eins gæti verið um aðrar vörutegundir.
Varaforseti:
Fyrst einginn ræðir framar þetta
mál, og
einginn hefir orðið til að stynja bænarskrrina,
nema flutniugsmaður einn, má að vísu álita hana fallna; en þar eð flutningsmaður er svo óheppinn
með að koma málum sinum fram á
þínginu,
vona eg þíngið gjöri honum þá ánægju, að skera úr
með atkvæðum, hvort nefnd skuli kjósa,
V óm síðan atkvæði greidd, og bænarskraiu
feld.
þá tók varaforseti
fram bænarskrá
fi'á Gullbringusýslu,
um að manntalsfiskur
yrði aftekinn,
og fekk flutnlngsmanni,
Guðmuurli Brandssyni,
til upplesturs.
Flutningsmaður
las upp hænarskrána,
og mælti:
það
getur
verið, að einhverjum
virðist, að það sem bænarskrá
þessi fer fram á, se of snemma upp borið, þar sem farið
er að roða f)'ril' skattamálinu
og stjómarhreytingunni
; en þó
IlÚ ""0 væri, að þessar mikilvægu eptirvæntingar
sveimuðu fyrir
hugskotssjónum
þjúnarinnar,
þá er ekki men öllu víst, hve
nær fylling tímans kemnr , sú er von þessi rætist á; ekki el'
heldur víst, hversu geðfeld hún verður.
þess vegna sýnist mer
ekki fara illa, þó þessi gata væri greidd áður ; óska því að heyra
meiningar þíngmanna um þetta efni.
R. frI. Ólsen kvaðst mótmæla nefnd, og let í ljósi, að ser
ætíð væri ógeðfeIt að heyra mikla smámunasemi ; her se ekki
um mikið að gjöra, og hann hafi heldur aldrei orðið þess var,
að Húnvetningur
hafi unað illa þessu litllfjörlega
gjaldi.
Guðmundur Brandsson:
það er minnst fyrir sýslubúa
her, sem eg hreifi við þessu, því gjald þetta á ekki að réttu
lagi af þeim að takast.
En þó mun opt sú verða niðurstaðan,
að sjziarhæudur
svara manntalsfisk um, án þess að þeir krefjist
þeirra aptur af réttum g:jaldeJl(lulll.
Eg fyrir mitt leyti vildi
heldur af illu til, að gjald þetta hvíldi á mer, heldur en eg
þyrfti framvegis að heimta það af utansýslu mönnum, þó þeir
dveldu fáar vikur Mrna í sýslunni,
því mer þykir gjaldsmáti
þessi mjög svo óviðfeldinu,
það el' ekki meining mín, að eg
vilji rýra tekjur sýslu þessarar, heldur miklu fremur, að skattgjald hennar se á sem beztri undirstöðu,
og að gjaldendur geti
feIt sig við það.
þ. Sveinijörnsson:
Eg mótmæli, að nefnd verði sett um
þetta einsta klega atriði.
Eg átti að heita maðlimur
þeirrar
rhd, fyrir það,
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nefndar, sem sett var her í landi að konúngs vilja 1845, en
fyrsta atriðið sem hún, skattalög landsins áhrærandi, bar upp
við stjórnina, er svona hljóðandi
á íslenzku:
"að konúngs"gjöld þau í Íslandi, er híngað til verið hafa, skattur, gjaftoll"ur, lögmannstollur, manntalsfiskur og kóngstíund megi verða
"aftekin"; þetta er frá nefndinni komið í stjórnarinnar hendur.
Guðmundur Brandsson: þar rann þó upp nýtt vonarlj ós,
sem sýsluháar
vissu ekki áður af að segja, og veit eg, að
þeir kunna hinum mikilsvirta konúngkjörna þingmanui , er nú
talaði, sérlogar þakkir fyrir það, og þess vegna fer eg ekki
fastlega fram á, að leggja málefni þetta undir nefndarskoðun,
eins og eg á hinn bóginn þykist viss um, að bænarskrá þessi
hefði ekki verið hingað sem), hefðu menn vitað það fyrri, sem
nú var gefin vitneskja um.
Varaforseti kvaðst ætla nefnd óþarfa í þessu máli; bænarskrá þessi væri of seint upp borin, og þar eð einginn yrði
til að styrkja hana, yrði hann að álíta hana fallna.
þá tók varaforseti fram bænarskrá frá Gullbríngusýslu,
um að lausa kaupmenn fái leyfi til að sigla upp og verzla í
Höfnum, Grindavík, Vogum Qg Njarðvík; af því þessi bænarskrá væri samkynja þeim, sem nefndin til að íhuga uppsiglíngu ýmsra hafna hefði tekið við, ætlaði hann réttast, ef einginn hefði móti, að fá hana þeirri nefnd.
Guðmundur Brandsson:
Eg hefi áður látið í ljósi þá
meiníngu mína, að yrðu allar þær bænarskrár,
sem viðvíkja
verzluninnl, lagðar undir eina nefnd, þækti mer það ærið umfángsmikið málefni; en ef nefndin vill gefa þessari bænarskrá
eins fúslega gaum, sem hinum, er hún áður hefir feingið til
meðferðar, þá er eg ekki á móti, að hún gángi inn undir þá sömu.
Steffan Jónsson: það er sjálfsagt, að þessi bænarskrá á
heima hjá nefndinni, sem kosin var í veralunarmáliö
, af því
hún er öldúngis sama eðlis og sumar þær, sem nefndin hefir
tekið á móti. En eins og eg mintist á seinast, óska eg að
fá einn meðlim viðbættan í þá nefnd, samkvæmt niðurlagi 65.
gr. alþingistilskip., og stíng eg upp á þingmanni Skaptfellinga,
og óska, að varaforsetinn leiði það til lykta.
Varaforseti kvað kunnugt, að nefud þessi hefði þegar
feingið mikið að starfa. Að vísu sætu 5 menn í nefndinni, en
ekkert væri samt móti þvi, að þingmaður þessi bættist við
nefndina, væri hann þess fús.
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Síðan gat bann
um bænarskrá
frá Austurskaptafellssýslu, um uppsiglingu
Papóss eða Hornafjarðarúss,
sem hann
og kvaðst gjöra ráð fyrir að sama nefnd tæki við .
•JÓn Guðmundsson kvaðst vera fús til að styrkja nefndina
eptir mætti.
Varaforseti kvaðst þá ætla, að báðar bænarskrárnar
geiJlgi
undir sömu nefnd.
þ. Sueinbjðrnsson:
l\1(~r virðist ekki óþarft,
að eg tali
fáein orð um þetta efni, þó þau lítið geti orðið því til framkvæmdar.
Mer dettur þá fYl'st í bug, að fara að biðja það
beiðraða
alþíng að útvega mer verzlunarstað
í Nesi, því eg
ætla það álíka Jángt frá Reykjavík,
sem Njarðvíkur frá Keflavík, og Yoga frá Njarðvíkum,
og þá fara verzlunarstaðir
að
gjilrast þéttskipaðir
í þessu landi,
þegar ekki er orðin full
mila á milli þeirra.
þetta
sjá allir að ekki má svo vera.
það er og alkunnugt,
að bæði á Vogavík
og í NjarbTíkur
flytja kaupmenn úr Reykjavík,
og kann ske 1íka úr Hafnarfirði,
salt og annað nauðsynlegt
til innhúanna þar, og taka á móti
fiski hjá þeim,
þó þeir má ske líka flytji nokkuð í Keflavík
sjálfir, svo sem viku sjóar.
Eg hef samt sem áður ekkert á
móti, að bænarskrá
þessi
feingin í hendur nefndinni um
verzlunina,
sem áður er sett.
Guðmundur Brandsson:
það þykir mer mjög óviðurkvæmilegt,
að lausakaupmenn
skuli ei mega hleypa inn á
Vogavík og verzla þar, einkum þess vegna, ab þar er miklu
hetri skipalega
en í Keflavík,
að eg nú ekki nefni, hversu
örðugt er með flutninga til kaupstaðar
frá Höfnum og Grindavík, þar sem sjóleiðin
milli Keflavíkur os; Grindavíkur
mun
verða alt að 10 milum ; en á landi beina leið hálf þribja míla,
sem er illur vegur með hesta.
Af þessu hygg eg alIðráðið, að
kaupstaðarferðir
eru þar örðugar, auk þess að Keflavík er ekki
ætíð birg með þarfavörur.
Varaforseti tók því næst fram þegnlegt frumvarp frá þingmanni Barðstrendíuga,
um að aptrað yrði giptingu öreiga.
Hann gat þess,
að þar eð bænarskrá
frá Skagafjarðarsýslu
mn endurbót á sveitarstjórninni
hefði verið feld á þinginu,
væri ekki líklegt,
að þessi bænarskrá,
sem að eins lyti að
einum parti sveitarstjórnarinnar,
mundi fá áheyrslu,
og væri
því ei vert að tefja tímann með að lesa bænarskrána
upp.
E!!ólfur Einarsson:
Eg vona, að. margir séu þeir á þíngi,

se
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sem finna, að málefni þetta er svo áríðandi, að ekki megi
leingur dragast
að fá einhverja bót á því. :Mönnum kann að
vísu virðast, það heyri undir sveitastjórnina,
en mer finnst
samt það vera þess vert, að þíngið taki það fyrir og setji
nefnd í því.
þ. Sveinbjörnsson:
Mer þykir það merkilegt,
að slíkt
frumvarp, sem þetta, skuli vera borið upp á þessum allfrjálsu
tíðum.
Eg leyfi mer að geta þess, að samkynja
og að öllu
sama efnis bænarskrá
val' borin upp fyrir þinginu 1847, undirskrifuð af 96 beíðendum,
og val' henni þá fi'ávísað með 16
atkvæðum (sjá tið, þ. á. bls. 50-51), en þessu frumvarpi vona
eg verði frávísað í einu hljóði.
E?fólfur Einarsson:
Eg vissi, að árið 1847 kom bCI' bænarskrá sama efnis og frumvarp þetta, vissi líka, að henni var
vísað frá þíugi, en tilfinningar
mínar knúðu mig til að bera
málefni þetta fram á ný, þó eg hefði litla von um framgáng
þess; vitna eg til hreppstjóra
og bænda þeirra, sem her hafa
þíngsetu, hvað taumlaus óregla viðgeingst
um ótakmarkaðar
gil'tingar, sveitarfélögunum
til stórs skaða, og ef til vill, eyðileggingar; að þetta se víðar, en í þeim bygihulögum,
sem eg
þekki, sýnir upphaflega umgetin bænarskrá;
vil eg biðja þíngmenn nákvæmlega
að athuga þetta.
ÁS!leh>Einarsson:
þar sem uppástungan
tekur fram, að
spornað verði við ðreiqa giptíngum, verð eg harðlega að mótmæla henni; því það munu flestir vita, að margar eru aðrar
orsakir til sveitarvandræða,
að margir, sem hafa gipzt fátækir,
113fa orðið duglegir og efnagóðir húmenn,
og þar á móti, al')
sumir, sem hafa byrjað búskap vel efnaðir, hafa síðar vorðið að
sveitarvandræði ; sannar þetta fullkomlega,
að sveita þýngslin koma ekki altið af öreiga giptíngum.
E,1Iólfur Einarsson:
Mer virðist sá heiðraði þinæmaður
Strandasýslu
hafi annaðhvort ei lesið frumvarpið,
eða ei lesið
það rétt; það er ei í því, að aprrað se giptíng fátækra,
því
mikla bæfilegleika
til giptínga getur fátækur maður haft; en
það er svona: þeir fátækir,
sem þar fyrir utan einga hæfilegleika hafa til giptinga; getur þíngmaðurinn
glöggvað sig á orðum þessum, ef honum þóknast.
Guttormur Vigfússfm: Í hitt eð fyrra kom her samkynja
bænarskrá
þessari fyrir þíngið, og varð eg þá fremur til að
styðja að því, að henni yrði gaumur gefinn, því eg hafði heyrt
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af fleiri sveitastjórnendum umkvörtun í þessu falli. En vegna
þess að þíngið vísaði henni frá í það skipti, virðist mer eingin
meiri ástæða nú til, að þess kyns málefni se tekið fyrir, því
fremur sem alt sýnist heldur að benda til þess, að nú se, eins
og þá, ekki hinn rétti tími kominn að fara fram á slíkt, þar
eð sveitarstjórnin, sem menn eru að tala um, og sem eg ætla
þetta heyri undir, er að álíta einn part af þessari aðalstjórnar tilbreytíngu, sem VOI1 er á hjá oss. því er eg nú eins
móti því, að nefnd se kosin i málið í þetta sinn, eins og eg
var með því þá.
Steffán Jðnsson: Jafnvel þó það kunni að sýnast mikil
ástæða til að takmarka giptíngar, þá er það þó svo mikið
vandamál, að ekki skerðist viðkvæm réttindi frjálsra manna,
svo eg se ekki, að þíngið geti átt "ið það í þetta sinn, að
semja lög um það efni; kringumstæður hlutaðeigenda eru opt
svo margbreyttar, að mikill vandi er að semja löggjöf, sem
vel ætti við í hvert sinn, og optar bágt að sjá fyrir, hverjar
per ••ónur verða til uppbyggíugar, og hverjar til vandræða af
þeim, sem giptast vilja.
R. M. Ólsen: Eg verð að aðhyllast meiningu þess heiðraða þingmanns, er seinast mælti, og skyldi það gleðja mig,
ef þíngmenn, úugir og gamlir, létu í ljósi nærgætni og meðaumkvunarsemi í þessu efni.
Eyólfur Einarsson: Sú framúrskarandi óregla, sem eg
á seinni tímum hefi mátt kenna á, að þegar einhver vegna alls
óhæfilegleika til hjónabands ekki fær að gíptast í sveit sinni,
fer eitt ár i aðra sveit, giptist þar, er síðan visað á sinn löghrepp, þessi er þar hverki hæfur, sem hjú eður bóndi, þó pantur feingist, vegna vöntunar góðrar kynningar, verður svo að
bjarga ser með lausamennsku lífi, og elur nokkur börn á sveitanna skaut.
Steffán Jónsson: Eg held enn sem áður, að þetta se
það vandamál, sem þíngið geti ekki átt við nú í stað; eg hefi
einhvern tíma lítið eitt hugsað út Í þess háttar efni, og held
eg tiltækilegast, að binda forlofarana dálítið meiri skyldum,
en nú er; en her er eingin uppástúnga um það, og því getur
þingið ekkert haft með þess háttar málefni að sýsla.
þ. Sinertsent
Eg hefði varla getað trúað því fyrir fram,
að nokkrar, og allra sízt miklar ræður mundu geta orðið um
þetta málefni, og það einmitt á eptir það, að hinn heiðraði
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varaforseti var búinn ab sýna fram á, að þetta væri lítil grein
sveitastjórnarinnar,
sem þíngið fyrir fáum dögum hafði á kveðið að ekki skyldi nú meðhöndla á þinginu,
og hinn heiðraði
konúngkjörni þingmaður, konferenzráð
þ. Sveinbjörnsson,
hafði
leidt athygli þingmanna all þvi, hvati uppástúngan
væri ónáttúrleg.
Eg held öllum gefi að skilja, að hún fer fram á band það,
sem stríðir á móti náttúrlegum
rétti og frjálsræði manna, og
þó þetta band væri á lagt, held eg eingan veginn með því í
minnsta máta girt fyrir afleiðingar þær, sem orsökuðu aðrar
eins miklar, ef ekki aðrar meiri, fleiri og meiri vandkvæðum
bundnar
sveitabyrðir
og vandræði,
og þækti mer sú uppástúnga fróði eg, er sýndi fram á það, hvernig ætti að hindra
þær, og líka hvernig þessari
nú gjörðu yrði fylgt, svo ekki
mætti alla vega fara í kringum boðorðið.
Af þessu mun auðráðið. að eg ekki veiti nefndarkosningu meðmæli.
Varaforseti:
Allir mæla móti þessu þegnlega frumvarpi,
og gjörði flutningsmaður
vel, ef hann vildi taka það aptur.
Flutnín.'1smaður kvaðst verða að láta ser það lynda.
Varaforseti:
Bænarskrár
þær, sem i dag verða lagðar á
lestrarsalinn,
og á morgun teknar
til inngángsumræðu,
eru
þessar:
1. bænarskrá
frá þíngvaIlafundi,
um kosningarlögin.
2. frá Norðurmúlasýsln,
um sama efni, og um stjórnarlögun.
3. frá Suðurmúlasýslu
, sama efnis.
4. frá Suðurþingeyarsýslu,
um sama efni, og um vald alþíugframvegis.
5. frá þómessfundi,
um sama efli i, og þingstað við Öxará.
6. frá þorskafjarðarfundi,
um sama efni; og hníga þá allar
þessar 6 bænarskrár
að kosningarlögunum.
7. frá Barðastrandar,
Stranda og Ísafjarðar
sýslum afbiður
vorhreppaþíng.
8. frá Mýrasýslu,
um skattalögin.
9. frá sömu sýslu, um borgun fyrir að uppskrifa afgjöld jarða.
10. frá sömu sýslu, um brúkun islenzkrar túngu.
því næst sagði forseti fundi slitið; og ákvað fund næsta
dag, klukkan
10.
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12. júlí þíngbók
fundi.

frá fyrra

fundi

níundi fundur.
upplesin

og samþykt,

Allir á

Varaforseti mælti: Nú kemur fyrir málefni það, sem öllum mun virðast mest áriðandi af þeim, sem í ár verða borin
upp af hálfu landsmanna,
þar sem eru kosningarlðgin.
Menn
hafa heyrt,
að frá stjórninni væri von á frumvarpi um sama
efni, eða um kosníngarlög,
er velja skuli flá menn eptir, er
setu eiga á þíngi því, sem búizt er við að haldið verði næsta
ár her í landi.
Eins og kunnugt er, hefir nú tekizt svo óheppilega til, að hingað til hefir konúngsfulltrúann
vantað, og frumvarp þetta með honum; því hefi eg af ásettu rái)i frestað því,
að leggja þær bænarskrár
fram, sem her að lúta, þangað til
búið væri að ræða og setja nefndir i önnur þau málefni, er til
þíngsins hafa kornið.
En af því nú er tíma þokað svo fram,
að bráðum er hálfnaður þingtiminn, þor/,)i eg ekki að geyma þetta
mál Ielngur, Að mínu leyti er eg og þeirrar meiningar, að þó
þíngið fái i tíma hið konúnglega
frumvarp um kosníugarlögin,
geti ekki hlotizt neitt tjón af því, að nefnd se þegar kosin
til að íhuga þa/'), sem birzt hefir frá þjóðinni um þetta efni,
því þó frumvarp þjó/')arinnar færi í gagnstæða átt frá hinu kouúnglega frumvarpi, eða þó nefnd sú, sem þíngi/') nú setti, skoðaði málið frá fráleitasta sjónarmlði,
get eg ekki ætlað, að það
spilti málinu, heldur einmitt hjrilpaði til að skýra það sem
bezt.
Mer virðist og, að stjórniuni
mætti vera þa/'),geðfelt, að
fá að sjá álit þjúðariunar í svo umvarðanda máli, og því geti
henni ekki verið það móti
skapi, þú þingið taki það fyrir,
áður en frumvarpið kemur.
Gjörðu menu nú níð fyrir því lakasta, að frumvarp stjórnarinnar aldrei komi fram á þessu þíllgí, el' þó auðséð, hvað
nauðsynlegt
það væri, enda fyri}' stjórnina
sjálfa, að málefni
þetta yl'oi rærlt eptir uppástúngum
þjóðarinnar.
Við það kynni
stjórnin
að fá marga g<íðn bendingu, sem hún tæki til greina,
áður hún leti kjósa eptir þeim kosningarlögum,
sem ekki urðu
rædd á þínginu eptir frumvarpi'hennar.
Eg ætla því, að bæði tímans vegna og málefuisins
sjálfs sc það hin mesta nauðsyn,
að draga ekki leiugur nefndarkosningu
i þessu máli.
:Mer
hefir dottið í lJllg, að í dag mætti kjósa 5 menn i nefnd þessa;
kæmi síðan frumvarp stjúruarlunur,
og vildu menn kjósa nefnd-
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armenn að lI)U, s-e111þá að líkindum yrðu hinir sömu og þeir,
sem þingið nú kýs, þá mundi vel fara að auka nefnd þessa
einum eða tveimur mönnum;
þvi þó aldrei hafi það viðgeillgizt
ber á þingi, að kj ósa fleiri en 5 menn í nefnd fyrir utan viðauka, ætla eg full nauðsyn beri til, að þessi nefnd verði fjöl. mennari. en nokkur önnur nefnd híngað til.
þar eð bænarskráin frá þíngvallafuncli
er hin yfirguipsmesta
af þessum 6
bænarskrám,
sem um þetta efni eru komnar til þingsins frá
ýmsum sýslum
og mannfundum,
verður hÚII, eptir því sem
þíngið áður hefir viðtekið, að lesast upp, og afliendi eg hana
því Ilutuingsmanni
hennar,
landlækni Thorstensen.
Flutniuqsmaður las upp hænarskrána, sem þannig hljóðar:
Að þjóðfundur
sá, sem i rúði er að haldinn verði her að
ári, til að ræða stjórnarmálefni
Íslands,
verði skipaður góðum
og skynsömum
mönnum,
sem nlrnenulngur her traust til, er
mikið undir þvi komið, að kosningarlögum
þeim, sem menn
verða kosnir eptir á þann fund, verði svo haganlega,
þjóðlega
og frjálslega fyrirkomið, sem kostur er á.
Ver höfum heyrt, að frumvarp til þessara
kosningarlaga
muni verða borið af s~jórnillni undir
álit alþíngis,
og tJÓ ver
ekki vitum, hvemig frumvarpi þessu verði háttað, berum vér þú
það traust til hennar, að hún muni ekki vilja koma lu\r á neinum þeim kosningarlögum
, sem almenníngi eru úgeðfeld eða
gagnstæð þeirri frjálslunduðu
kusningaraðferð,
sem fulltrúar til
ríkisfundarins
i Danmörku
voru valdir eptir.
Vel' höldum
því, að það megi vera
stj óruinui
og alþingi jafngeðfelt,
að
heyra vilja nlmennings í þessu efni, og með því ver, sem her
eigum fund með oss í dag, erum Inugað saman komnir nálega
úr öllum kjördæmum
Inndsins , sumpart
valdir á þenna fund
af hlutaðeigandi
sýslubúum,
og þykjumst þvi vera áliti alþ)-ðu
um þetta mál gagnkunnugír,
leyfum Ver oss i nafni hennar
og voru að fela alþingi á hendur,
aa hera þá bæn fram fyrir
stjórniua, að kosningarlög
til þjóðfundar Íslendinga
næstkomandi sumar verði löguð eptir eptirfylgjandi
grundvallarreglum.
1. Um tðlu fundarmanna:
það þykir oss, að fundarmenn
megi ekki vera færri en 48, 42 I,jóðkjtirllil', enG konúngkjöruir; því séu kjördæmin
látin vera eins og þau nú eru, þá þykir oss ekki hlýða, að færri séu fundarmenn
en 2 úr nokkru
kjördæmi,
nema úr Reykjavík
og Vestmannaeyum;
en seu
þeir úr hinum kjördæmunum
ekki færri en 2, þá þykir ekki
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jöfnuður, að þau fjölmennu kjósi ekki fleiri, en þau fámennu,
og því heiðurust ver þess, að 4 fjölmennustu
kjördæmin sendi
3, Reykjavik
og Vestmannaeyar
1, og hin kjördæmin 2 fundarmenn hvert.
Hins vegar efumst ver um, að nauðsynlegir
séu fleiri fundarmenn,
þó upp á þvi hafi verið stúngið, að þeir
væru þjóðkjörnir
alt að 56 og konúngkjörnir
að auk" enda
mundi af þessum
fjölda leiða þann kostnaðarauka
, sem oss
virðist að hjá megi komast.
það er því hvortveggja,
að sú
tala, sem her er tiltekin, er her um bil mitt á milli þess, sem
nú mun verða uppástúngið
minnst og mest (;36 og 56), enda
hefir bæði fyrr og seinna,
utan lands í Hróarskeldu
og innan
lands á alþingi, verið beðið einmitt um þenna sama þingmanna fjölda.
2. Um ijöl'dæmin: Ver álítum bezt fallið, að þau haldi
ser eins og þau em, og þeim se ekki skipt í sundur, þó fulltrúum se (jölgað,
bæði af því ver vitum, að þetta er vilji almennings,
og bænarskrár
þess efnis muni koma til alþingis,
og þó einkanlega þess vegna, að ver álítum það æskilegt i alla
staði, að menn finnist og kynnist og beri sig samall sem flestir, svo
opt sem færi gefst, um ýmsa hluti, er alla varðar, og má slíkt
hægast verða, þegar eins er ástallt og nú, að það er margt
og áriðandi , sem til fundanna knýr.
3. Um kosninqarrétt : Kosningar höldum ver ættu að vera
einfaldar, þannig, að hver maður, sem á löglega með sig sjálfur og ekki þiggur af sveit,
en á fast heimili í kjördæminu,
er 25 ára að aldri, hefir óflekkað mannorð og sjálfur fjárforráð sín, kjósi Illann til þjóbfundarin&.
þVÍ frjálsari sem kosningarrétturinn
er, og því fleiri sem taka þátt í kosningum, því
meiri áhuga og því betri vilja hlýtur þjóðin að fá til að starfa
að framförum sínum, og því meiri hljóta framfarirnar að verða.
4. Kjöl'.qeingi: l\jöl'gein~i se óbundin við annað en það,
sem kosningarrétturinn
er bundinn við, að heimili einu undanskildu, þó svo, að þá eina skal fyrst kjósa,
er bjóðast eða
fást til þess, en einginn má bjóðast til þess, nema í einu kjördæmi.
þessi kosuíngaraðferð
þykir oss bezt og tiltækilegust,
af þvi ver viljum hafa kjörgeingi
sem frjálsasta
og frjálsari
en með tvöföldum kosningum orðið getur,og
þó sem mesta
vissu fyrir því, að sá sem tekst fulltrúastarf á hendur, se hæfur til þess og reki erindi sitt svo nærri vilja kjósenda,
sem
sannfæring leyfir, en einfaldar skildagalausar
kosningar
geta
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síður gefið þá vissu. Nú má vera, að einhver óttist her, eins
og menn kvað hafa óttazt fyrir í Danmörku, annaðhvort að
ekki bjóðist nógu margir fram, eða þá þeir einir, sem kjósendur ekki bera traust til, þó hinir treysti ser sjálfir, þá getum
ver þó ekki seð, að þar af se nein hætta búin, því ver gaungum
að því vísu, að kjósendur gjöri ser alt far um, að skora á og
biðja þá að bjóðast fram, er þeir treysta bezt, og liggur það
í augum uppi, að þeir sem ekki vilja verða til með þessum
hætti, .mundu ekki taka við kosningu, þó þeir væru kosnir á
einhvern annan veg. Reynslan hefir og sýnt, að minnsta kosti
i Danmörku, að þess háttar hræðsla er ástæðulaus; en til að sanna
hitt, þarf ekki reynslunnar við, þvi það er hverjum manni auðskilið, að með þessari aðferð verða fulltrúaefnin lángt um betur undir
þíngsetuna búin, en annars, og kjósendur kunnugri mönnum og
málefnum almennings, þegar þeím gefst kostur á að komast
eptir skoðunarhætti fulltrúaefna sinna fyrir fram, og ræða um
gagn og nauðsynjar landsins.
En skyldi samt sem áður svo
ólíklega fara, að í einhverju kjördæmi yrði skortur á hæfilegu
fulltrúaefni, annaðhvort af því einginn byðist, eða hann næði
ekki trausti kjósenda, þá álitum ver bezt, að þeir kjósi hvern
er þeim lizt af þeim, er kjörgeingi hafa og ekki hafa áður
hoðizt fram í hinum öðrum kjördæmum landsins, og er þá ekki
hætt við, að sami maður verði valinn á tveim stöðum; þVÍ
þegar undirbúníngs tíminn er eins langur, og hér er gjört ráð
fyrir, getur ekki hjá því farið, að það verði heyrunkunnugt,
hverjir séu fulltrúaefni á hverjum stað.
En því síður mun
þurfa að slá varnagla vjð fulltrúa skorti, sem ver ætlumst til,
eins og áður er sagt, að kjósendur muni í tíma sjá ser út
fulltrúaefni, og fá þá til að gefa sig fram.
5. Um undirbúníng til kosninqanna : prestar og hreppstjórar semji skrár ytir alla þá, sem kosningarrétt eiga, og
sendi sýslumanni, en hann gagnskoði og leiðrétti fyrir kosningarfundinn, ef gallar eru á. Virðist oss, að þetta geti gefið næga
vissu fyrir, að þeir geti kosið, sem kosningarrétt eiga, og
aðrir ekki.
6. Um kosningar: kosningar álitum ver eigi að fara fram
sama dag um land alt; að sýslumenn með tveimur eiðsvörnum
aðstoðar mönnum eigi að stjórna kosningum, hver í sínu kjördæmi, og hafa gát á, að þeir einir verði kosnir, er sanna kjörgeingi sína með gildum skýrteinum frá presti sínum og brepp-
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stj óra, eða frá sýslumanni sínum, ef þeir ern utanhéraðsmenn.
Allir kjósendur,
sem atkvæði
ætla að gefa, ættu sjálfir að
vera <Í kosniugarfundum.
Kjörstjórnarnefndill
greiði atkvæði
fyrst á fundinum skriflega, innsigli atkvæðin og opni þau síðan, þá öll atkvæði em greidd,
Hver sá, er býðst til full tr úa ,
ætti a1'l vera viðstaddur á fundinum,
og gjöra þar grein fyrir
skoðun sinni á þeim málum,
sem kjósendur
hans biðja hann
að flytja á þjóðfundinn,
eim menn vita til að muni verða lögð
fyrir hann af stjórnarinnar
hálfu, því við slíkar samræður fá
kjósendur
meiri kynni af fulltruaefnunum,
og þau kynni ættu
að geta leidt til þess, að sá væri kosinn, er hæfastur þykir.
Í sambandi við þessa vora hænarskrá,
leyfum ver oss að
biðja alþíngi að skora á stjórnina,
að hún vindi bráðan bug
að gjöra út um kosuingarlögin,
og búi þau svo tímanlega
úr
gal'ði,
ef mögulegt er, að þau komi út híngað með póstskipi í haust, sem og einnig um leið tiltaki hina konúngkjöruu
menn á þjóðfundinn,
svo almenníngur
hafi ekki augastað á
þeim; nema stjórnin vilji bíða með það, þángað til búið er að
kjósa hina þjóðkjörnu þíngrnenu, og láta þá fulltrúa sinn velja.
Ver álítum þa!'! í alla staði mjög skaðsarnlegt,
að dmga þetta
málefni eða geyma þa!'!, þángað til komið er í eindaga.
A hinum almenna fundi vi!'! Öxará, 29. dag júuim. 18.19.

P. Petursson.
forseti.

S. Thorarensen.
aðstoðarforseti.

Ila/mes Stephensen.
aðstoðarforseti.

Að upplesinni hænarskránni
mælti flutníngsmaður:
Eg þarf
varla að bið ja þíngið um, að nefnd verði sett í þetta mál, því
eg þykist vita, að hver einu þingmaður
meti kosuingarlögin
svo mikils, að varla geti komið meira áriðanda málefni á þingið; því þau eiga að vera hyrningarsteinn inn undir byggíllgu
þjóðstjóruar
vonar fyrir niðja vora, alda og óhorua, um þessa
ölrl og allar eptirknmaudi,
og varðar því ei litlu, að vel Sl!
lagour gtffilllviillurilln.
En nú vantar það, sem við þurfli að hafa, og það el' hið
leillgi eptirþráða
kouúnglega
frumvarp um sama efui; eu þótt
það enn {lá ei se komið, sem eiugum verður geflll sök <Í1 því
það er af óhappi einu,
væri þó VCI't, nú þegar að setja í
hið minnsta 5 rnauna nefnd, til uákvæmlega
að yfirvega þetta
frumvarp, er nú var lesið, svo að þeir gætu orðið gagnkulluugir þeim skoðuuarmáta,
CI' her var getið;
er þá alt fljótara
til, þegar það konúnglega frumvarp kemur, að bera bæði frum-
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vörpin saman, og að velja þá beztu af mismunandi menungum; og með því vel að þeinkja um málið og skoða það á alla
vegu, skýrist hugmyndin meira og meira, svo fljótlegra gæti
orðið á endanum, að semja nefnrlarálitið, þegar það konúnglega frumvarp kemur, sem við væntum daglega. Margt hefir
og áður verið rædt og skrifað um þetta efni, einkum um eitt
höfuðatriði, en það er, hvort hentugri séu einfaldar eða tvöfaldar kosníngar.
Eg óska, að þingmenn vildu reyna og prófa allar meiníngar í þessu efni, er þeir þekkja, og að þeim mætti vel heppnast að útvelja hið bezta, og það, sem landinu gegnir bezt.
þegar hið konúnglega frumvarp kemur, getur þíngi!), eptir
því sem því sýnist og hinn heiðraði varaforseti stakk upp á,
bætt tveim mönnum við nefndina, svo þeir verði alls 7 i henni,
og mun það nægja, ef vel tekst að kjósa i þessa áríðandi
nefnd.
Stiptamtmaður: það sem eg drap á í ræðu minni, þegar eg setti þíng þetta, hefi eg nú feingið vissu um, að það
se tilgángur konúngs vors eptir loforði sínu i brefi fl'á 23.
sept. 1848, að láta bera undir þÍngið frumvarp til nýrra kosningarlaga handa Íslandi; má álíta það nokkurn veginn víst, að
rannsókn lagafrumvarps þessa verði aðalstarfi þessa þings,
og er það allra ósk, að það starf megi takast sem bezt, sem
verða mun, ef það er lagað eptir ósk þjóðarinnar og vilja konúngs, og hvorirtvegfdu koma sel' saman. Get eg ekki annað
en vænt þessa. Sá maður, sem vera á konúngsfulltrúi her á
þínginu, hefir mikið starfað að þessu máli áður her á landi,
og nú haft fyrir ser uppástúngu
þingsins frá árinu 1847, og að
nokkru leyti búið til frumvarp það, sem Í vændum er, þess
vegna þykir mer líklegt, að margir þingmanna muni fallast á
það. Væri nú kosningarlaga frumvarpið komið, væri sú rétta
aðferð þessi, að kjósa nefnd manna til að íhuga það, og afhenda þeirri nefild allar þær bænarskr.ir, sem væri þess efnis.
En nú vill svo illa til, að frumvarpið er ókomið, og er ei gott
úr að ráða.
Hingað eru komnar margar bænarskrár viðvíkjandi kosningum, og sumpart ósamhljóða, og má vera, að sumar [reirra, sem ólíkar eru þeirri, er upp var lesin, séu, ef til
vill, líkari hinu konúnglega kosníngarlaga frumvarpi. Jafnvel
þó eg geti ei betur séð , ef nefnd verður nú kosin, en að
nauðsynlegt verði að setja nefnd að nýu, þegar frumvarpið
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kemur, þá vil eg samt ekki mæla móti því, að nú verði nefnd
kosin. Sú nefnd gæti þó skýrt málið fyrir ser, og undirbúið
það. En tækist nú svo til, að frumvarp stjórnarinnar kæmi
ekki til þessa þings (menn hafa vænt þess daglega, og einna
mest nú í dag, en þó er það ekki komið), þá vilda eg þó
bera undir þíngið, hvort það vildi ekki bíða nokkra daga, t,
a. m. til mánudags, að kjósa í þessa nefnd, og skjóta svo
bænarskránum, ef frumvarpið yrði þá komið, inn undir þá nefnd,
sem sett yrði til að rannsaka það.
Hvað inntak þessara bænarskráa snertir, skal eg ei fara
mörgum orðum um; það er fátt í þeim, sem eg áður hefi haft
tækifæri til að segja álit mitt um, og ef konúngsfuIltrúinn
kemur, heyrir það til hans starfa að rannsaka þetta mál; einúngis vil eg drepa á hina (j. grein, O~ vísa eg þar um til
Departements tíðinda 1848 bls. 693. Í fyrra, þegar tilrædt varð
um að senda fulltrúa til rikisfundar, var stúugið upp á í bænarskránui , að sýslumenn skyldu stýra kosningum;
og svo
segir her í þessari bænarskrá.
En eg held, að þeir ættu ekki
sjálfir að tiltaka aðstoðarmenn, heldur gæti sýslu-prófastur og
sýslunnar alþingismaður, svo sem eins konar nefnd, ásamt
sýslumanni, stýrt kosningunum. Að öðru leyti mun nefnd, ef
hún nú verður kosin, íhuga bæði þetta atriði og annað, og í
því tilliti er það heppilegt, að þeir þingmenn tveir, er oss vantaði, eru nú komnir frá Kaupmannahöfn, sem bæði hafa reynslu,
hvað kosníngarlög snertir, og, ef til vill, þekkja eitthvað til
hins konúnglega frumvarps, sem í vændum er.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg get ekki fallizt á þá frestun
þessa máls, er stiptarntmaður fór fram á. Mer þykir, úr því
nú er komið, hver dagurinn dýrmætur, og vanséð, hvort þingið verður nokkru nær, þó enn verði beðið til mánudags. Helmingur þingtímans, þess lögskipaða, er, sem kunnugt er, þegar
liðinn, og margt er fleira að starfa við önnur málefni fyrir þá,
er að líkindum verða kosnir í þetta mál, en eflii þess er svo
mikilvægt, að þvi eingan veginn má fyrirskjóta á þessu þingi,
og svo margbrotið, að því ekki veitir af þeim tíma þingsins,
sem eptir er, ef það á að verða skammarlaust af hendi leyst.
Eg; óska því nefndar þegar í stað. En að einu vildi eg leyfa
mer að leiða athuga þingsins, hvort ei væri gjörlegt, að skipta
málefni þessu þannig: að nefndin fyrst íhugaði grundvallar ástæður kosnlngarlaganna,
t, a. m, hvort kosningar vera skuli
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einfaldar eða tvöfaldar,
hvort nokkur kosninga
eða kjörstofn
skuli vera eður ei, og annað slíkt, semdi um það álit sitt,
svo þingið sem fyrst gæti farið að ræða slíkt.
Eg ber þetta
upp, eingaungu
i þeim tilgangi,
að flýta með afgreiðslu málsins.
Um þetta geta nú þeir, er vilja, af þingmönnum
birt
huga sinn.
Stiptamtmaður:
.Mer virðist þó, að það væri ekki sem
bezt tilfallið, að skipta efninu á þann hátt; eg ætla, að nefndin ætti að búa til alveg nýtt frumvarp;
það er ei svo gott að
skoða parta þessa máls, nema alt frumvarpið se skoðað í einu
sambandi.
það er t. a. m. meira, sem talar fyrir tvöföldum
kosningum,
þegar kosningarréttur
og kjörgeingi
eru öldúngis
óbundin, en þegar þetta tvent er bundið einhverjum skildaga.
Hins vegar eiga einfaldar kosningar betur við, ef fulltrúaefnin
skulu gefa nöfn sin áður til kynna.
þannig er eitt atriði svo
við annað bundið, að ekki er auðvelt að slíta málið sundur og
undirbúa það í pörtum.
Annað mál er, þegar frumvarpið væri
komið, að skipta þá umræðu þess i parta, eins og gjört hefir
verið á rikisfundinum , t. a. m. tala fyrst um skildaga
fyrir
kosningarrettl , síðan um einfaldar eða tvöfaldar
kosningar o,
s. frv .
•1. Johnsen: Eg neita ekki, að eg tel það mjög óhappalegt,
ef þingið nú þegar verður að neyðast til að taka mál
þetta, þannig vaxið
sem það enn er, til meðferðar af nefnd,
og einkum til umræðu á þinginu,
áður en konúngsfulltrúinn
sjálfur er kominn, og frumvarp
stjórnarinnar
til kosningarlaganna með þess ástæðum verður lagt fyrir þingið,
og ætla eg
það þess öhappalegra,
sem eg óttast fyrir, að nefndarmönnum
og þingmönnum veiti þess örðugar að fella sig við ákvarðanir
stjórnarinnar
og ástæðurnar
fyrir þeim,
þegar þær loksins
koma fyrir sjónir af hendi konúngsfulltrúa
, sem þeir sökkva
ser dýpra niður i málið fyrir fram; en einkum er eg hræddur
um þetta, ef nefndin eða þingið einúngis tæki hin mest áriðandi aðalatriði málsins til meðferðar,
þángað til frumvarp
stjórnarinnar
kemur fram, þvi þá held eg ekki ugglaust,
að
sumum enda kynni að verða það á, að binda sig svo fast við
hugmyndir sínar um aðalákvarðanirnar,
að þeim veiti enn torveldar að láta sannfærast
af ástæðum stjórnarinnar
fyrir öðrum ákvörðunum,
þó þær í raun og veru kynnu að vera og
reynast betri eða hentugri.
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Að öðru leyti get eg varla sagt, að mer se neitt kunnugt
um frumvarp
stjórnarinnar
til kosningatlagauna.
.Mer hefir
ekki gefizt færi á að sjá það, og svo ætla eg líka muni standa
á fyrir hinum þeim virðulega þíngmanni,
sem nú ásamt mer
er kominn hingað frá Danmörku.
Eínúugis hefir konúngsfull ..
trúinn,
sem frá upphafi mun hafa samið frumvarpið að undirlagi stjórnarinnar,
sagt mer lítið eitt af aðalatriðum þess; en
af því eg bjóst við, strax sem þyrfti á að halda, að fá frumvarpið í hendur, lagði eg ekki það svo á minnið, sem hann
trúði mer fyrir munnlega,
að eg nú treysti
mer til að herma
það rctt eptir.
Ásgeir Einarsson:
því, sem sá konúngkjörni þingmaður
hreifði um það, að skipta í sundur efni bænarskráarinnar,
þykist eg ekki þurfa að svara, því stiptamtmaðurlnn
hefir útlistað það glögglega.
En því, sem þingmaður Ál'llessýslu sagði,
verð eg að svara með fáum orðum.
Eg get ekki séð, að það
séu nein neyðarúrræði
að taka bænarskrána
til nefndar, þó
frumvarp konúngs um þetta efni se ekki komið til þingsins,
því þó sumir gjöri lítið úr þjóðviljanum
á Íslandi,
er þess þó
að geta, að ef hann er nokkurs metandi, verður það að vera í
tilliti til þeirra bænarskráa,
sem til þingsins eru komnar um
þetta efni, því þær eru samdar á fundum, þar sem margir enna
skynsömustu
og beztu manna voru saman komnir.
Eg get
því ekki seð, hverninn þíngið gæti varið þá aðferð, að draga
að kjósa nefnd í þetta mál svo leingi,
að málið, ef til vill,
yrði ekki fullrædt; því eg álít það aðal- ætlunarverk
þingsins
að semja kosningarlaga
uppástúnguna.
l\lenn vita ekki með
neinni vissu, hvort frumvarpið verður komið fyrir þínglok; en
þó svo yrði, ætla eg nefndinni ekki þann eintrjáningssknp,
að hún vilji ekki víkja í neinu frá þvi, er hún hefir bundið
hugann við, ef annað kæmi, sem betur þækti eiga við.
En hver er nú skaðinn, sem af því hlýzt, þó byrjað verði
strax að rannsaka bænarskrárnar,
áður en frumvarpið
kemur
frá stjórninni,
nema sá, að kosningarlögin
verði þá sprottin af
ósk þjóðarinnar,
ef eptir bænarskránum
verður farið '( En um
það hefir áður verið kvartað, að ýms lagaboð ættu hel' illa við,
af því þau væru sprottin af útlendri rót. Eg fer ekki um þetta
fleiri orðum, þar eg vona, að einginn þingmanna
verði því
mótfallinn,
að kjósa nefnd nú strax.
þ. SVl!Íllldörusson: Eg sagði nýlega, hver minn ásetu-
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íngur væri með þá uppástúngu,
er eg þá gjörði;
mer gekk
einúngis gott til við málefnið, er eg sízt af öllu vildi að yrði
útideyða á þinginu,
fyrir hverju eg helzt kvíði eptir þeim
hraparlegu
kringumstæðum,
sem á eru, [iar sem mesti og
hezti tíminn er liðinn, og ný, eða þá önnur skoðun málsins
má ske seinna berist nefud þeirri, er kosin verður, og það á
hennar verstu og síðustu dögum.
Ásgeir Einarsson: Mer datt það ekki í hug, að það væri
meiníng ens konúngkjörna
þingmanns,
við upp ás tún gu hans,
að hún væri í nokkrum illum tilgángi.
Varaforseti:
Af umræðum þingmanna
þeirra, er tekið
hafa til orða í þessu máli, er að heyra,
sem þinginu
þyki
vafasamt,
hvort strax skuli kjósa nefnd í þetta mál, eða fresta
þvi fáa daga; en þó eru fleiri á því, að nefild verði kosin
þegar í stað,
Eg fyrir mitt leyti get ekki seð, að nokkurn
háska ella tjón geti leidt af því, að málið se strax tekið fyrir. Eg get ekki skilið, að neinn se annar vilji þíngsills,
en
að þetta mál verði sem bezt, skynsamlegast
og frjálslegast
rædt, og því get eg ekki ætlað, að nokkur
sál se svo eintrjáníngsleg
her á þíngi, eða bindist svo fast við skoðanir og
álit sjálfra sín, að hún ekki láti seinna sveigjast,
ef frumvarpið kæmi og sýndi
fram á annað betra.
Eg verð því að
ráða þinginu til, að kjósa þessa 5 manna nefnd, og mæli einginn móti, vona eg þingið gjöri það strax.
Th. Ihuimundsen: Eg verð að fallast á ræðu stiptamtmannsins og fulltrúa Árnesinga, og af sömu ástæðum og þeir
hafa tilgreint sýnist mer ráðlegast,
að frestað se nokkra daga
enn nefndarkosningu
í þessu málefni.
Varaforseti: Fyrst mótmæli heyrast, bið eg þingið skera
úr með atkvæðum, hvort nefnd skuli kjósa.
Flest atkvæði urðu með nefnd, og voru því næst í hana
kosnir
þ. Sveinbjörnsson
og Jón Guðmundssun
með 14 atkvæðum hvor, Steffán .Jónsson með 12, Kr. Kristjánsson
með
II og Johnsen með 9.
Bænarskráin
var síðan afhent formanni nefndarinnar,
Þ.
Sveinbjörnssyni.
þá tók varaforseti
fram hinar bænarskrárnar
um sama
efni, og gat þess, að flestar þeirra væru með viðaukum, sem
sumir hverjir væru áður feldir af þinginu, t. a. rn, um þingstað
við Öxará.
Varaforseti
kvað eina af þessum bænarskrám
um
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kosningarlögin
vera frá Norðurmúlasýslu,
og bæði hún líka
um hagkvæmustu
stjórnarlögun;
en þar eð nú á þessu þíngi
yrðu rædd kosningarlög
til að velja eptir þá menn, er yfirvegi þetta málefni næsta ár, þækti þessi viðauki, ef til vildi,
of snemma upp borinn,
og ekki eiga við, að gefa honum nú
gaum, mundi því bænarskráin
án þessa viðauka mega gánga
undir þá nefnd, er nú var kosin; samt vildi hann skjóta því
til atkvæða þíngsins,
hvort þessi nefnd ekki mætti taka við
henni, eins og þeirri hænarskrá,
sem eingaungu hljóðaði um
kosníngarlögin .
Jðn Jónsson:
Mel\ tilliti til ummæla þeirra, sem hinn
virðulegi varaforseti nú hafði, leyfi eg mer al'! geta þess, að
þegar bænarskrá
og uppástúnga
frá Suðurþingeyarsýslu,
um
ný kosníngar
lög til aðalþjóðlagaþings
á næsta
arr, var
samin og undirskrifuð,
vakti það ekki ljóslega
fyrir sýslubúum, hvort kosningarlögin
ein, eður og líka einhverjar
greinir
stjórnarskipunarinnar
ættu að ræðast á þessu þingi, fréttir eður rit með útlendum skipum um það efni var þá ekki komið,
og bjuggust menn, ef til vildi, við, að hvortveggja kynni koma
til umræðu á þíngi þessu.
Nú er það orðið ljóst, að einúngis
kosningarlögin
séu það, sem stjórnin
ætlast til að undirbúin
séu, og ætlast eg því til, að nefndin, sem kosin er í þetta málefni, fái að vísu bænarskrána
í hendur, og gaumgæfi þann
part hennar, sem að kosningarlögunum
lýtur, sem líka er mestur hluti hennar, en viðaukann um vald þingsins
get eg ekki
búizt vil'! að nefndin nú fari al'! hafa hliðsjón
af í þetta sinn,
sem annars eðlis.
Varaforseti:
Fyrst einn af flutníngsmönnum
þessara
bænarskráa
mælir á þessa leið, vona eg, að aðrir flutníngsmenn gjöri sig líka ánægða með, að bænarskrár
þessar verði
teknar til greina, að svo miklu leyti þær lúta að kosníngarlögunum.
Voru síðan þessar 5 bænarskrár
afhentar formanni
nefndarinnar.
þá tók varaforseti
fram bænarskrá
frá 3 sýslum í vesturamtinu,
Barðastrandar,
Stranda
og Ísafjarðar sýslum, sem
biður um, að vorhreppaskila
þíng væru af tekin.
Hann kvað
þíng þessi að vísu ekki orðin gömul í vesturamtinu,
en bænarskrána lýsa því þó, hve vel mönnum þar væri um þau gefið, enda hefðu þar að undanförnu aldrei verið haldin hreppaskilaþíng,
nema á haustum.
Að líkindum hefðu komið bæn-

128

arskrár
frá fleiri hérððum
landsins um þetta efni, ef menn
hefðu ei skilið opið bréf af 21. apríl 1847, að eptir því ættu
menn völ á að telja fram fé til tíundar, hvort sem menn vildu
á vori eða hausti.
Bænarskrá
þessi mundi bezt sjálf lýsa ástæðum, og því feingi hann hana flutningsmanni
hennar, Ey(ílfi Einarssyni,
til upplesturs.
Flutningsmaður
las upp bænarskrána
og mælti: Allir vita
þíngmenn, að árið 1845 mælturn vih þíngmenn frá Ísafjarðar,
Stranda og Barðastrandar
sýslum móti vorþíngum,
en vegna
atkvæða
þíngmanna
fell það í gegn; eptir að lagaboð af 21.
april 1847 kom út, heit eg vorþíng,
einúngis
til framtals
til
töflu, en eptir að sýslumaður
skipar mer að leggja fe bænda
í tíund að vorinu, fór eg að skrifa amtmanni um það efni. Á
leiðinni fékk eg svar, hvað eg get framvísað,
ef þörf væri,
skipar hann þar með ákveðnum
orðum að taka tíund bænda
að vorinu.
þetta hefir knúð
sýslubúa
mína, sem og hinna
sýslnanna,
að afbiðja vorþingin, þar þau leggja hapt á bjargræðis vegi fyrr nefndra sýslubúa. sem um það leyti eru flestir við sjó og þurfa 3 eða 4 daga að vera frá róðrum, að sækja
vorhreppskilin,
getur líka svo að borið, að færu 2 eða 3 menn
af einu skipi, má það hætta róðrum,
þar til menn þessir koma
til skips aptur.
.Mæli eg því með, að nefnd sé kosin í málið, þar það snertir réttindi manna í 3 sýslum.
þ. Sirertsem
Eg leyfi mer að geta þess,
að eg hafði
samslags
bænarskrá
frá hinum sýslum vesturfjórðúngsins,
Mýra, Snæfellsness
og Dala sýslum, og þá, sem her ræðir
um, og hefi eg afhent hana ennm beiðraða varaforseta,
þótt
hún nú ekki se her á þíngio'alnum, og vil e!!= mæla með því
fastlega, að nefnd verði kosin í málefni þessu, þó ekki væri
til annars en yfirvega,
hvert væri ætlunarverk
vorþinganna.
sem lagaboðið um þau ekki ákveður, og hvers vegna vorþíng
þessi, einkum þar, hvar þau eru að smokka ser inn, geta valdið töluverðum ruglingi, og jafnvel
ágreiníngi.
Sinn siður er
hrúkaður,
í vorþinganna
tilliti, í hverjum
fj órðúngi landsins,
í hii'l minnsta
mun annar siður í vesturfjórðúngnum,
hvar
boðið el' framtal tíundbærra
aura, og að þeir um leið séu þá
strax á vorþínginu lagðir Í tíund, heldur en í hinum fjórðúngum landsins,
hvar að sögn ekki er lagt í tiunð fyrri en að
haustinu, og skýrskota
eg til þeirra virðulegu þingmanna þaðan, er her eiga setu, og eru því kunnugri en eg. Mer virðist

129

því ön þ{irf lí, að nef JIll íhugi málið, því nauðsynlegt
er, að
ein regla her um se yfir alt land, hverri helzt sem framfylgt
yrði, og ætla eg þriggja manna nefnd nægja .
•Iakob Petursson:
Eg fyrir mitt leyti veit gjörla til þess,
að hreppstjórnar
vorþíng eru viða haldin í norðurlandi,
til að
innfæra tölu manna og skepna, með fleiru, í þá lögboðnu landbúskapartöflu
; en hvergi er þar viðtekin regla,
að framtelja
á því fénaðinn til tíundar, sem allstaðar er gjört á haustþinginu, og hefir þá líka optsinnis sú umgetna
tafla verið fullgjörð, að því leyti ekki fein gust skýrslur til hennar á vorþinginu, svo það er að því leyti þýðíngarlítið
að öðru en venjuuni
á sumum stöðum .
•Ión Jðnsson: Svo lít eg á hreppavorþíngin,
að þau séu
nauðsynleg
og leiði mikið gott eptir sig; því fyrir utan það
að fundir eru ekki svo margir í þjóðlífi manna III~r, að fært
að fækka þeim lögboðnu, þá er alment á vorfundum
þessum tekið fólks og fjártal , m. fl., sem búskapartaflan
er samin eptir, og þar að auki gjörðar ýmsar aldeilis nauðsynlegar
ráðstafanir í nokkrum atriðum sveitastjórnarinnar,
svo sem um
vegabætur,
refaleitir
og geldfjár upprekstur,
og margt fleira,
sem á vorin þarf að g:jörast, og hvað ekki getur hagalllega
komizt á, nema með almennum fundi hreppsbænda.
Eg hefi
því ekki samvizku til að mæla fram með nokkurri
breytingu
þessa lagaboðs yfir höfuð, en ef sérlegar ástæður þar vestra
kynnu ~ðra landsmönnum
þar breytinguna
nytsama,
vil eg
ekki hafa móti sérlegri undantekníngu
í þessu tilliti.
þ. Sicertsen, Hafi enum virðulega þingmanní, er seinast
mælti, skilizt svo bænarskráin
eða orð mín, sem farið væri
fram á, að vorþíng ön á landinu yrði bönnuð, þá hefir honum
misskilizt.
Bænarskráin
fór fram á það fyrir vesturfjórðúnginn, hvar vorþíngin þykja óhagkvæm, að þau megi þar leggjast niður, og einkum regla sú, að lagt se í tíund á vorin, meðan það ekki er regla annarstaðar.
Eg ætla vorhreppskilin
geti
orðið haldin, þar sem vill og haganlegt þykir, fyrir því, þó leyfi
feingist. að þau ekki væri haldin, hvar öðruvísi á stæði, og
mundi óhult að yfirláta nefndinni, að yfirvega það.
Bann á
móti vorfundum
ma una til nauðsynlegrar
meðhöndlunar
þess,
er þurfa þækti, hafa Vestfirðíngar ekki beðið. um, og held eg
þeir muni ætla ser frjálst að halda þá, án þess að lögboð skyldi
þá til þess, eða bji1ði þeim það.
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Jon. Jónsson:
Eg kannast ekki við, að lagaboðið ætlist
til eður ákveði fortakslaust,
að í tíund skuli leggjast
á vorþíngunum.
R. flL Ólsen: það sem þingmaður Suðurþíngeyínga
framfærði um nytsemi vorhreppaþinga
halds í norðurumdæminu,
er
einnig alment viðurkent í Húnavatnsþingi.
Samt vil eg ei
vera því mótfallinn, að undantekning
verð! gjörð frá aðalreglunni, því eg verð að álíta sannað, að Vestfirðingar
hafi haft. álitlegar
ástæður
til að æskja frítekniugar
við vorhreppskila
haldið.
El/ólfur Einarsson:
Eins og eg og fleiri þingmenn komu
upp á á fyrsta þingi, að vorþingin
leyfðust , þar henta þækti,
svo er eg enn á sama máli; það er min sannfæring,
að hausthreppskil eru nauðsynleg,
og má ei raska þeim.
En hvað
áhrærir samkomur,
sem þingmenn sumir klifa á, þá se eg ei
betur, en það sem á þessu þíne;i skyldi gjöra, geti vel haft
stað við kirkjufundi;
því mer virðist tíðir !int sóktar um þann
árstíma,
ef þær samkomur ei geta haft stað,
enda eru samkomur þessar ekki mjög auðveldar, þar yfir sjó er að ferðast,
því þann tiltekna
dag má ske
sumum gefi,
hinum ekki;
þar af flýtur, að eingin samkoma verður haldin.
Stelfán Jðnsson : Eg var einn af þeim, sem átti hlut að
máli um þessi vorþing 1845, og gat eg þá um nytsemi
og
nauðsyn þeirra, á þá leið sem nú hafa nokkrir gjört, og vil eg
því ekki taka það upp aptur,
Eg man líka,
að þingmenn
af vesturlandi
voru þeim þá mótfallnir i og þegar þeir eru nú
svo uppvægir um þetta, nú eptir eins eða tveggja ára reynslu,
eptir skipun lagabohsins , þá lítur svo út, sem sérstaklegt
sveitar ásigkomulag
þeirra gjöri þeim þetta erviðara en flestum öðrum, og vil eg því heldur mæla með nefnd í málinu,
svo ástæðurnar verði metnar með og mót.
Kristján Magnúsen
og Helgi Helgason mæltu og báðir með
nefnd.
Varaforseti: þetta mál sýnist þó ei vera svo nauðsynlegt,
eins og þingmenn úr vesturamtinu
ætla.
Eg veit ekki
til, að bol'lið se að telja fram fe til tíundar á vori; lagaboð
þetta, sem her ræðir um, ákveður ekkert um, hvað skuli hafast að á vorþingunum.
þingmenn
kannast sjálfir við, hve góðir og þarfir fundir í landinu
séu, og að enn sem komið er,
séu þeir ekki of margir;
sýnist því einginn ábati að fækka
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þeim, með þvi að taka af vorþingin;
en fyrst fáir hafa verið
mótmæltlr
nefnd, bið eg þingmenn að velja menn í nefndina.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg mótmæli nefnd í þessu málefni.
það er ekki leingra en síðan 1845, að þíngið beiddi konúng
nm, að vorþíngin væru lögskipuð , og þyki mer það þínginu
óverðugt að fara nú að biðja um, að þau verði af tekin.
Th. Ihcdmundsen : Ef nefnd yrði kosin til að ræða þetta
mál, er hætt "ið, að líkar bænarskrár
mundu streyma
ai'l úr
öðrum áttum, sem einnig yrðu gjörðae
að álitum á þinginu,
og ynnu, ef til vill, atkvæðafjölda
ser í hag.
Með þessu móti
uggir mig, að sú nýa löggjÖf um vorþíngin muni smámsaman
flytja sig héðan úr landinu, og væri það óhæfa.
Eg verð því
að öllu leyti að vera samdóma hinum hæstvirta
konúngkjörna
þingmanni,
er seinast mælti, og mótmæli eg, að nefnd se sett
í máli þessu,
þótt eg eingan veginn
reingi sögusögn
þeirra
heiðruðu alþingismanna
að vestan,
er kunnugir eru landslagi
og atvinnuvegum
bænda þar, samt þeim öðrum tálmunum , er
aptra þeim frá að sækja vorþíngin.
Stiptamtmaður:
Eg vildi einúngis geta þess. að þíngii'l
hefir í öðrum málum haldið,
að ekki ætti að breifa að svo
komnu við sveitastjórn
i landinu ; nú virðist mer þetta mál
snerta einn part af henni, og því vil eg skjóta því undir álit
manna, hvort það se ekki samkvæmt
því, er áður hefir verið
gjört, að fresta máli þessu nokkurn tíma. þegar frumvarp um
sveltastjórn
kemur, þá mun verða skipað fyrir um haustþing
og vorþíng, og má ske sett sumum sveitum í sjálfs vald, að
taka þann tímann til þinghalds,
sem þar er hagfeldastur.
þó
eru það einstöku störf, sem mjög er áríðandi að framkvæmd
verði um sama leytið yfil' alt land, t. a. m. framtala manna til
búskapartöflunnar.
En samt sem áður held eg það eingan
skaða málefni þessu, að því se enn frestað um sinn.
Eyól(ur Einarsson: Áhrærandi það sem sá konúngkjörni
þingmaður
mælti fyrir stuttu, vil eg leyfa mer að svara,
að
þíngtíðindín
bera ei með sér, að flest atkvæði þingsins hafi
verið fyrir því, að vorþíng skyldu haldast til tíundarframtals
;
en hvernig á breytingunni
stendur i því efni, veit eg ei, þar
lagaboðið
getur ei um, hvert starf skuli fyrir taka á þeim
þíngum.
Stelfán Jðnsson : Eg felli mig vel við það, sem herra
stiptamtmaðurinn
sagði um þetta málefni; eg mælti með nefnd,
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af því að borið er fyrir, að hreppaskilaþluz
á vorin hindri
bjargræðis útvegi manna; en að mótmæla þeim fyri!' þá skuld,
að þar fremur en annarstaðar se af yfirvöldum skipað að telja
fram til tíundar, þykir mel' lítið í varið.
Guðmundur Brandsson:
Eptir því sem eg hefi þókzt
verða var við her sunnanlands, þá hefir mer fundist að felagskaparandi væri ei svo vakandi, sem óskandi væri; og ef hinir lögskipuðu
fundir, sem nú eru, ættu að fækka: get eg til,
að fundum, yfir höfuð að tala, heldur fækkaði en ~jölgaði. Eg
hefi reynsluna fyrir mer í þessu, og móti henni vil «g ekki
mæla, en á móti nefnd mæli eg.
Eyólfur Einarsson:
Næstliðið vor gátum við Vestfirðingar komið saman á þorskafjarðarfundi
óskipað, sem sannar,
að við Vestfirðingar erum ekki ófúsari á mannfundi, en aðrir.
Og vona eg sá andi ei út deyi með þessu þingi .
•JÓn Guðmundsson:
Eg verð enn sem fyrri að mæla með
vorþingunum yfir höfuð að tala; að svo miklu leyti sem eg;
þekki" til her á landi, verð eg að álíta þau bæði þarfleg og
þjóðleg. Vestanlands þekki eg ekki til, og má vera, að þar
séu á þeir landslags og annars kyns annmarkar, að bæn þessi
se á rökum bygð; víst var um það, að Vestanmenn mæltu
þegar á móti vorþíngunum :;í alþingi 1845, og ekki er mer
grunlaust um, að þeir þá hafi fremur verið hornir ofurliða með
atkvæðafjölrla,
en með röksemdum.
:Mer finnst því ísjárvert
að mæla í móti, að nefnrl sé kosin, því þá fyrst sest fyllilega,
hvað gildar ástæður beiðendur hafa, til að fara fram á þessa
breytingu, en innan handar, að hrinda málinu eins eptir, sem
áður, ef það styðst ekki við ánægjanlegar röksemdir .
.Jón Jðnsson : Eg verð að vera fastur á því, að vilja ekki
missa aptur fyrir smámuni eina það lagaboð, sem ákveður
vorfundlna; svo álít eg þá. nauðsynlega og þarflega.
Ásaeir Einarsson:
.Mer þykir líklegt, að þingmönnum
Vestfirðínga þyki eg standa seint upp til að styrkja mál þeirra;
eg ætlaði ekki að tefja mikið með því þíngræðllruar, eu þat'
þær eru nú vorðnar svo lángar, verð eg að geta þess, að þegar mál þetta var borið upp á þorska~jarðarfulldiJlum,
reði eg
mönnum til, að senda ekki bænarskrá til þín?;sins að [ressu
sinni, heldur gjöra fyrirspurn til löggæzlustjórnal'innar,
hvort
lagaboðið ætti að skiljast á þá leið, er amtshrefið segir, nefnil.
að á vorhreppaskilum eigi að telja fram til tíundar og leggja

133

í tíund. og senda tíundartöflurnar
fyrir miðjan ágústmánuð ; en
af lagaboðinu
verður það ekki séð, að á hreppaskilum
þessum eigi að telja fram til tíundar, og lítur svo út, sem stjórnarráðið hafi gætt þess í þingtiðindunum , ásamt allri meðferð
málsins, :lð breytíngaratkvæði
það, er að þessu laut, var ekki
samþykt af atkvæðum þingmanna.
það er því einúngis vegna
þess áminnzta amtsbrefs , að sumir hreppstjórar
álíta skyldu
sína,
að halda vorhreppaskilin
og taka þá tíundar framtal
bænda, og flýtur þá af því, að bændur verða að vera lögskyldir til að koma á hreppaskilin , ef amtsbréfið er bygt á lagagrundvelli.
Mörgum er illa við lagaboð þau, er leggja möunum þær skyldur á herðar, er menn geta ekki uppfylt, og virðist mer þau vera einmitt til að neyða menn til að fóttroða og
einkísvirða
skyldur þær, er lögin bjóða, við hverju mer virðist að sem mest ætti að sporna.
það hefir nú verið sagt, að vorhreppaskilin
væru nauðsynleg til að tala um grenja leitir og vegaruðnhrga ; en eg veit
ekki betur, en sýslumenn skipi hreppstjörum
á manntalsþíngum, að halda bændum til þessa,
og geta þeir það, án þess að
halda um það fund, en ef um það þyrfti að halda fund, yrði
það ekki sem hentugast
að ákveða til þess vissan dag, því
ekki eru öll fjöll fullJeyst sama daginn til vegaruðuinga.
þar
eg held það se ekki móti þínglögunum,
að nefnd se kosin,
óska eg þess, og getur nefndin þá sagt álit sitt um það, hvort
um þetta mál skuli senda bænarskrá
til konúngs , eða óska
útskýríngar
stjérnarrábsins
yfir lagaboðið.
Guttormur
Vigfússon:
Eg hélt það að vísu óþarfa, að
eyða mörgum orðum að máli þessu; en þar fleiri af þíngmönnum hafa hreift meiningum sínum um það, vil eg einnig geta
þess, að vorþing eru álitin þar eystra nauðsynleg í fleiru tilliti; hafa þau þar ei einúngis þann tilgáng ~ að telja fram fé
sitt tíl búskapartöflunnar
, heldur einnig að ræða um ýmislegt
sveitarstjóminni
viðvíkjandi,
munu menn þar því uauðugir
vilja missa af þeim.
Auk þessa sýnist mer ei heldur, að mál
þetta se nú á réttum tíma upp borið, þar það á skylt við sveitarstjómartilhögun
þá, er ver hráðum vonum;
en taki þíngið
mál þetta, víkur það frá þeirri aðalgrundvallarreglu
, sem það
hefir þó gjört Sel', nefull. að hrinda öllum einstökum
greinum
málanna og láta þær bíða, þar til aðalmálið verður meðhöndlað,
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sem í þessu ti l\it i mun bráðum verða.
Afþessum
ástæðum er
eg aldeilis mótfal1inn, að nefnd se kosin í málið.
Varaforseti
bað þá þíngið að skera úr með atkvæðum,
hvort nefnd skyldi kjósa eður ekki, og fell málið með 12 atkvæðum gegn ll.
þá tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Mýrasýslu,
um
skattalögin.
Hann kvað vísast, að þinginu þækti þessi bænarskrá
of snemma npp borin, og gæti flutningsmaður
sagt til, hvort
honum þækti þö,·f á, að hún yrði upp lesin; en ef hvorki hann
né aðrir óskuðu þess, mundi mega sleppa því.
Helgi Helqason, flutningsmaður
bænarskráarinnar,
kvaðst
vera þeirrar meiningar,
að hún væri of snemma upp borin,
heyrði undir skattamálið.
Varaforseti kvað þá hænarskrána
fallna, þar einginn, O~
ekki sjálfur flutningsmaður, styddi hana.
því næst tók varaforseti
fram bænarskrá
frá Mýrasýslu,
um að hreppstjórar
fái laun fyrir að uppskrifa
afgjald jarða,
sem alþingiskostnaðurinu
er tekinn af.
Hann gat þess, að í
haust eð var hefðu hreppstjórar
að vísu orðið að hafa töluvert
fyrir þessum starfa, þar eð skipunin
hefði borizt þeim svo
seint, að liðin hefðu verið hreppaskilaþing
, en þetta mundi
eptirleiðis verða hreppstjórum
hægra viðfangs,
og vissi hann
þvi ekki, hvort óskandi væri, að hreppstjórar
feingju laun fyrir þessa fyrirhöfn framvegis.
þó kvað hann öllu vel, að bænarskráin mælti sjálf með ser, og fékk hana umboðsmanni
Ólsen, sem las hana upp fyrir þinginu.
Stiptamtmaður:
þess vil eg geta, að reglan er sú, að'
hreppstjórar
fái ekk.ert í opinberum
málefnum
fyri,' skriptir
sínar, þó þeim aukist við það byrðar á herðum.
þó eru til
undantekningar,
t. a. m. í fátækrastjórninni,
að þeim er leyft
að reikna ser lítið eitt í þóknunar skyni fyrir skriffaung.
Lítist þinginu að stínga upp á einhverjum þokkebótum
fyrir þau
störf, sem her er um að ræða, þá er það ekki
ósanngjarnt í
sjálfu ser. En vera mætti, að nefnd sú, sem á að segja álit
sitt um alþíngistollinn,
vildi taka að ser þetta atriði, því mer
virðist málið of lítið til að kjósa serstaka
nefnd til að rannsaka það.
Steffan Jðnsson: það mun flestum kunnugt, að ekki hefir þókt liggja laust fyrir hingað til, að sjá hvaðan taka ætti
laun banda hreppstjórum,
og mun enn í þessu efni að sama
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brunni bera, enda held eg þeim bregði ekki vit'), þó þeir fá'l
ekki þetta starf borgað, framar en annað ; þetta verk var líka
erviðast í fyrsta sinn, en verður lettara her eptir.
Hvað aðstoðarmennina
snertir, sem bænarskráin
talar um, er óvíst, að
það þurfi að koma fyrir þá sömu optar, en einu sinni; því víða
kann að mega skipta um þá, og ekki er víst, að það verk
hafi hitt á marga fátæklinga,
sem fyrir þá skuld sæti bágindum. Eg sé því ekki, að þingið geti skipt Sel' af þessu smávegis málefni.

þ. Gudmundsen:

"Verður
el' þó altjent
verkamaðurinn
launanna".
þ~tta nær jafnt til hreppstjóranua,
sem annara.
=það er alkunnugt,
að hreppstjórar
starfa launalaust.
og bætist þó á störf þeirra á ári hverju,
einkum hvað áhrærir ýmsar skýrslur.
þetta getur eiugum kunnugra verið, en sýslumönnum, sem hæði fá skipanirnar
um þessi erindi hreppstjóranna, og verða aptur og aptur að senda þá í ýmsar áttir.
:það er því mjög svo sanngjörn
krafa, sem her er farið á flot,
og vil eg með alhuga styðja að því, að málefni þetta verði
tekið til íhugunar af þinginu, þess heldur sem það stendur i
nánu sambandi við kostnað þann, sem af alþingi ris, og vita
þó allir, að allir jafnvel þeir lægri þjónar, sem vinna þinginu,
fá laun, eins og vera ber.
Laun hreppstjórunna
og þeirra,
sem að jarða afgjaldsskýrslunum
vinna, þurfa ekki að vera
svo há, einúngis er það áríðandi, að þessum þjónum se sanngjarnlega borgaður þessi starfi þeirra.
það mundi verða óvinsælt, ef þessir menn yrðu eingra launa aðnjótandi,
en gjöra
mundu þeir sig þó ánægða í þessu skyni með eitthvað litið
kaup, sem sanngjarnt
mætti álítast.
Jeg verð því að vera
þeirrar meiningar,
að mál þetta verðskuldi
þingsins íhugun,
og að það verði rædt af því; þó læt eg það svona vera, þó
sérstakleg
nefnd ekki se sett í því, en læt mer þá nægja, að
það verði, eins og stiptamtmaðurinn
stakk upp á, afhent til
meðferðar nefnd þeirri, sem kosin er til að rannsaka breytingar í alþingiskostnaðar
tilskipuninni.
Varaforseti: Eg ætla það og réttast, að bænarskrá þessari verði gaumur gefinn, því allir játa það, að þau ein séu
kjör hreppstjóranna,
að fremur se þörf á að bæta þau, eu
skemma.
Eg er á sama máli og stiptamtmaðurinn
og hinn
konúngkjörni
þingmaður, er síðast mælti, að bezt
að fela
þessa bænarskrá
á hendur nefndinni, sem kosin er til að íhuga
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niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins, og hafi þingið ekkert á móti
því, vil eg fá formanni þessarar nefndar bænarskrána .
•JÓn Jónsson: Nefndin hefir ekki að sönnu móti því, að
taka á móti bænarskránni, en ekki tók eg eptir, hvort hún
ætlaðist til, að borgun feingist fyrir hin umliðnu störf, og
vildi eg flutningsmaður tæki í því atriði tilgáng beiðendanna
fram.
Ásqeir Einarsson:
Mer sýnist það sjálfsagt, þegar bellið er um nýtt lagaboð, að það eigi að gilda fyrir eptirkornandi, en ekki umliðínn tíma.
Varaforseti kvað eingan vafa á, að þetta væri meining
hænarskráarinnar.

Jón Jónsson: Sem áður er sagt, tekur nefndin móti bænarskránni, þó mer sýnist um lítið að gjöra í hennar tilliti; því
hvað skýrslur þær snertir, sem alþíngiskostnaðurinn er niðurjafnaður eptir, þá er nú allareiðu búið að brjóta ísinn með tilbúníng þeirra, og því ekki mikilsvert héðau af, eptir þeim að
útreikna kostnaðinn, eða gæta þess, hver breyting verður í
eptirgjaldi jarða í hreppi hverjum.
Varaforseti afhenti þá bænarskrána nefndinni um niðurjöfnun alþingiskostnaðarlns, og tók fram hænarskrá frá Mýrasýslu um brúkun íslenzkrar túngu, og fékk hana biskupi
Thordersen, formauni þeirrar nefndar, sem áður var kosin í
þessu máli.
Kr. Maflnúsen:
Eg leyfi mer, áður fundi er slitið, að
fara fram á það við hinn háttvirta varaforseta, að nefndinni í
málefninu um kirknarétt og skyldur í gjaldi og skuldatöku,
mætti veitast aðstoðarmaður, samkvæmt 65. grein alþingistilskipunarinnar, og eins og opt hefir tíðkazt her á þínginu, þar
málefnið bæði er yfirgripsmikið og vandasamt; og leyfi eg mer
þar til að nefna assessor Johnsen, sem enn þá ekki hefir haft
her mörgum störfum að gegna.
Varaforseti kvað það sjálfsagt hafa verið meiningu þíngsins, að 3 manna nefnd mundi nægja, en víst hefir þingið ekkert móti því, að Johnsen, ef hann er þess fús, takist á hendur störf í nefndinni, og mundi hann því heldur láta nefndinni
aðstoð sína í te, sem hann ei áður hefði verið kosinn í nokkra
nefnd .
•1. Johnsen: þó eg efist mjög um, að nefndin muni græða
nokkuð að liði af aðstoð minni í þessu máli, sem nú ræðir
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um, skal eg samt ekki
hennar, ef nefndarmenn
málinu með þeim.

skorast undan að verða við tilmælum
allir eru á það sáttir, að eg vinni að

H. G. Thordersen : Eg, sem einn nefndarmanna, hefi ekkert móti þessu, eins og eg hins vegar vona, að ekki hafi verið stlmgið upp á þessu af ótta við mig, þó eg se einn í nefndinni,
en eingau veginn ætla eg að spilla fyrir neinu góðu
málefui.
Varaforseti: Bænarskrár þær, sem síðast eru inn komnar
til þingsins ogá morgun verða teknar til inngángsumræðu,
eru
þessar:
1. Bænarskrá
frá þórnessfundi,
um af töku hreppaskilaþinga
á vori.
2. frá sama fundi, um takmörk vesturamtsins.
3, Þegulegt
frumvarp frá þingmanui
Suðueþlngeyarsýslu,
um jarðamatið.
Nefndarálit í ferðakostnaðar
málinu,
sem í gær var lagt
inn á lestrarsali nn, verður rædt næsta laugardag.
Sagði svo varaforseti
fundi slitið, og ákvað fund kl. 10
næsta dag.

13.

júlí -

tíundi fundur.

þingbók frá næsta fundi upp lesin og samþykt.
Allil' á
fundi.
þá tók varaforseti fram hænarskrá
frá þórnessfundi,
um
af töku hreppaskilaþinga
á vori; hann kvaðst verða að álíta
þessa bænarskrá fallna, þar eð þingið í gærdag hefði frávísað
annari sama efnis.
því næst tók varaforseti
fram aðra hænarskrá
frá þórnessfundl,
um takmörk vesturamtsins,
og afhenti hana flutningsmannl,
kammeráði Magnúsen,
er las hana upp fyrir þínginu, og var hún Svo látandi :
Heiðruðu
alþíngismenn
og fulltrúar.
V CI' þurfum ekki með mörgum orðum að skýra fyrir yður,
það sem þer, eins og aðrir landsmenn vorir, viðurkenna,
að
forfeðrum
vorum hafi vel tekizt fyrir sig og seinni tímana
mörg hver niðurskipan.
er þeir gjörðu í og á landi þessu, og
efalaust þar á meðal aðgreiníng landsins í fjórðúnga; því það
er ljóst, hversu innbyrðis stjórn og lögreglu hefir þessa vegna
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orðið betur fyrirkomið, og hún bæði í því almennilega
og serstaklega verið heilladrjúgari.
Ver þykjumst því ei þurfa að
taka fram lángorðar
ástæður við yður, til að gefa yður hvöt
þá, sem ver vonum að sjálfkrafa sé öflug í og með yður, að
halda lögstjórnar niðurskipun
í landinu óveiklaðri meðal vor,
sem hlut eigum að máli, á ytri, og meginlandinu
fjarlægari,
takmörkum,
og því skorum ver á yður og alvarlega
óskum,
allir í einu hljóði, að þer nú strax berið umsorgun fyrir,
1. að vesturamtið haldi takmörkum sínum óbreyttum, eins og
verið hefir, meðan landið aðgreiníst í fj órðúnga ; því það
er samhuga ósk vor allra, að sú uppástúnga,
að l\lýrasýsla sé skilin frá vesturamtinu
og leggist til suðuramtsins, aldrei fái framgáng,
svo sem sú, er allri sannsýni og
rettvisi sé gagnstæðileg. Vestfirðingum öllum skaðleg og
hvervetna jafnmétstæðileg
; en skyldi nokkur breytíng ske
þvert á móti ósk vorri og vilja, virðist oss tilhlýðilegra,
að vesturamtið
næði sínum elztu fjórðúnga
takmörkum
við Botnsá við Hvalfjarðarbotn,
en þá er auðvitað,
að
Borgarfjarðarsýsla
heyrði til vestfirðingafjórðúngi
, samkvæmt enum elztu fjórðúngaskiptum;
og að
2. yfirstýrir amtsins, meðan amtmenn eru í landinu, sé gjört
að skyldu, að vera þar Í landsfjórðúngi
þessum búsettur,
sem hægast er og fljótast
er fyrir alla fjórMngsmenn
að ná til hans og hafa not af hans embættisstörfum.
Á frj álsum fundi Vestfirðinga að þórnesi við þíngvelli,
þann
23. júní 1849.
(~Ieð 37 nöfnum undirskeiíuðum).
Eptir það mælti flutníngsmaður:
þar eð eg ekki get
efazt um,
að þeim heiðruðu
þingmönnum
muni virðast
sú upplesna bænarskrá se á gildum rökum bygð, svo vona
eg, að þeir gjöri ~óðan róm að því,
að nefnd verði kosill til að yfirvega og meðhöndla
málefnið,
sem er svo mikils
umvarðandi,
þar sem um réttindi eins heils landsfjórðúngs
er
að g.iöra~ að þau ekki verði fyrir borð borin, sökum eigingirni
einstakra manna og af öðrum slíkum orsökum.
þ. Sveinlljörnssoll: Eg veit ekki, hvort öðrum þíngmönnum hefir dottið það sama í hug, sem mer, að bænarskrá þessi
se að berjast við sinn eiginn skugga.
Mer í hið minnsta er
það óljóst
og ókunnugt,
að nokkur breytíng
í vændum
á takmörkum
vesturumdæmisins
, eins og líka hitt,
að
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sameina eigi .Mýra og Borgarfjarðar
sýslur.
Má ske stiptamtmaðurinn vildi gefa þinginu upplýsingu um, hvort svo er.
Stiptamtmaður:
það er alveg satt, sem sagt er, að komið hefir það til orða, hvort Mýrasýsla
ætti, þegar fram liðu
stundir,
að fylgja vesturamtinu.
Er upphaf máls þessa það,
að stiptamtmaður,
sem þá var, Bardenfleth
gjörði 1838 25. JÚIIÍ
uppástúngu
um það, að 3 jarðir í Mýrasýslu, Stafholtsey,
Húsafell og Kalmannstúnga,
yrðu lagðar frá Mýrasýslu undir Borgarfjarðarsýslu.
En af því þetta væri óhagnaður sýslumaunlnum Í Mýrasýslu,
var þess getið í uppástúngunni,
að réttast
mundi að fresta þessu,
til þess er sýslumanna
skipti yrði.
Rentukammerið
svaraði 27. okt. 1838, að það fyndi ekki ástæðu þá um sinn, að halda því máli leingra áfram.
Nú er
það kunnugt,
að Lund sýslumaður
let af sýslustjórn
í Mýrasýslu, og fór af landi burt, sömuleiðis að Jóni sýslumanni
Peturssyni
var veitt Borgarfjarðasýsla
, og að hann um tíma
gegndi amtmannsstörfum
Í vesturamtinu,
Bar eg þá þessa spurníngu undir hann, hvort nú væri ekki kominn sá tími, að leggja
mætti jarðir þær 3, er nefndar voru,
til Borgarfjarðarsýslu,
eða hvort ekki væri mögulegt að sameina báðar sýslurnar;
og
ritaði hann mer svar sitt aptur.
því næst ritaði eg rentukammerinu 2. marz 1848, og bar upp að nýu þetta mál, að jarðir þessar væru lagðar til Borgarfjarðarsýslu;
spurði einnig að,
hvort ekki mundi tiltækilegt
að leggja Hnappadalssýslu
saman við Snæfellsnessýslu,
en Mýrasýslu saman við Borgarfjarðarsýslu,
og um leið drap eg á það, hvort ekki mætti auka
Mýrasýslu við suðurarntið , sem þó eingau veginn nauðsynlega
leiddi af sameiningu
hennar
við Borgarfjarðarsýslu.
Helltukammerið svaraði mer aptur 3. júní 1848 á þessa leið: "að ept"ir samkomulagi
við dómsmála-stjörnarráðið
þækti réttast, að
"gefa alþingi Íslendínga tækifæri til að segja álit sitt um uppá"stúngu stiptamtrnannsins,
áður en málefni þessu væri ráðið til
"lykta".
'það má þess vegna gánga að því vísu, að konúngsfuIltrúi
komi með skjöl þessa máls og nefnd verði sett Í
því, ef hún á annað borð ekki verður kosin IIÚ þegar,
sem
mer þó virðist vera rétt,
Álit .TÓlIS sýslumanns Peturssonar
á
máli þessu hefi eg séð, og er það nú hjá rentukammerinu,
en
álit Thorsteinsons
konferenzráðs,
hafi hann á annað borð ritað um málið, hefi eg ekki séð.
Mer þykir' líklegt, að ekkert
verði því til fyrirstöðu',
að skjöl þessi verði feingin nefndinni
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til skoðunar,
ef konúngsfulltrúíun
hefir þau með ser, en uppámína get eg sýnt henni.
Hvað við víkur hreytíngu á
takmörkum
vesturamtsins,
þá er margt, sem að því styður, að
amtsmótin séu ekki við Deildargil,
sem er lítil á, heldur sen
þau færð að Hvítá eður Norðlíngafljóti.
þegar
talað er um
vegahætur,
þá henr Mýrasýsla lítið tilefni til að takast á hendur vegaruðuinga uppi á fjöllum, nefnilega nyrðsta hluta Kaldadalsvegar eður Skúlaskeið
og niður að Hvitá, sem er þó mjög
ógl'eiður vegur yfirferðar i en áður ruddi fjallvegafelagið
það
af honum, sem kalla mátti fjallveg, en hitt, sem talið var til
bygða, vildi felagil'l ekki taka upp á síg ; hefir því sá kaflinn,
að því eg held) orðið ilt undan öllum vegabótum,
því innháar
Mýl'8sýslu hafa varla afskipti viljað hafa af honum, nema hafi
sýslumaður sá, sem þar er nú yfir, gjört á því einhverja breytingu.
Enn fremur má telja það sem ástæðu til þess, að amtsmótum verði hreytt og áður nefndar jarðir lagðar til Borgarfjarðarsýslu,
að Húsafell
liggur undir prestinn
í Reykholti,
og snertir það einnig sátta skipun . Eins er um það, ef þeir
embættismenn,
sem eiga ókeypis flutning, fara úr þíngvaIlasveit norður Kaldadalsveg
eða fyrir Ok, eða suður þessar sömu
fjallleiðar,
þá koma þeir við í vesturamtinu , þar sem um Kalmannstúngu
eða Húsafell er að gjöra, einnig þó þeir ekki vilji
fara leingra norður,
en einúngis í hina efstu hreppa í Borgarfjarðarsýslu,
og því á jafnaðarsjóður
vesturamtsins
eptir opnu
bréfi 10. fehr. 1847 § 2. að gjalda ferðakostnað
þeirra fyrir það
lítið: sem þeir hafa inn í þann fjórðúng
farið.
Mer virtist,
þegar eg fór þessa leið í fyrra á embættisferð minni um Borgarfjarðarsýslu,
að jafnaðarsjóður
suðuramtsins
ætti að borga
það, og. skrifaði eg rentukammerinn,
sem þá var, um það efni.
Slíkt hið sama getur komið fyrir biskup og landlækni.
Hvað þá spurningu snertir, hvort steypa eigi saman Borgarfjarðar
og Mýrasýslum,
þá er margt, sem mælir fram með
því.
En hitt leiðir eingan veginn þar af, að þær legðust háðar undir suðuramtíð.
Opt á það sel' stað í Danmörku,
að heraðs - og hæ ar - fógetar hafa 2 amtmenn yfir ser. Vera má, að
því fylgi nokkuð meiri umsvif, en þá eru og launin því samfara. En legðist nú Borgarfjarðar
og Mýrasýsla saman,
þá
ætti og Hnappadalssýsla
að sameinast Snæfellsnessýslu.
Kemur þetta einnig heim við hin kennimannlegu
skipti, þar sem
einn er prófastur yfir tveimur, Snæfellsness
og Hnappadalsstúngu
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sýslum, og hin fornu sýshrskipt! munu einnig hafa verið á þá
leið.
Færi svo, að föst laun yrði ákveðin handa sýslumönnum, þá er einnig betra fyrir fjárhag landsins,
að sýslumenn
séu færri, svo útgjöldin til þeirra séu minni. Eptir því sem
skattamálsnefndinni
segist frá, hefir um árin 18:33-1838
eptir meðaltali, hver alin reiknuð á 15 skildínga,
ön þegnskylda
at' landinu verið að upphæð 19~0S6 rbd. 30 sk. þar af hafa að
eins runnið í konúngs
sjóð og aðra opinbera bjóði 6384rbd.
82 skild. ; hefir þá lent hjá sýslumönnum
12,701 rbd. 44 sk.
En væru þeir komuir á föst laun, gæti svo farið, að landsmenn hefðu minni útgjöldum að svara,
en þegnskylda
sú er,
sem nú hvílir á þeim. það má einnig kalla merkilegt, í samanburði við það,
sem vi{')geiflgst annarstaðar,
að her á landi,
þar sem eru ekki nema 56000 manns, skuli vera 19 sýslumenn
og 1 bæarfógeti.
En samt sem áður vil eg ei fastlega fylgja
því fram, að Mýra - og Borgarfjarðarsýsla
verði lagðar saman.
Síðan eg fór að hugsa meira um verzlunarmálið
og rita um
fyrirkomulag
verzlunarinnar
her á landi , hefir skoðall mín á
sameiningu
þessara
sýslna blandazt nokk rum efa; þvi þegar á
verzlanina
er litið, þá er auðséð, að öll þörf er á, að sýslumenn séu nálægir þeim kaupstöðum,
þar sem útlenda verslunin flyzt beinlínis að.
Í Snæfellsnessýslu
eru mörg kauptún;
því kynni það verða ervitt, að Hnappadalssýslu
yrði aukið við
hana.
En þvi mega þingmenn vera kunnugir.
Ekki er heldur ólíklegt, að kaupstaður
komist á fót í Krossvik, eins og t.
a. m. i Hafnarfirði,
og held eg þá, að sýslumaður ætti að búa
á Akranesi,
og yrði þá, ef til vm, ervitt Mýramönuum
að ná
til hans.
Áður en verzlunannálið
kom til, hafði eg ætlað, að
sýslumaður
skyldi búa í Andakílshrepp,
ef sýslumat yrðu sameinaðar.
Armnð mál, sem einnig stendur í nánu sambandi við
þetta, snertir póstgaungur
um landið.
Annaðhvort
verða póstgaungur faldar á hendur amtmönnum og sýslumönnum,
og þá
verða þeir að búa á fast ákveðnum
stöðum, eða þá prestar,
umboðsmenn
eða aðrir, sem búa á tilteknum föstum stöðum,
takast
póstgaungur
á hendur.
Hvað nú póstgaungu
héðan
snertir norður og vestur, þá er Hvalfjörður
til mikillar tafar á
þeirri leið, en báðar póstgaungurnar
koma saman í Borgarfjarðarsýslu.
það er einu ig gömul hugmynd, frá því fyrst komlist her á póstferðir.
að þær skyldu
sameinast
efst í ~I'ýrasýslu,
og þá ætti ekki illa vii'), að einn væri sýslumaður
í
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henni og Borgarfjarðarsýslu,
en hvort sem hann yrði á Akranesi eða annarstaðar,
þá væri nauðsynlegt sem fyrst að ákveða,
hvar
hann skyldi
hafa
aðsetur,
Og hitt er víst)
að það
er gott, að póstgaungur
séu settar í samband við þetta mál.
Vilji menn endurbæta póstferðir um landið,
verða menn fyrst
að vita, á hvaða stöðum sýslumenn skuli búa. En eins og þessu
hagar enn þá til, er ómögulegt að koma þar á nokkru lagi.
Af bænarskrá þeirri, sem nú var síðust lesin her á þíngi,
er auðráðið. að Vestfirðíngar
vilja ekki missa frá ser .Mýrasýslu, því í henni eru, ef til vill, góðar sveitir, og tíundir háar, en aptur að hinu leytinu lágar tíuni/ir í öðrum sýslum vestflrðingafjðrðúngs,
t, a. m, sumstaðar
í Snæfellsnessýslu.
þá
er hitt eptir að vita, hvort ekki megi leggja Borgarfjarðarsýslu undir vesturamtið.
Hvað amtrnanninn
í suðursmtinu
snertir, þá Jiggur það í augum uppi, að hann má fremur æskja
þess, að umdæmi hans míuki, en aukist.
Suðuramtíð er mjög
stórt, þegar litið er yfir það vestall frá Borgarfirði
austur að
Lónsheiði;
en vesturamtið
ekki stórt, allra helzt þegar litið
er til innbúatölunnar
þar.
Her má heldur ekki líta á það,
llvað er hagur amtmanna, heldur einúngis á hitt, hvað er hagur innbúaunn.
Má þá spyrja um það, hvort Hvalfjörður
ætti
ekki að ráða fjórðúngaskiptum,
og er það að vísu aðalskilnaður í landinu, af því hann leggur svo miklar tálmanir á samgaungur
manna, en einmitt þess vegna ber nauðsyn til að
greiða sem mest þessa samgaungu,
og eru líkindi til, að innhúar suðuramtsins
vildu heldur,
og ættu, ef til. vill, hægra
með að styrkja innbúa Borgarfjarðarsýslu
í sameiginlegum
fyrirtækjum í þeim tiJgángi, heldur
en innbúar vesturamtsins,
sem minna hafa saman við Borgfirðinga
að sælda, að Mýrasýslu undanskildri ; mælir því frá því sjóuarmiði nokkuð með
þvi, að Borgarfjarbarsýsla
se, her eptir sem híngað til, saman við suðuramtið.
Eu þar nú hefir verið talað um takmörk
vesturamtsins,
á þá hlið sem horfir við suðuramtinu,
þá má
einnig minnast á takmörk þess, þeim megin sem að norðlendingafjórðúugi
snýr.
Geiugi Húsafell
og þær hinar 2 jarMr
undan vesturarntiuu,
mætti, ef til vill, endurgjalda
það með Því
að leggja allan Hrútafjörð til vesturamtsins,
og það því heldur sem sókt hefir verið um, ab sameina Staðarhrauð og Presthakkabruuð.
'þá er og nýtt kauptún
stofnað á Borðeyri, og
yrði þar að líkindum
sýslumannssetur
í nánd vill. Einnig-
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mætti þá, og væri vel til fallið, i endurgjalds
skyni við norðausturamtið
að leggja austari part Skaptafellssýslu
saman við
Suðurmúlasýslu,
en sýslumaður hefði aðsetur á Berufirði; ætti
það einkar vel við áform það, sem komið er i ljós, að koma
fótum undir siglingar
inn á hafnir í Austurskaptafellssýslu,
því sú verzlan á að vera í sambandi við Berufjarðar
kaupstað,
þá gæti og sýslumaðurinn
í Sknptafellssýslu,
eins og hingað
til, búið vestur í Mýrdal, en annars færi betur, að hann Ly~gi
einhverstaðar
austar í sýslunni.
þessu hefi eg hreift, því eg
álít það þarft, að nefnd verði sett til að íhuga mál þetta, og
með því þíllgið hefir gefið sig við að tala um takmörk amtanna, þá á bezt við, að talað se um þetta efni alt í einu.
Annað atriði í bænarskránni
var um aðsetur amtmannsins
í vesturamtinu;
það el' samkvæmt
minni meiningu,
sem þar
segir um það; og virðist nú vera hentugur
tími til þess, þar
sem amtmanna skipti eru nýorðin
fyrir vestan,
en amtmaðurinn nyrðra nýsálaður.
Sumir hafa óskað, að amtmaðurinn
í
norðausturumdæminu
hyggi í Eysfjarðar
kaupstað,
en meðan
það er ekki fast ákveðið,
er ei að búast við, að svo yrði,
nema, ef til vill, um stundar sakir,
Hvað önnur sýslumanna
setur snertir,
þá mætti seinna skipa fyrir um það, eptir að
þingið væri búið að viðurkenna
sem almenna reglu, að þeir
skvldu hafa fast ákveðna bústaði.
þess vegna væri það óskandi, að þíngið vildi láta álit sitt í ljósi einnig um þetta atriði.
Að öðru leyti held eg sjálfsagt, að sitja megi við þá nefnd,
sem nú yrði kosin, og ekki þurfi að kjósa nýa nefnd, þó málefni þetta komi frá stjórninni,
því það kemur ekki sem konúnglegt frumvarp, heldur verður það sem eins konar spurning
lagt fyrir alþingið,
Varaforseti: Áður þingmenn gánga til atkvæða um það,
hvort nefnd skuli kjósa, eður ekki, finnst mer skylt að gefa
þínginu nokkrar athugasemdir
og upplýsingar
i þessu
máli,
einkum þar eð ætla má, að eg se nokkuð kunnugur bæði takmörkum vesturarntsins
sjálfs yfir höfuð, og eins hvað snertir
þessar tvær sýslur, sem her er rædt um.
Hvað þær þrjár jarðir snertir,
sem sýslumaðurinn
gat um
að óskað hefði verið að legðust til Borgarfjarðarsýslu,
þá er
það að segja um tvær þeirra, Stafholtsey
og Húsafell. að þær
um lángan aldur í geistlegu
tilliti hafa heyrt undir Borgar-
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fjarðarsýslu,
en Kalmannstúnga
hefir frá alda öðli verið talin
til vesturamtsins.
Stafholtsey
var að vísu upprunalega i vesturamtinu,
en þegar H .•.ítá hreytti farvegi sínum, lenti eyan,
sem bærinn er á, í Borgarfjarðarsýslu,
en í verzlegu tilliti var
þó jörðin talin með vesturamtiuu ; hin jörðin, Húsafell, hefir
frá öndverðu heyrt Borgarfjarðarsýslu
til í geistlegu tilliti.
Hvað amtaskiptin
snertir, lýsir bænarskráin
eingri óánægju
yfir því, að þau takmörk
amtanna
haldist,
sem nú eru; því
ætla eg, að nefnd sú, sem kosin yrði, ætti alls ekkert að hreífa
við því, fyrr en eitthvað kæmi um það frá stjórninni .
.Mer el' ókunnugt um, hve hentugt það væri, að sameina
Hnappadals
og Snæfellsnessýslu,
og er það þó fóturinn undir sameiningu
Mýrasýslu og Borgarfjarðar,
því þessi sameiníng gæti ekki átt ser stað, nema Hnappadalssýsla
væri skilin frá
Mýras)slu;
en þeir afþíngmönnum,
sem kunnugri eru í Mýrasýslu en eg, vita, hvað greiðir og góðir vegir j henni eru; víst er
það, að frá Botnsá er ákafleg vegaleingð til vestustu takmarka
Mýrasýslu.
Reynslan
hefir nú og sannfært Borgfirðínga um,
og enda sýslumann sjálfan,
hve miklum erviðleikum
það se
bundið, að eitt yfirvald þjóni báðum sýslunum ; Borgfirðingar
hafa fundið til þess, hvað lángt þeir eiga að sækja til yfirvalds
síns, og því kvartað yfir því. Eg ætla því þessa sameiníngu
beinlínis gegn ósk Borgfirðinga.
Eins mundu Mýramenn una
því illa, ef sýslumaðurinn
byggi í Borgarfjarðarsýslu,
og því
verr, sem sunnar væri.
Ef þíngið því kysi nefild þegar í dag, ætla eg, að sú nefna
ekki gæti, fyrr en frumvarp
stjórnariunar
kemur, tekið málið
fyrir, að öðru leyti en því sem bænarskrá
þessi og önnur, er
eg tók við í morgun,
frá þorskafjarðarfundi,
sama efnis, ákveða.
þær óska sömu takmarka og verið hefir, en ætti þeim
að breyta, þá að þau heldur færðust suður á við, en vestur á
við. Eg fyrir mitt leyti held það jafnógeðfelt
og óhagkvæmt,
á hvorn bóginn sem takmörkin væru færð. Borgfirðingum
er
orðið ljúft og tamt, að bera byrði með sýslubúum suðuramtsins, mundu þeir þar fyrir kunna því illa, að slíta felag við þá,
og takast á herðar í öðru felagi nýar byrðir, el' þeim, ef til
vildi, væri ótamari.
Að vísu er eingin bænarskrá
frá Borgarfjari'mrsýslu
komin til þingsins um þetta efni, því menn vissu
þar einga von til, að þetta mál nú væri á nokkurri hreifingu
frá stjórninni.
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þ. Sneinbjitrnsson:
Ha fi eg tekið rétt eptil' þeirri laungu
ræðu stiptarntmannsins
, þá má frá stjórnarinnar
hendi vera
væntanlegt
til þingsins
konúnglegt
álitsmál , þessu efni viðvikjaudi , ser í lagi um það, hvort ráðlegt sé, að sameina
Mýra - og Borgarfjarðarsýslur.
Mer þykir þvi réttast,
að
skjóta þessu málefni á frest,
þangað til þetta konúnglege áJitsmál kemur.
Eg get ekki heldur séð, að her
nein hætta
við biðina, svo að umræða um málið nú þegar se nauðsynleg,
eða neitt fyrir henni flýtandi.
Ýmisleg önnur breytíng á sýsluskiptum í öllu landinu og annað fleira þess konar held eg se
þetta efni að öllu óviðrii'lið; um það er ekkert lagt fyrir þetta
þing i þetta sinn, og á þvi ekki af því að skoðast;
þó stiptamtmaður hafi í ræðu sinni að nokkru leyti birt um það huga
sinn, held eg þinginu hvorki leyft né skylt, að gjöra það frekar að álitum.
þ. Sieertsen:
Mer þykir þó mjög svo vænt um, að málefni þessu var hreift her á þínginu;
það verður þó til þess,
ef ekki annars,
að bæði þingmenn,
og þjóðin sjálf á eptir,
fær nokkurs
konar hvöt til að íhuga og yfirvega það betur,
en híngað til, og tel eg þá víst, að allir þeir, sem skoða málefni þetta og alt hvað að þvi hnígur, nákvæmlega,
kynna ser
kringumstæðumar,
afla ser hæfilegs kunnugleika
um landslag
og fleira, og ekki eru háðir hagsmunagirnd
einstaklinganna;
eg tel það víst, segi eg, að þeir muni þá hljóta að viðurkenna,
að sú samsteyping
smtsumdæma
og sýslna,
sem bænarskráin
afbiður , geti ekki annað en álitizt óhagkvæm mjög yfir höfuð, og skaðleg,
og vil eg ekki tefja fyrir þinginu
með nákvæmari útlistun þess, er eg ætla miður við eiga i inngangsumræðunni,
Eg vildi samt leyfa mer að geta þess,
í tilliti til fyrri
ræðu ens beiðraða konúngkjörna
þingmanns,
konferenzráðs
þ.
Sveinbjörnssonar,
að Vestfirðingar
þóktust hafa næga hvöt og
fullkomið tilefni til að semja bænarskrár
þessar og senda alþing], því þeir þóktust
vita það fyrir víst, að í hitt eð fyrra
hefði her á þíngi komið fram uppástúnga
um, að vesturumdæmið yrði lagt undir suðurumdæmið,
sem er eitt af því, sem
bænarskráin
nú afbiður,
því þó þingið þá feldi og hryndi
uppástúngu
þessari
næstum samhuga,
þóktust
Vestfiröíngar
ekki vita það fyrir vist, hvort samsteypu
hugmynd þessi væri
horfin 8'\'0 úr allra hrjóstum , að ekki kæmi samslags frum-
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varp enn á gáng. UIIl hreifiugu þess, all "Mýrasýslu yrði steypt
saman við Borgarfjarðarsýslu,
þóktust
menn líka vita;
en
herra stíptamtmaðurinn
hefir nú svo ljóslega skýrt frá því, að
eg þarf ekki að færa frekari sannanir fyrir því; en hinir viröulegu
þíngmenn frá þessum sýslum geta sjálfir bezt skýrt frá því,
llVeJ'SU óhagkvæm og ógjörleg sú sýslusameining
mundi verða,
og sýslubúum því ögeðfeld, og hefir nú hinn heiðraði varaforseti, sem þingmaður Borgfirðínga, greinilega tekið fram, og
látið þíngiuu í ljósi sitt álit.
Hvað loksins
snertir bæn þá,
að amtmanni vesturumdæmisins
her eptir verði gjört að skyldu,
að búa þar í umdæminu,
sem hægast verði til hans náð af
umdæmisins
innbúum, þá voga eg óhræddur að skjóta því til
álits þingsins,
hvort vestanmenn
ekki hafi haft fult tilefni til
bónar þessarar, þegar aðgætt er, að þeir tveir arntmenn , sem
þar hafa seinast
liðin 40 til 50 ár verið, hafa búið, sá fyrri
utan umdæmisins
suður á landi, og sá seinni varð, fyrir næstum 30 árum, að taka ser bólfestu
á yzta odda umdæmisins,
þar sem innbúum var óhentugast,
og held eg her af ljóst, að
í þessara bænarskráa
tilliti hafi Vestfirðíngar
haft meira, en
skuggann
einn, að berjast við; eg ætla það hafi verið hlutirnir sjálfir.
Að nú ekki megi kjósa nefnd þess vegna,
all
stiptamtmaðurinn
Jet ráða í, að konúnglegt
frumvarp, viðvíkjandi sýslna sameiningunni,
væri í vændum, get eg ekki fallizt
á; það þókti undir von í æær , nær en konúnglegu
frumvörp
kæmu;
mer virðist það enn nú í dag vera undir sömu von,
hvort og hve nær þau koma, og þó svo færi, sem menn vona
og óska, að frumvarp þetta komi bráðum,
held eg því geti
ekkert
verið til fyrirstöðu,
að frumvarp
það yrði afhent
nefnd þeirri, sem nú yrði kosin, eins og herra stiptamtmaðurinn vek á. Að endingu vil eg, með tilliti til ræðu ens heiðraða varaforseta,
benda á þal'l, að eptir þeim kunnugleika
eg
hefi um Snæfellsnessýslu,
þá ætla eg hana fulJörlluga sóknar,
þó ekki væri bætt við Hnappadalssýslu,
og ekki sízt, skyldi
nú svo fara, að sS'slumanui
þar yrði gjört að skyldu,
að
vera búsettum í eða nálægt Stykkishólmi,
sem ekki er ólíklegt, einkum kæmist verzlunarfrelslð
á.
það getur nú farið svo , að þíngið samt hrind] málefni
þessu frá nefnd, eins og gjört hefir verið fleiri málefnum,
en
eg hugga mig samt við þai'l, að því se svo lángt komið, að
sel'í verði, að sameiningar þær, sem her ræðir um, séu ógeð
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feldar og fái mótmæli, eins og eg þykist þess fullviss, að
þín!/ið missi aldrei þes,f réttar ~ að fá að segja álit sitt um
eins mikils varðandi málefni, sem þetta, og hefi eg það traust
á þinginu, að málefnið se og komist þá i góðar hendur. Eg
fyrir mitt leyti get nú ekki séð, að neitt se því til fyrirstöðu,
að nefnd verði strax kosin, með hverju eg mæli fastlega, og
held eg varla mundi veita af 5 manna nefnd, til þess að sem
flestir kunnugir gætu í henni verið.
Stiptamtmaður:
Eg get þess einúnais, að það er vafalaust, að mál þetta verður borið undir alþingi, eptir því sem
segir i breti rentuk. frá 3. jún. 1848, og það er meðal annars
ástæða til þess, að Borgarfjarðarsýsla
hefir ei enn þá verið
veitt, og að Jóu sýslum. Petursson hefir verið settur þar að
minni ráðstöfun, og yrði alþing á því, að steypa henni saman
við l\lýras)slu. þá val' ei ástæða til að setja þangað annan
sýslumann um stundar sakir.
þó nú svo færi, at konúugsfulltrúi ekki kæmi, þá mundi eg þó hafa álitið það skyldu
mína að leggja mál þetta undir álit alþingis, og hef eg þess
vegna farið svo lángt fram í mál þetta nú í dag, þvi eg vildi
eins vel gjöra það alt i eitt skiptið, eins og bíða seinni tímanna. Vera má, að þingið vilji bægja málinu frá, fyrir þá
sök að það se umboðslegs efnis, en stjórnin hefir þó litið annan veg á það, og sýnt i þessu, að þegar sérlegar ástæður eru
til, þá er það einnig ósk hennar að fá álit þingsíns um þess
konar mál. það var einnig eitt atriði, sem Jón sýslumaður
Petursson benti til að nauðsynlegt væri að alþíng segði álit
sitt um; hann hélt nefnilega, að ef sýslumar yrðu samanlagðar, þá hlyti einúngis einn þingmaður að fara til þings úr Mýra
og Borgarfjarðar sýslum, og einn úr Snæfellsness og Hnappadals sýslum, eptir 13. gr. alþ. tilsk, En eg hélt, að þetta
yrði að standa óhaggað, þángað til alþingistilskipaninni yrði
breytt.
þykir mer það einnig vel til fallið, að þíllgið segi
álit sitt um það, hvort breyting skuli verða á kjördæmum, ef
sýslutakmörk breytast. Enda stendur þetta í nánu sambandi
við kosníngarlögin, sem nú einnig eru komin her til umræðu.
Guðmundur Brandsson:
Ef svo væri, sem margir munu
óska og vona eptir, að stjórnarskipanin nýa ætti ekki lángt í
land, held eg málefni þetta mætti bíða, þángað til sest, hverja
stefnu hún hefir; því færi nú svo, að yfirstjórn lands þessa
yrði ein heild, sem hefði aðsetur á einum stað, líklega Reykj-
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avík, eins og sumir hafa stúngið upp á, þá virðist mel', að serlega nákvæm takmörk
laudsfjórðúuganua
komi fyrir lítið; en
verði þessi stjórn í pörtum á vissum aðgreindum
stöðum, líkt
og verið hefir til þessa, þá sýnist mer málefni þetta þess vert,
að það felli ei niður.
En eins og nú á stendur, get eg ekki
mælt með nefnd því til yfirvegunar.
Eg ætla nú ekki að tefja
tímann með Ieingri ræðu að þessu sinni; þíngmenn hafa heyrt
meinlugu mína, og samkvæmt henni greiði eg atkvæði, verði
þess á annað borð leitað.
Gultormur V(qfússo1l: Eg held það se einginn vafi á
því, að málefnið eigi að takast í nefnd, því þó skjöl þau, er
stiptamtmaðuriun
gat um að von væri á með konúngsfulltrúa
frá stjórnarinnar
hálfu, sem að nokkru
leyti væru viðriðin
þetta málefni, séu ekki komin til þingsins,
get eg ekki séð,
að það standi nokkuð í vegi fyrir, þó nefnd
kosin til að
íhuga og ræða það fyrir fram, hverri þá yrði afhent þessi
skjöl, nær helzt þau kæmi. það liggur í augum uppi, að málefnið er mikils um varðandi,
þar sem það hefir staðið í vegi
fyrir veitíng Borgarfjarðarsýslu,
eður samsteyping
hennar við
Mýrasýslu, og mundi má ske gjöra það leingur, ef þingið gjörði
ekkert við það nú. Mer virðist her einkum tvent að athuga:
1. hvort einn sýslumaður gæti þjónað háðum sýslunum, án
þess aðrir hvorir eður hvorutveggju
sýsluhúar liðu skafla við; og
2. hvort sú breyting, að steypa sýslum þessum saman, yrði
ekki eptir á landsbúum
og landsins sjóð til meira hagræðis,
heldur en eins og verið hefir, meðan þær voru aðskildar; því
væri svo, mundi sama vera tilfellið með fleiri, og þá farið lÍ
sama vaðið með að steypa fleirum sýslum saman, þar sem því
yrði vlðkornið,
eins og stiptamturaðurinn
benti til, og mundi
landssjóðurinu
vinna við slíka tilhögun ei alllitið.
EI!; get ei
verið annað en fastur á því, að nefnd se valin í málið.
þ. Sueinbjðrnsson:
Eg finn mig enn ekki sannfærðau af
þvi, sem uú hefir verið sagt, um nauðsyn til, að nefnd verði
sett nú þegar.
það sem þingmaðurinn
frá Dalasýslu talaði um
bænarskrána,
sem boI'Í1I var upp "ið þíngið 1847, þá var hún,
ef eg man I'(~tt, alls annars efnis, en sú, er her er umtalsefnið.
Hún fór fram á, ef eg ekki tek skakt til, að land alt væri
gjört að einu amti, og er það alt annað en það, hvort sameina skuli Mýra og Borgarfjarðar sýslur, eða hvort sú sameinaða sýsla skuli tilheyra vestur eða suðurumdæminu.
Hval' sri

se
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nýi amtmaður í vesturumdæminu tekur ser bólfestu, el' enn
óljóst, og þykir mer því óþarft að biðja ákaft um það, sem
einginn veit hvort hann þarf á að halda að biðja um.
J. Tkorstensen i Eg óska, að nefnd verði kosin í þetta
mál, til vel að athuga það, og að sú hin sama nefnd vilrli um
leið yfirvega það, sem drepið var á í niðurlagi bænarskráarinnar um amtmannsins bústað, og jafnvel sýslumanna, í hið
minnsta í hvaða hrepp hægast væri að leita til þeirra, hvar
þeir ekki búa í eða nálægt kaupstöðum; því það er áríðandi,
að embættismenn, er margir þurfa að finna, búi þar sem flestum er hægast að mí til þeirra.
Stiptamtmaður:
Eg hygg ekki, að nýa nefnd þurfi að
setja í máli þessu, þvi það er ekki talað um, að frumvarp
komi frá stjórninni, heldur, eins og eg sagði fyrr, að stjórnin
vildi gefa alþingi tækifæri til þess að tala um málið og leggja
álít sitt á það. Að likindum kemur amtmaðurinu yfir vesturamtiuu, áður en nefndarstörfum er lokið, og getur hann þá
gefið henni þær bendingar í þessu efni, sem hún þarf með.
Og get eg ekki seð, að honum þurfi all verða það að óánægju
efni, þó um bústað hans se talað; ei er heldur sagt, hvar
hann sezt að, og ber margt til þess. Enda getur hann, ef
honum svo sýnist, komið ser hjá að vera við þá umræðu á
þínginu.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg vil bera það undir þingið, hvort
þvi þykir það sæmilegt, að konúnglegu álitsmáli se skotið,
eins og aðskotadýri,
til nefndar, er sett er áður um serstakra
manna uppástúngu.
l\ler þykir það æskilegt, að bæði amtmenn og sýslumenn seu á sem haganlegustum samastað fyrir
arnts - eða sýslu - búa, en þetta er nú stundum hægar ort, eu
gjört; í hið minnsta hvað amtmanninn snertir, verður bann þó
að hafa á slíkum stað nokkurn veginn sómasamlegt
hús inn í
að fara; en hvað sem um það er, þá er ekkert um sýslumanna
setrin borið upp við þingið, og það því þess vegna óviðkomandi.
R. M. Ólsen:
Eg ætla ekki að tefja þingið að þessu
sinni með umræðum um ástæður með og móti sýslna sameiningu og sýslna og umdæma sundurliðun, heldur einúngis biðja
hinn háttvirta varaforseta að leita atkvæða þíngsins um, hvort
nefnd skuli setja í málinu, eður ekki .
•1. Johnsen: Mer finnst, að stefna bænarskráarinnar
sjálf-
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rar i samanburði við þær þingræður , setn nú eru orðnar flm
málið, einna mest vera lÍ móti nefnd i þvi, sem stendur. Bænarskráin sjálf fer þvi sumu fram, að eingin breyting verði á
þeim umræddu amta - takmörkum eða sýslna samanlagningu.
og af umræðum þingmanna er það þegar ljóst, að hvorki
nokkur þeirra, sem mælt hafa, ne heldur þjóðin, óskar neinnar breytingar i þessu skyni.
Eg ætla þvi, að þó svo óhamingjusamlegn skyldi vilja til, að spurning sú frá stjórninni til
þingsins, sem her er drepið á, ekki kæmi fram, flá mundi
stjórnin sjálf samt af ræðum þingmanna, sem þegar eru haldnar, geta komizt að fullri raun um, að þjóðin eða þingið ekki
er á neinni breytingu.
Varaforseti:
Meiningar þingsins falla með og mót nefndarkosningu; en áður geingið er til atkvæða um það, hvort
nefnd skuli setja, vil eg með tilliti til þess, er fulltrúi Árnesínga siðast mælti, gjöra þá athugasemd, að þessi ráðgjörða
sameining hefir i heilt ár tálmað veitíngu Borgarfjarðarsýslu.
þetta getur geingið i 2 eða 3 ár, og hver veit, hvað leingi,
ef stjórnin ekki verður þess vis, hvort þjóðinni geðjast sameiningin, eður ekki.
Ásgeir Einarsson:
.Mer skilst aungvan veginn, að bæuarskráin afbiðji allar breytíngar framvegis, þegar ný stjórnarskipun kemst á, heldur afbiður hún breytingu á amtsskipuninni, meðan landið heldur að öðru leyti þeim takmörkum, er
það enn þá hefir .
•/. Johnsen : það var líka sjálfsagt meining mín.
Varaforseti skaut þá til atkvæða þingsins, hvort nefnd
skyldi kjósa: og urðu flest atkvæði með þvi. Hann kvað einu
þingmanna hafa stúngið upp á 5 manna nefnd, en ser virtist
3 manna nefnd nægja; þó skyldi hann, ef uppástúngumaðurinn væri fastur á því, leita um þetta atkvæða þingsins.
þ. Sioertsen i Eg ætla mer ekki að halda þvi fastlega
fram, að 5 menn séu i nefndinni, séu fleiri þingmanna á þvi,
að 3 muni nægja; það er meira en satt, sem her hefir verið
sagt áður, að höfða talan gjörir minnst til; það er mest í það
varið, að kosningarnar takist heppilega.
Varaforseti kvaðst þá álíta, að velja ætti 3 menn í nefnd
þessa, og bað þingmenn svo að ~jöra.
Voru síðan í nefnd þessa kosnir: umboðsmaður þ. Sivertsen með 18, kannnerráð Magnúsen með 10 og hreppstjóri Eyólfur
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Einarsson
með 6 atkvæðum,
og var bæuarskráin
þvi næst afhent formanni uefndarinnar,
þ. Sivertsen.
Loks tók varaforseti fram þegnlegt frumvarp
frá fulltrúa
Suðurþingeyarsýslu,
um jarðamatið.
Hann kvað ekki ólíklegt,
að þínginu kynni að virðast þetta frumvarp
of seint upp borið, þar sem jarðamatinu
víðast hvar mundi verða lokið á þessu
sumri, en það gæti þéí, hvað yfirmat jarðanna suerri , á síðan
orðið til leiðbeiníngar
þeim mönnum,
sem þVÍ starfi ættu að
gegna.
Síðan afllenti hann frumvarpið flutningsmanni
þess, Jón i
hreppstjóra
Jónssyni,
er las það upp fyrir þingillu.
Fiutninqsmaður mælti:
Eg játa að vísu, að eg er ekki
útbúinn með sannanir, hvorki afskriptír Protocolla þeirra, sem
jarðamatið
er hm fært í, eður annað. sem sýni fram á þá ósamstenunu og ólíku stefnu, sem jarðamatið hefir tekið í landinu;
en eg veit fyrir víst, að í brjóstum nokkurra þeirra þingmanna,
sem her eru. og til jarðamatsins
þekkja,
vakir sú tilfinning
yfir innbyrðis mismun þess. að við umræður málefnisins , ef til
þeirra kemur,
mun það fullkomlega
leiðast í ljós, að saga
mín er á rökum bygð, og álít eg því nauðsynlegt,
að eitthvað
sé talað út í málefnið; að vísu fylgi eg því ekki fastlega, að
nefnd se í það kosin, því ef áhugi þingmanna fylgir þessu,
munu þeir víst gjöra það. En annað tek eg fram við þá, sem
er, að þeir, eptir g(,ða skoðun huga síns og beztu sannfæringu, kjósi þá mennina,
ef til kosninga kemur, sem færastil'
væru til að greiða úr þessu vandræði.
Guttormur Vigfússon: þar eg er sannfærður um, að málefni það, er þingmaður Suðurþíngeyarsýslu
bar nú upp, er satt,
og framsaga hans að öllu leyti á g(lðum rökum bygð, þá get
eg ei annað en studt það, sem mest eg má. Öllum er það nú
kunnugt, hvílíkt vandaverk að jarðamatið er; en þar það heppnaðist hvorki þínginu í hitt ið fyrra, ne stjórninni síða!' að geta
fundið eða gefið matniugsmönnunum
nokkra aðalreglu, er vera
skyldi undirstaða matsins yfir alt land, þá henr eðlilegal þar
af leidt, að svo er nú komið,
sem komið er; sinni reglunni
hefir ei einúngis hver sýslan fylgt í matinu, heldur einnig SUIllstaðar hver hreppurinn,
eins og þinguiaðurinn
hefir 'réttilega
fram tekið; en þar af flýtur sjálfsagt sú háskalega
afleiðing,
að virðingarnar verða innbyrðis ósamhljóða.
það er því að minni
ætlan brýn nauðsyn til, að þingið reyni til nú þegar, að greiða
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úr þessum vandræðum, og leiti lags al'l kippa málinu í rétt
horf, svo það nái sínum upphaflega tiIgángi, sem er að geta
orðið sanngjörn og réttvis undirstaða undir skattgjöld og önnur útgjöld vor, er eg þykist vera fullviss um að grundvallast
eigi
því'Í sínum tíma; því verði þessi undirstaða, verði þessi
hyrníngarsteinninn skakkur , hlýtur byggingin, sem á honum
er reist, einnig að verða svo.
J~g hefi að vísu litla, en þó nokkra sönnun meðferðis, er
styrki að máli því, er við höfum borið her fram; en þó álít
eg, að það skorti nægar röksemdir (ef þingið færi því á tlot
að krefja þeirra), því þá einu óræku sönnunina, nefull. afskriptir
gjörðarbóka sýslumannanna í hverri sýslu, þar sem jarðamatið
er búið að framkvæma, höfum við ekki, en eg vona, að þíngmenn láti Sel' lynda í svo áríðandi efni sina eigin sannfæríngu, og leggist á eitt, til að greiða úr málinu, sem bezt verður, leitist við að kippa jarðamatinu í það lag, sem auðið er,
áður en það er leingra komið áleiðis, því betra er svo búið,
en verr búið, og of mikill kostnaður og tímatöf nú þegar orðin til þess, að það verð i að verr en eingu.
Eg ætla að leyfa mer að stinga upp á við þingið, hvort
ekki mundi nú tiltækilegt, að mál þetta væri nú þegar ítarlega
hugleidt og rædt , konúngi síðan send bænarskrá þess efnis ,
að öllum sýslumönnum se boðið, áður en jarðamatsrannsóknirnar fram fari, að semja nákvæmar skýrslur um eðli og ásigkomulag hverrar jarðar, sem undir eins leiði í ljós, á hvaða
undirstöðu, eða eptir hvaða mælikvarða að jarðamatið hafi fram
farið á hverri einstakri jörð í hverjum hrepp í sýslunum, svo
yfirmatuíngsmennirnir geti haft þá skýrslu ser fyrir leiðarvísir til að rannsaka matið og leiðrétta , þar sem ójöfnuður
hefir fundið stað. Eg skora nú á þingmenn, að þeir gjöri alt
sitt ítrasta til að lagfæra þetta mikilvæga málefni, og fer eg
ekki fleiri orðum um það að sinni.
Varaforseti: Áður þingmeun gánga til atkvæða um það,
hvort nefnd skuli kjósa í þessu múli, verð eg að gjöra þá;atbugasemd, að sú eiginlega uppástúnga bænarskráarinnar er
það, að þingið fái frestað yfirmati jarða, þángað til með einhverjum ráðum fáist reglur, sem bæti úr bresturn þeim, er leiða
af reglunum, sem fylgt er við undirmatið ; en þetta frumvarp
vantar uppástúngu um það, hvernig þessar reglur skuli vera,
og er því hætt við, að þingið ekki geti tekið það til greina.
á
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Hvað hina spánýu uppástúnga
þingmannsins
úr Norðurmúlasýslu snertir, ætla eg ekki heldur ~ að hún geti komið til
yfirvegunar
að svo komnu máli.
Samt vil eg biðja þingið að
skera úr því með atkvæðum,
hvort nefnd skuli kjósa.
Var þá svo gjört, og féllu flest atkvæði móti nefnd.
Varaforseti
gat þess því næst, að á morgun yrði rædt til
inngangsumræður
1. Bænarskrá
frá þorskafjarðarfundi
um takmörk
vesturamtsius.
2. þegn legt frumvarp frá þingmanni Skaptfellinga, um að alþing itreki þá bæn sína, a~ kouúngur
undirskríf
hinn íslenzka texta á lagaboðum;
og þar eptir til undirbúníngs
umræðu
3. Nefndarálit um ferðakaup alþingismanna.
Síðan sagði varaforseti
fundi slitið,
og ákvað fund kl.
10 að morgni.

14. júlí Allir á fundi;

þingbók

ellefti fundur.
frá næsta

fundi

upplesin

og sam-

þykt.
Varaforseti
tók þá fram bænarskrá frá þorskafjarðarfundi,
um takmörk vesturumdæmisins,
og afhenti hana umboðsmanni
þ. Sivertsen.
formanni nefndar
þeirrar,
er kosin var næsta
dag áður til að íhuga aðra bænarskrá
sama efnis.
Síðan tók varaforseti
fram þegnlegt frumvarp
frá alþingismanni
Skaptfellínga,
er skorar á þíngið að endurnýa
bæn
sína til stjórnarinnar,
um að undirskript
konúngs
og ráðherra
hans fáist á islenzkum texta þeirra lagaboða,
sem gilda eiga
lÍ Íslandi.
Hann kvað þess getið i frumvarpinu,
að sú bæn, sem
þíngið áður hefði sent konúngi um þetta efni, ekki hefði feingið þá áheyrslu hjá stjórninni, sem Ilíngið hefði vonazt eptir, þækti
því flutningsmanni
skylda,
að endurnýa
ósk þessa,
þó ekki
væri enn þá komin frá stjórninni nein auglýsing
til þingsins
um úrlausn íslenzkra mála frá síðasta þingi.
Að því búnu afhenti hann frumvarpið flutningsmanni
þess,
Jóni sýslumanni Guðmundssyni I er las það upp fyrir þinginu:
:þ e gn I e g t fr u m var p.
Meðal málefna þeirra, er leidd voru til lykta á alþingi
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1847, var vart nokkurt mál rædt með jafneindregnum
áhuga. alúð og alvöru, sem málið um undirskript ko núngsins og stjórnarinnar undir íslenzka textann þeirra lagaboða, sem gilda eiga
á Íslandi; atkvæðagreiðslan
var umræðunum
samboðin:
málið
var samþykt
með 22 atkvæðum
gegn 1 (sjá alþíngist.
1847
bls. H)9-11, 111-13; 485-97. 666-68).
Ver höfðum hið fyllsta traust á, að slíkt málefni, sem þetta,
og eins og það var ákjósanlega
af hendi leyst og úr garði
gjört frá alþíngi,
myndi fá hina beztu áheyrn og úrlausn af
hendi stjórnarinnar]'
því brá oss Íslendingum,
sem erlendis
vorum, mjög svo í brún, og eg efa ekki, að svo verði um alla
þíngmenn
og sanna Íslands
vini, þegar hin danska
stjórn
þverneitaði þessari bæn voni í auglýsingunni
til þessa alþíngis um afdrif og úrgreiðslu mál efu anna , er frá þinginu geingu
1847.
þessi undirtekt stjórnarinnar
þókti, og mátti þykja, því
furðulegri,
sem nú verður ekki konúngl vorum um það kent,
heldur að eins ráðgjöfum
hans,
sem nú hafa alla ábyrgð af
úrgreiðslu stjórnarmálefnanna,
en konúngur eiuga.
Alþíng fór því fram 1847 og hin íslenzka
þjóð, að ver
hefðum
enar gildustu
ástæður,
og ættum vafalausan
rétt að
beiðast þessa af hinum einvalda konúngi í Danmörku.
Íslendíngar
og alþíng þeirra hafa, eptir þessar undirtektir
$f;j órnarinnar,
hinar gildustu ástæður og eiga hinn fyllsta rétt
á að krefjast
hins sama af stjórnarherrum
Danako núngs ;
þeim ber víst að ábyrgjast
stjórnarathafnir
sínar, eins á íslandi, og í hinum öðrum pörtum Danaveldis.
Eg þykist því hafa hinar helgustu hvatir og mikilvægustu
ástæður til að dirfast að stinga upp á við hið heíðraða alþíng,
að héðan se send ítrekun ar - bænarskrá
um
að hinn íslenzki texti á þeim Iagahoðum,
sem gildi verð.
ur gefið á Íslandi,
verði upp frá þessu staðfestur með
undirskrlpt
hans hátignar konúngsins
og viðkomandi
ráð.
herra, eins og vandi er til á frumrituðum lagaboðum.
Reykjavík,

Jðn

13. dag júlímánaðar

1849.

Guðmundsson .

.Jún Guðmundsson:

Eg ætla því siður að fara mörgum
orðum um uppástúngu
þessa,
sem flestum þingmönnum
mun
enn vera í fersku minni, hve ítarlega mál þetta var rædt í hitt
eð fy rra , og hversu atkvæðagreiðslan
um það var einhuga.
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Umræðurnar
í alþiugistiðindunum
sýna, að v(!r höfðum þ.í
hinar gildustu ástæður til að fara þessu á not, og að konúugsfulltrúinn,
sem þá var, gat ekki borið af stjórninni,
að það
væri skylda hennar að gefa gaum þessari bæn vorri, þó hann
bæri ýms tormerki
fyrir til afsökunar.
EinglulI þjóðarrettur
getur legið beinna við, eu sá, að henni sé gjörð skiljanleg
lög þau, sem hún er bundin, og ef hún á að geta hlýðuazt
þeim, {Ið þeim þá se gefið hið fyllsta gildi.
Fyrst nefnd er þegar sett til yfirvegunar
málefninu,
um
að íslenzk túnga se heðan af við höfð í öllum embættisgjörðum á Íslandi, var sú meining min, að visa mætti uppástúngu
þessari til hinnar sömu nefndar,
með því ekki þarf að fjölyrða um hana umræður, og málefnin bæði virðast næsta skyld.
þó mun eg einnig láta mer lynda, að ný nefnd sc kosin,
ef
aðrir ræða í þá stefnu.
Stiptumtmaður: . Eins og þingmenn vita, er ekki hill
konúnglega
auglýsing
komin enn frá stjórninni til þíngsins,
af því kouúngsfulltrúi
á að færa þíuginu haua; þó hafa þeir
af þingmöunum,
sem nýkornnir
eru frá Danmörku,
sagt mer
og sýnt,
að ósk alþingis um undirskript
konúugs undir hinn
isleuzka texta laganna, hafi ekki verið hæuheyrð , af þvi konúngur hafi ekki getað það, eptir því sem ástallt væri.
Eg
ætla, að auglýsing
þessi sé undirskrifuð
af stjórnarherra
iunanríkis málefnanna,
P. G. Bang, samkvæmt 18. og 19. grein
í hinum nýu grllndvallarlögum
Danmerkurrík ls, og hefir konúngur sjálfur einga ábyrgð af þvi, sem ráðgjafi haus hefir undirskrifað , heldur einúngis
ráðgjafinn sjálfur.
Hvað nú ásigkomulag Íslands snertir, þá eru grundvallarlög
þau, er nú VOI'U
nefud, ekki orðin að fullum lögum her á landi, fyrr en búið
er að ræða þau her, samkvæmt kouúngsbréfi frá 23. sept. 1848,
og el' það því meðal annars ekki nefnt í þeim, hvernig ábyrgð
ráðgjafauna
skuli vera varið , að því leyti er Ísland snertil'.
Hvaða ábyrgð sá maður hefir, sem erlendis næst rái'lgj lifunum
veitir forstöðu Íslands málefnum ser í lagi, er enn ekki kunnugt orðið hel' í landi.
Mun þai'l vera eitt af þeim atriðum,
sem rædt verður á næsta þjóðfundi.
þess vegna ímynda
eg
mer, að ráðgjafi sá, sem ritað hefir undir hina konúnglegu auglýsingu til alþingis, hafi sagt konúngsfulltrúa
ástæður stjórnari nnar til að neita ósk alþíngisins,
og muni konúngsfulltrúinn
geta skýrt frá því, þegar hann er kominn; en meðan hann el'
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ekki kominn,
get eg ekki seð til nokkurs,
að tala um það
efni. En með því flutningsmaður
hefir stúngið upp á, að bænarskrá þessi yrði afhent nefnd þeirri, sem kosin hefir verið til að segja álit sitt um hnikun islenskrar
túngu , þá þykir
mer svo vera mega, og se eg því ekkert til fyrirstöðu.
þ. Soeinbitirnsson:
Eg. sem nefndarmaður í málefninu um
brúkun islenzkrar túngu, mótmæli því að öllu, að þetta framvarp um konúngsins
undirskriptir
undir íslenzkuna
í lagaboðum, se lagt undir nefildina ; því mer virðist þetta tvent vera
næsta ólíks eðlis, þar sem annað málefnið fer fram á, að íslenzka málið se við haft um það, er Ísland snertir,
en hitt er
um það, hvort konúngur ritar nafn sitt undir dönskuna
eða
íslenzk una.
Að öðru leyti hefði eg ekkert á móti, að nefnd
se skipuð í málið, ef það sýnist hæfa.
ll. G. Thordersen : Sem formaður þessarar nefndar mótmæli eg því með öllu, að nefndin taki við þessu frumvarpi,
og það af þeim sömu ástæðum, sem konferenzráð
Sveinbjörnsson framfærði ; mer sýnist þetta mál vera óviðkomandi
ætiunarverki nefndarinnar
og alt öðruvísi lagað.
Eyólfur Einarsson: það mundu þingmenn vænta, að eg
mælti með bænarskrá
þessari
frá þeim heiðraða þingmanni
Skapifellinga.
það er og; því mer virðist brýn nauðsyn til bera,
að við fáum kóngs vors og stjórnarráða
undirskript
undir
íslenzkuna.
Hefði eg ei hugsað mig um að fylgja íslenzkunni, hefði hún verið undirskrifuð
í útleggíng
lagaboðsins
áhrærandi þíngkostnaðar
greiðslu;
en þar eg gat ei neitað eg
skildi dönskuna,
sem fullgilta af kóngi .• fylgdi eg henni.
Um
þetta vil eg ei leingja ræður, þar þíngmenn
vita gjör ræðu
mína því viðvíkjandi
á þíngi þessu.
Er því, að eg óska, að
nefnd verði kosin í málið, eður ef þínginu virðist betur hæfa,
að vísa málinu til nefndar þeirrar,
sem hefir málefnið
undir
höndum, að ræða og skrifa á íslenzka túngu.
J. Johnsen : það má að vísu til sanns færast, að þau
tvö mál, það sem nú er borið upp, og hitt, sem þegar er tekið til nefndar aðgjörða,
um að hafa við íslenzka túngu í íslenzkum málefnum,
ekki se öldúngis samkynja ; en ekki get
eg samt séð, að þau séu svo fjærskiJd, að eigi megi fara fullvel á því, að bæði þau se feingin sömu nefndinni til meðferðar; og eg held, að ekkert verði út á það sett, að beðið se i
sömu bænarskránni
hæði um brúkun íslenzkrar
túngu í stjórn-

157

armálefnum og um undirskript
löggjafans undir hinn íslenzka
texta lögboðanna.
Að öðru leyti ætla eg það eingn síður í þessu máli, en í
sumum öðrum, mjög óheppilegt,
ef það væri tekið til ítarlegri
meðferðar, aður en sú umrædda auglS-síllg konúngsíns
verður
lögð fyrir þíngið af hendi konúngsfulltrúa,
og höfum við þá
ávæningsfregn
af ferð nm hans að nýúngu,
að haus IlÚ varla
getur orðið leingi að bíða úr þessu, og legg eg það því til,
að málinu verði frestað enn þá í nokkra
daga, áður eu það
geingur til nefndar.
það má ráða af því, sem við nú höfum
heyrt, að ekki muni úrlausn
stjórnarinnar
upp á bænarskrá
þíngsins í hitt eð fyrra vera mjög constitutionel eða þjóðstjórnarleg ; en það þykti mer illa takast til, ef þvílíkt svar
stjórnarinnar,
sem þetta, yrði gjört her að álitum, án þess að
konímgsfulItrúi
sjálfur se við til að standa fyrir svörum hennar vegna, því hversu snubbótt
sem svarið má virðast, hlýtur
það þó að vera bygt á einhverjum
ástæðum,
sem þingiuu má
Vera aut um að komast að hjá konúngsfulltrúa
hverjar se.
þ. Sirertsen: Eg verð að aðhyllast meiningu beggja hinna
heiðruðu konúngkjörnu
þingmanna,
að serstaka nefna eigi að
kjósa í þetta mál, en ekki fela það hinni nefndinni, sem áður
var kosin, og sýnist nokkuð annars eðlis, og með því, að nefna
se nú þegar kosin, mæli eg fastlega;
því eg held að þjóðinn!
mundi bregða í brún, skyldi þíngið nú vísa þessu málefni frá
ser, sem henni mun þykja eitt af þeim mikilsvarðandi ; öllum
þeim, sem vita, að þjóðrettindi
eru til, og að þau aldrei verða
kreinkt meira með öðru, en fyrirlitníngu þjóðtúngunnar,
mun
hafa brugðið mjög við fréttir þær, er uppástúngan
hermir, sem
eg nú úr þessu get í eingan efa dregið að séu sannar, þó fá·
ir mundu hafa vænt þeirra þannig lagaðra .
•JÓn Guðmunásson:
Eg hefi fáu að svara því, sem nú hefir verið mælt.
þar sem herra stiptamtmaðurinn
benti til, að
isjárvert væri að nokkru leyti, að hreifa þessu máli, þar sem
ráðherra sá, er undir hefði skrifað með konúnginum
auglýsinguna, væri ei her nærstaddur
til að ábyrgjast verk sín, þá
var í rauninni ekki sú meining mín, að ráðgjafinn ætti nú þegár beinlínis að ábyrgjast þetta, heldur,
að fyrst þingið 1847
áleit, að það ætti fullan rétt á að beiðast þessa af einvöldum
konúngi,
þá ættu menn því fyllri rétt á að beiðast þess nú af
ábyrgðarstjórn
Dana.
Konúngsfulltrúinn
hlýtur að vísu að geta

158

8kýrt frá [Jvj, hvað valdi þessu stuttorða og snubhótta afsvari
stjórnarinnar,
sem þó varð mjög seint kunnugt í Kaupmannahöfn.
Eins og eg sagði áður, ætla eg að málið hafi verið ítarlega og vel rædt í hitt eð fyrra, því þyrfti nefndin hvorki að
fara um það mörgum orðum, ne umræðurnar
að verða lángar;
og er líkara til, að konúngsfulltrúinn
yrði kominn, um það að
nefndarálitið
yrði rædt, og gæti hann þá frædt píngíð um ástæður stjórnarinnar.
Hvað því við víkur, að fela málið hinni
fyrri nefnd, þá vil eg að vísu ekki gjöra mitt álit þar um
gildandi, en eg verð að álíta víst, aþ ef þíngið úrskurðar með
atkvæðafjölda,
að hún eigi að taka við því, þá eigi nefndarmenn ekki með að skorast undan því.
Her þyrfti þó að eins
fáum orðum um að fara, taka stuttlega fram þau en helztu atriði málsins frá 1847, og grundvalla
á þeim ítrekunina.
Eingi
málefni virðast mer geti skyldari verið, en þessi 2, alt hvað
þau eru ekki eins og sama efnis.
Her er [iess beiðzt, að
stjórnin staðfesti hina íslenzku löggjöf með undirskript sinni;
í hinu málefninu
er því farið fram, að emhættismennimir,
þjónar stjðrnarinnar, riti á íslenzku öll embættisbréf sín.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg er enn sömu meiningar og eg állur let í ljllsi; en ekkert
hef eg á móti, að slegið se á frest
að ræða málið frekar, því, án þess eg á nokkurn
hátt vilji
hera
brigður á sögusögn
þingmannsins
frá Skaptafellssýslu,
um að neitandi
svar se gefið bænarskrá
þíngsins í hitt eð
fyrra, um að konúngur undirskrifi hinn íslenzka texta lagaboðanna, þykir mer það samt að öllu óhæfilegt. að þíngið nú fari
að ánýa það, sem það hefir ekki seð svart á hvítu fyrir að því
hafi verið neitað um. Líklega líður ekki á laungu, áður kóngsfulltrúinn kemur, og þá kemur svarið með.
Mer þykir bezt
áð hafa það í höndum, .áðnr málefnið er tekið til meðferðar.
TIt. Gudmundsen: l\Ier er þannig varið, að eg trúi eingu,
fyrr en eg tek á því, og svo held eg serhver ætti að gjöra.
Eg trúi því ekki eintómri fregninni um þá konúnglegu auglýsingu, sem skyldi hafa átt að taka dauflega undir bæn alþíngis í undirskriptarmálinu;
en eg hlýt áður að sjá auglýsingu
konúngs um þetta,
mun hún vera meðferðis konúngsfulltrúanum, en hann er enn þá í hafi.
Ep; held því, að fresta ætti
fyrirtekt þessa máls, uns konúngsfulltrúínn
er kominn.
Að
vísu er þetta mál nokkuð skylt málinu um brúkun islenzkrar
túngu, en þó virðist mer það í aðalefninu
vera annað.
Eg
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held því, að sú nefnd, sem kosin er til að íhuga málið um
brúkun islenzku túngunnar. ekki eigi að fjalla UlD þetta mál,
heldur að serstök nefnd eigi seinna meir kann ske að kjósast
í því. Að öðru leyti verð eg öldúngis að fallast á ástæður
þær fyrir sérstakri nefnd, sem hinn háttvirti konúngkjörni þíllgmaður, er síðast mælti, og hinn háæruverðugi
konúngkjörni
þíngmnður áður, svo ljóslega 113fa tekið fram.
Ila/dór Jðnsson, Eg álít, að þingið hafi gildustu ástæður
til að ítreka bæn sína, um að sá íslenzki texti isleuzku laganna verði her eptir undirskrifaður af stjórninni. En því ~et
eg ekki verið meðmæltur. að málefni þetta afhendist nefnd
þeirri, sem þegar er kosin til að hugleiða, hvort ekki beri að
beiðast þess, að íslenzk túnga se við höfð í embættisbréfum á
Íslandi, heldur að ný nefnd verði í því kosin. En þar eð konúngsfulltrúí
ekki er kominn, og auglýsinguna
vantar, og þar
eð eg hygg, að meðferð máls þessa í nefnd og umræðum á
þinginu ekki þurfi að taka langan tíma, mæli eg með því, að
nefudarkosningunni verði frestað nokkra daga.
Varaforseti:
Áður en eg her það undir atkvæði þíngsins, fyrst, hvort gefa skal málinu gaum að þessu sinni; að
öðrum kosti, hvort því skuli vísa til nefndar þeirrar, sem sett
er til að íhuga bænarskrár um brúkun íslenzkrar túngu; eður
Í þriðja lagi, hvort kjósa skuli nj a nefnd, verð eg að gjöm
fáeinar athugasemdir.
Flutningsmaður hefir tekið það skýrt fram, að málefni þetta
se náteingt hinu, sem nefndinni er falið á hendur, og get eg
ekki annað en vel·ið á hans máli; því mer sýnast þau svo náskyld hvort öðru, sem ein systir er annari.
Eða hvað eru
lagaboðin annað en bréf hinnar æðstu stjórnar landsins'?
Og
um hvað annað er beðið í bænarskrám þeim, sem nefndinni
eru feingnar, en að alt i stjórn landsins, innan lands og utan,
fari fram á íslenzkri túngu'?
EII frumvarp þetta óskar
þess, að konúngur eða ráðherrar hans riti nöfn sín undir hinn
Íslenzka texta lagaboðanna, og er það þá ekki annað, en að
her er farið einu skrefi leingra.
Hvað það snertir, sem nokkrir af þingmönnum hafa ráðið
til, að málefni þessu væri frestað nokkra daga, þá vita allir,
að nú er hinn lögboðni þíngtími þegar hálfnaður, svo mál er
komið, að búið væri nú að kjósa flestar nefndir; en þar eð
þetta mál ekki er svo umfangsmikið, hefi eg ekkert á móti
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því, að þiugið skeri úr með atkvæðum,
hvort því skal skjóta
á frest, eður ekki. það væri líka þinginu mikils umvarðandi,
ef konúngsfulltrúi
yrði sjálfur korninn , til að halda svörum
uppi fyrir hinni konúnglegu
auglýsíngu,
þegar þetta mál væri
tekið fyrir. Enda þykir mer það síður sæma, að þíngið taki
málið til meðferðar,
á meðan hin konúnglega
auglýsing
er
ekki komin, þó eg alls ekki beri brigður á það, sem frumvarpið segir frá henni.
En af þvi meiningar þingsins
eru
skiptar, vil eg leita atkvæða um það, hvort málinu skal fresta,
eða ekki.
Ásgeir Einarsson:
Ef því verður nú frestað að gefa
uppástúngunni
gaum,
er því líklega algjörlega fyrirgjört,
að
nefndin taki hana síðar, þegar hún að líkindum
yrði nær þvi
búin með nefndarálitið.
það hefir helzt verið borið fyrir, að
her vantaði auglýsingu
konúngs til þingsins, svo menn vissu
ekki með sanni, hvað í henni væri um þetta efni. Væri nú
svo, að einhver, sem her á þingi er, hefði auglýsínguna,
væri
æskilegt, að þíngmenn feingju að sjá hana , ef það væri ekki
á móti réttri reglu ; þvi eg held, að auglýsingin
sýndi
eins
sannleikann
í þessu máli, þegar hún er prentuð með undirskript konúngs,
þó hún væri lögð fram af öðrum, en konúngsfulltrúa.
Th. Gudmundsen:
Eins og einginn má trúa neinu, fyrr
en hann tekur á því, þanuig
má einginn vera of bráðlátur,
allra sizt eitt þjóðþíng.
það er þvi of snemt, þar konúngsfulltrúi enn þá er ókominn, að ætlast til, að sú konúnglega
auglýsíng se lögð fram á þínginu; einginn getur, nema hann, samkvæmt þínglögunum
formlega flutt hana þinginu.
Máli þessu
ber því að fresta til útkomu
kouúngsfulltrúans
, og þá fyrst
væri tími kominn til að ræða það að nýu.
þ. Sveiuhjörnsson:
þó nú svo væri, hvað mer er ókunnugt, að nokkur þingmanna
hefði svar stjórnarinnar
í heudi,
held eg þínginu se ekki leyft að taka það, og byggi eg það
á 44. grein alþíngistilskipunarinnar;
það er konúngsfulJtrúinn
einn, er af konúngs hendi semur við þíngið, og veitir því
svör stjórnarinnar.
Að öðru leyti vík eg þvi til ens beiðraða
varaforseta,
hvort ei beri fyrst og fremst að leita atkvæða
þíngsins um það, hvort málefnið beri strax að taka fyrir, eða
því eigi að fresta.
Ef hið fyrra verður ofan á, er að leysa

161

úr því, hvort nýa nefnd eigi að skipa i það, eða málefninu
eigi .að vísa til annarar eldri nefndar .
.Jón Guðmundsson:
Eg hraðaði mest uppástúngu
þessari, af því eg áleit réttast , að kjósa ekki nýa nefud.jheldur
að málefninu yrði vísað til hinnar;
að öðru leyti get eg ekki
mælt i móti þeim ástæðum, sem teknar eru fram fyrir frestun
málsins fyrst um sinn, því víst væri betra, ef konúngsfulItrúinn væri kominn og auglýsíngin lögð fram; fyrri hefir þíngið
að vísu ekki óræka vissu fyrir afsvarinu; en af því sem herra
stiptamtaðurinn
drap á, hversu afsvarið væri orðað, mega meun
gánga úr skugga um, að það er til og út komið. En eg mæli
samt sem áður ekki í móti, að málinu se frestað að sinni.
Guttormur Vigfússon: Mer sýnist það þó fara betur á þYÍ,
að málinu se frestað um lítinn tíma, og sjá, hvort konúngsfulltrúann
ber ei bráðum að landi með auglýsínguna
frá konúngi, svo menn höfði það þó rétt ; en fari svo, að það dragist
leingur,en
þíngið sjái ser nægan tíma til að meðhöndla það,
er ætlan mín, að veJja eigi serstaka
nefnd i það, en ekki að
afhenda það nefndinni,
sem valin var til að íhuga málið um
Íslenzka túngu á embættishréfum
; allir vita, að málefnið er
svo þjóillegt og gagnlegt, að það má eingan veginn undanfellast að fá þVÍ framgeingt,
ef auðið er, en fresta má því víst um
fáa daga.
J. Tkorstensen : það er líka mín meining, að þessu máli
se skotið á frest, enda er það ei svo umfangsmikið,
að ei gjarnan mætti bíða, þangað
til í seinustu
viku þíngslns , ef svo
stendur á, að konúngsfulltrúi
ei verður fyrri kominn, og auk þess
sýnist mer betur fara (þó eg eingan veginn efist um, að það se
satt, sem sagt er, um neitun undirskrlptarinnar)
að bíða, þaugað
til sú neitun verður opinberlega framlögð af konúngsfulltrúa.
Stiptamtmaður:
Eg vil einúngis geta þess, að þegar talað er um, hvort setja eigi serstaka nefnd í máli þessu, þá er
alt undir því komið, hverja skoðun menn hafa á því. Mer
virðist menn geti skoðað þetta á tvo vegu, nefnilega annaðhvort eins og srjórnarmalefuí
: ef það er þannig skoðað, snertir
það ábyrgð ráðgjafans við alþingið, og þá liggur í augum uppi,
að ekki verður nú rædt um það, heldur verður það að bíða
næsta þíngs;
ellegar það er skoðað eins og eitt atriði í málefninu um brúkun íslenzkrar túngu,
og þá á það heima hjá
nefnd þeirri, sem hefir það málefni í smíðum.
Annars er eg
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á sama máli, sem þeir af þíngmönnum,

er vilja fresta málinu,
til þess konúngsfulltrúi
kemur.
Hefir nú, eins og þingmönnum er kunnugt,
komið fregn af ferðum hans, og er vonandi,
að skipið,
sem hann er á, hafi ei skemzt svo stórvægilega,
að hann nái ekki hingað um þíngsetu tímann.
En meðan von
er um, að nefndin í málefninu "um brúkun
íslenzkrar
túngu"
geti komið af störfum sínum, þó þetta atriði verði afhent henni,
þá virðist mer bezt að fresta máli þessu sem leingst.
Annað
mál er það, ef konúngsfulltrúi
kemur áður, og er því ei mótfallinn, að i máli þessu verði sett serstök
nefnd.
En verði
bænarskráin
afhent nefnd
þeirri,
sem áður er sett og talað er um, þá mætti það ekki dragast mjög leingi, því þá er
málið ekki svo fljótrædt.
En her er sem eudrarnær á þingsins valdi, hvort það kýs að fresta málinu, eða ekki.'
þ. Sioertsen:
Mer getur þó ekki annað en sýnzt það
nokkuð ísjárvert, skyldi þíngHY fara að gjöra ser það að reglu,
að vilja ekki taka mál til meðhöndlunar,
vegna daglegrar eptirvæntingar
konúngsfulltrúa;
hans hefir leingi verið vænt,
hans getur verið að vænta á morgun,
og vonar uppfyllingin
getur leingi dregist,
ef til vill, og ætla eg því, að nefnd ætti
að kjósa nú þegar.
Að málefni þetta, sem her ræðir um, og
hitt, mn íslenzkar brefaskriptjr
embættismanna,
er nefnd hefir verið kosin í, séu svo systurlega
lík, getur mer ekki fundizt. All embættismenn
her i landi riti bréf sin á íslenzku, á
því sýnist þjóðin hafa fulla heimtíng,
úr því konúngur hefir
með ákveðnum orðum boðið íslenzkum
embættismönnum,
alt
eins Dönum, að kunna íslenzkana
(konúngsbref,
8. apríl 1844),
og því reyndar ekki þurfa al\ biðja stjórnina
um það, nema
sem ítrekun áður gefins lagaboðs ; öðru máli kann virðast vera
að gegna um þessa uppástúngn
, því IlÓ þjóðreUifldin
mæli
fram með relti hennar,
þá getur þó hvorki konúngur
ne ráðKiafar ham; skyldast til afl kunna íslenzku,
og her ræðir um
nýtt, en innilega eptiróskað lagaboð.
Stiptamtmoður ; Eg vil einúngis leyfa mer þá athugasemd,
all nefndinni
hefir verið fali!'! á hendur að segja álit sitt um
hrúkun íslellzkra.r tún!;u, ekki einúngis her í landi, heldur erlendis, og þess vegna yfirgrípur það eiJlIIig ráðgjafa kouúngs,
Eyólfu1' RinurssÐ'll: Eg óttast, al'; verði nú ei nefnd kosin i mál þetta, né vísað til nefndar þeirrar,
sem kós in er og
hefir sam kynja mál meðferðar, verði mál þetta má ske órædt
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vegna tímans naumleika,
sem eg álít mikils varðandi að ei
verði. Eg get ei heldur seð það se til fyrirstöðu þessu, að
konúngsfulltrúinn
komi, má ske dag hvern, með upplýsingar,
sem nefndin þá gæti tekið við; þó læt eg það vera á þingsins
valdi, hvort það skuli bíða nokkra daga, sem mer virðist þó ei
leingi vera mega.
þ. Sveinbjörnsson: Eg verð að ítreka það aptur , el' eg
áður sagði, að það er óhæfi legt og formlaust með öllu, að bíða
ei eptir því, að bréf stjórnarinnar,
sem um hefir verið talað,
komi þínginu til handa. Líka verð eg að biðja hinn heiðraða
varaforseta,
að gefa þíngmönnum þá ávísun, að hvorki eg ne
aðrir, mer munanlega,
hafi talað á þá leið, að óska, að málefnið væri feit eða því frávisað, og þó hafa tveimur þingmönnum farið svo orð, sem svo hafi verið,
Gutlormur Vigfússon:
Slíkan áhuga ber þingið fyrir
málefni þessu, og allir landsmenn yfir höfuð, að ef það á einhvern hátt færist fyrir, að bæn um það yrði í þetta sinn ánýuð til konúngsins,
mundi það valda mikillar
óáuægju og
gremju yfir höfuð, og þvi ætla eg, að sjálfsa~t eigi að velja
nefnd í það; einasta er eg ekki fastur á því, að það þurfi að
gjörast
strax í stað, heldur að það megi fresta því um fria
daga, eður til einhvers viss tíma, innan hvers menn vænta
þó að konúngsfulltrúinn
verði kominn,
þó svo, að menn ætli
því nægan tíma til þíngsins fullkominnar
meðhöndlunar,
sem
eg ímynda mer að ekki þnrfi serlega lángan,
þar sem málið
var svo ítarlega rædt í hitt eð fyrra, og nú er varla annað við
það að gjöra, en ítreka hina fyrri bænina.
Af þeim ástæðum
sýnist mer það mega þó dragast fram í næstu viku, að kjósa
nefnd í málið, ef þörf gjörist, en eg vona þíngið gleymi því
ekki að ætla ser tímann nægan til þessa, er allir vita, eins
og viðurkant er, að þjóðina varðar það mjög miklu,
að konúngurinn
staðfesti lögin á voru máli og helgi þau með sinni
eigin undirskript.
Ásgeir Einarsson: Eg vildi óska, að dráttur sá, er hefir
verið stúngið upp á með þetta mál, yrði ekki til þess, að á
ný yrðu jafnlangar
umræður,
og nú, um það, hvort það yrði
tekið í nefnd, því svo lángar umræður held eg óþarfar , en að
taka það mál til nefndar, sem ekki einúngis þingið, heldur öll
þjóðin er fullkomlega
sannfærð um að se nauðsynlegt.
Varaforseti: Eg verð án frekari formála að benda þing-
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inu til, að einginn hefir farið fram á, að máli þessu skyldi frávisa, heldur að eins, að frestað yrði í þvi nefudarkosningu
nokkra daga;
vil eg því nú skora á þingmenn að greiða atkvæði um, hvort strax á að taka málið fyrir, eða fresta því.
Var þá svo ruört,
og urðu flestir á því að fresta málinu.
Varaforseti
kvaðst ætla það vilja þingsins,
að flutningsmaður bæri þetta frumvarp upp seinna, og það svo snemma,
að ekki væri ofnaumur tími eptir til að ræða það .
.Ión Guðmundsson sagði það hefði einnig verið meining
sin, að ser stæði þetta opið, eins eptir sem áður, eptir atkvæðagreiðslu.
Varaforseti tók fram til undirbúningsumræðu
nefndarálit
um ferða kaup þingmanna, og afhenti það framsðgumanní,
Kr.
l\lagnúsen,
er las það npp fyrir þinginu þannig hljóðandi:
Alþíngið hefir kosið oss, sem her undir ritum nöfn vor, í
nefnd til að yfirvega frumvörp nokkur, er til þingsins eru komin, áhrærandi breytingu á alþingis - tilskipunarinnar
79. grein;
eru þau þessi:
1. frá Borgarfjarðarsýslu,
undirskrifuð
.af 48 mönnum, \ sem
fer fram á það, að ferðakostnaður
alþíngismanna anu-:
aðlwol't falli niður með ðllu; eða þá að alþíl~g dkveði

þingfararkaup
?Ifir 9lÍnrla.

úr lwel'l'i sýslu landsins,

sem ekki megi

2. frá fundi manna á þingvelli
við Öxará, Ulldirskrifuð
af
forsetum þessa fundar,
og fer það fvrst og fremst fram

ti það, er hið f.l/rr nefnda frumvarp gjörði að vara-ósk
sinni, en til vara beiðist það, að alþín.'! velji til þess .'J
óvilhalla menn 0,'1 skynsama, að !Iflrskoða með forseta
ferðakostnaðar reikninga alþingismanna 0.'1 lækka þá,
ef með þarf
3. þriðja frumvarpið er frá fundi manna á þÓl'nesi, undirskrifað með 36 nöfnum,
og fer það fram á, að þvi leyti
nefnd þessari viðkemur, að þínglaunin lækki að minnsta

kosti um þriðjimg af því, sem nú eru þau.
Ver viljum fyrst skoða það frumvarpið,
er seinast var
nefnt, af því því var seinna við nefndina bætt, en gaf ei tilefni til þess, að nefndin var skipuð, og er það þá meining vor,
að þessu frumvarpi eigi algjörlega
að visa frá þingsins frekari meðferð í þetta sinn; því fyrst er það, að uppástúnga
sú,
er áður er nefnd, á ekkert skylt við ferðakostnað
þingmanna,
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sem er aðal-umtalsefnið,
heldur virðist einasta að áhræra þá
svo nefndu fæðispeninga
þingmanna.
Áður nefnd krafa kemur
Iika að öllu ástæðulaus fram fyrir þingið frá hendi beið enda,
þar eð þessi lækkun
fæðispeninganna
hvergi
finnst áhrærð Í
frumvarpinu,
fyrr en í endanum,
hvar hún flýtur inn, Sf11U
krafa, Í sambandi við aðra, um flutning alþingis frá Reykjavik á þingvöll.
þar eð nú þetta ekki verður gjört að álitum
í þetta sinn, virðist oss lækkun fæðispeninganna
eigi að fara
sömu förina,
þvi ef krafa um það styðst við nokkuð i frumvarpinu, þá er það við það, að á þingvelli» verði töluvert kostnaðar minni seta alþingismanna,
en Í Reykjavik".
Ver fórum
þVÍ ei fleiri orðum um það efni, en getum þó ei varizt að láta
þá meiningu vora i ljósi, að oss þykir lækkun fæðispeninganna frá 3 rbdl. á dag vera næsta isjárverð.
þegar nú þau 2 fyrst nefndu frumvörp eru skoðuð í sameiningu, finnast i þeim þessar 3 uppástúngur:
a. að 3 óvilhallir skynsamir menn veljist til þess með forseta
að yfirskoða og dæma um ferðakostnaðar
reikningana.
b. að vist ferðakaup ákveðist frá hverri sýslu, og
e. að ferðakostnaður
þingmanna falli niður með öllu.
Hvað ena fyrstu uppástúngu
snertir, þá getum ver til, að
beiðendum hafi þókt forsetar þeir, er verið hafa 1845 og 1847
of fúsir á að taka serhvern
ferðakostnaðarreikníng
alþingismanna, er þeim hefir afhentur verið, til ávisunar, og ætla þeir
víst, að betur muni eptir því Iitið , að reikningar
þessir væru
sanngjarnir,
ef nefnd manna yfirskoðaði
reikningana
ásamt
forseta.
En ver ætlum, að beiðendum
missýnist i þessu;
því
auðráðið er, að einginn sá er hæfur til að kjósast í þessa nefnd,
er sjálfur á þingfararkaup
að taka, af þvi hann dæmir þar i
eigin máli, og þó þessu mætti við hjálpa með þvi, að sá, hvers
reikningur
á að gagnskoðast,
geingi frá nefndinni,
meðan á
þeim starfa stæði, þá er það hvortveggja,
að nefndin væri þá
Iimlest, enda má eins vel geta þess til, að þeir, er eptir sitja
í nefndinni, styðji þess reikninga, er frá gekk, mót sama endurgjaldi af honum aptur, þegar hans reikningar væru skoðaðir,
eins og hins, að þingmenn sumir semji ósanngjarna
reikninga
fyrir tilkostnað þingfararinnar ; þeir einir væru réttilega hæfir i slíka nefnd, sem ekkert þingfararkaup
eigu að taka, af
því þeir búa sjálfir á þingstaðnum ; en oss er það að öllu óljóst, hvort nokkur slíkur situr þingið framvegis,
þó svo hafi
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híngað til verið, mest vegna kosnínga af stjórnarinnar hendi.
En þó nú uögir væru slikir í þinginu, þá ætlum ver samt eingum þessara, já eingum þingmanna þá þekkíngu til vegalelngdar og erviðleika til ferðalaga um land alt, að hann geti með
góðri samvizku staðhæft upp á, að sá eða sá þingmaður hafi
gjört ósanngjarnan reikníng, og því ætti nokkuð af því af að
nema, er þingmaðurinn taldi ser bera; þessi hugsun, í sambandi við gott traust til þingmannanna samvizkusemls yfir höfuð, mun það hafa verið, er mest hefir dregið forsetana til að
taka reikningana fyrir gilda og góða, eins og þeir voru gefnir. Y rM nú að lyktum sú meiningin ofan á með tíðinni (þvi
fyrir öllu má ráð !tiöra á þessum tímum), að alþingið eigi að
flytjast að Öxará, þá yrði að meiningu vorri einginn þingmanna
hæfur til að sitja í þeirri eptiræsktu nefnd. Ver ætlum þvi,
að þíngið eigi ekki að taka þessa uppástúngu frekar til greina.
þá er að skoða þá aðra uppástúngu: að víst ferðakaup
ákveðist {rá hverri sýslu, og hefir þessi uppástúngan lángt
um meiri ástæðu, en sú en fyrri, því að vísu hefir sú aðferðin
verið við höfð í landinu um lángan aldur. Má það lesa upphaflega í lands vors eldri lögbökum. einkum Járnsiðu eður Hákonarbók og Jónsbók. par er nefndarmanna farareyrir ákveðinn misjafn eptir vegaleingd til hverrar sýslu frá alþingisstaðnum ;
en ver ~t1um, að alþingið heldur ekki eigi að taka þessa
stefnu. það er kunnugt af alþingistiðindunum , að árið 1847
var nefnd kosin til að yfirvega þær mörgu bænarskrár, er þá
komu fram um breytingu alþingis-tilskipunarinnar.
Í þá nefnd
voru þá valdir þeir menn, er þingið þá átti ser gagnlegasta,
og kváðu þessir á, hve margar dagleii'lir teljast skyldu til serhverrar sýslu frá alþingisstaðnum (bls. 748); þlí aðhyltist þingið siðar ekki þessa uppástúngu,
og sýnt var fram á það, að
ákvörðun dagleiðanna hefði mistekizt á mörgum stöðum. það
er lika alt öðru máli að gegna, en áður var á alþingi, IlVi
nefndarmenn voru við sömu sýslur, svo leingi þeir vildu, eu
nú geta þingmenn breyzt eptir hver 6 ár, og þá breytist að
líkindum líka bústaður þeirra, en miklu má það skipta, hvar
úr hverri sýslu alþingismaðurinn er kjörinn. Mismunurinn lÍ
þessu getur án efa skipt fleiri dagleiðum.
:Margt getur líka
það að borið á lringri leið yfir ár og firði og fjallgarða, eða þá
af veðráttufari,
er tálmi för alþingismannsins, og væri þá ósanngjarnt, að svipta þingmanninn fæðispeuiugum, þó ferð haus
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tálmaðist af slíkum orsökum,
eins og það þó á hinn bóginn
má virðast miður sæmilegt,
að hann fái fæðiskaup á fleiri daga
en dagleiðir eru fyrir bann lögskipaðar.
Af þessum ástæðum
erum vel' á þvi, að alþíngið heldur ekki eigi að velja þá uppástúnguna,
er nú val' talin.
Sú en þriðja uppástúngan,
að ferðakostnaður alþín.qismanna falli niður með ðllu, virðist oss helzt aðgeingileg.
Byggist hún á þeirri skoðun, að þó þíngmönnum
ekki veiti af
3 rbdl, um dag hveru hel' á alþingisstaðnum,
bæði til fæðis,
húsaleigu
og annarar aðhlynningar,
hestavöktunar
og fl., muni
þeim samt á ferð þeirra til og frá, nægja það hálfa eður 1rbdl.
48 sk. til fæðis og annars
sómasamlegs
aðbúnaðar á ferðinni,
en hestaleigur
og annar fararkostnaður
líka sé þeim sómasamlega endurgoldinn
með 1 rhdl, 48 sk. dag hvern, meðan á ferðinni stendur.
'þessa skoðun aðhyllist
nefndin, og ætlar, að
með þessu hverfi alt vastur með ferðakostnaðar
reiknínga,
og
allur sá vafi, er þjóðin virðist að vera 1 um sanngirni reikninganna.
Nefndin telur það samt vafalaust,
að breyting sú,
sem eptir er óskað á 79. grein alþlngistilskipunarinnar,
geti
ekki náð til þeirra þingmanna, er i ál' sitja i alþinginu, fremur en þeir sjálfir vilja, þótt nefndarmenn á hinn bóginn vonist eptir, að þingmenn
gjöri sig ánægð a með borgun þá, er
þeir álíta næga fyrir eptirmenn
sína.
Á þenna hátt endurgelzt hverjum þingmanna eptir vegaleingd
og þeim leingri eða
skemri tíma, er hann þarf til að komast heim til sín. Ekki
dettur oss í hug, að gj1ira neinum
þíngmanna
þær getsakir.
að hann tefji fyrir þessa sök för sína til eða frá þingi, allra
sizt heimleiðis,
en eðlilegt þykir nefndinni það, þó þeir þingmenn helzt, er lánga leið eiga fyrir höndum til þíngsins, hefji
förina 1 eða 2 dögum fyrri en með áheitum nægt getur til
ferðarinnar,
svo hann komið gæti í tíma til þings, þó einhver
tál man að bæri á leiðinni.
Ekki getum ver haldið, að þörf se
til að hækka daglaunin á ferðum þíngmanna,
eins .og minni
hluti nefndarinnar
frá 1847, sem gagnskoða
átti alþingistilskipunina,
fór fram á, og eru ástæður til þess ái'JUI' taldar,
l\leillíng vor er því, að alþíngið eigi að beiðast þess af
stjórninni,
að alþingismönnum
verði, í hinni nýu alþíngistilskipun,
eingillll ferðakostnaður
leyfður,
öðruvísi en sem falinn
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í þeim 3 rbdl., er þeim veitist
frá alþíngi, á degi hverjum.
Reykjavík,

þ. Sueinbjðrnsson.

einnig á ferð þeirra til og

þann I I. júlí 1849.

Kr. Kristjdnsson.

Kr. Magnúsen.

Framsögumaður Magnúsen:
þar eð eg ekki efast um,
að þingmönnum muni virðast nægar ástæður fram færðar í álitsskjali nefndarinnar fyrir hennar uppástúngu, svo álít eg að
svo stöddu einga þörf þar neinu við að bæta.
Stiptamtmaður:
Eg ætla ekki að fara mörgum orðum
um sjálft efni málsins í nefndaráliti þessu; um það ætla eg
alþingi sjálfu að ræða, en eg vil að eins drepa á það, að
mer þykir nppástúnga nefndarinnar ekki nógu ljóslega orðuð,
og óska eg hún hefði tekið greinilegar fram, hvort uppástúngan skyldi innibinda í ser einnig þann fund, sem næsta ál" á
að halda, ellegar einúngis alþing þar á eptir og framvegis.
En jafnvel þó eg ætli, að í frumvarpi til kosningarlaganna
verði grein um kostnað þann, sem næsti fundur hefir í för með
ser, hygg eg þó, eptir þvi sem her er áður um garð geingið,
að uppástúnga nefndarinnar nái hæði, og það einkum, yfir næsta
fund og hin önnur komandi þing. Eptir þvi sem í ástæðum
fyrir uppástúngu nefndarinnar er sagt um sambandið milli alþíngissetu við Öxará og upphæðar á dagkaupi þíngmanna,
verð eg að halda, að nefndin hafi ekki ætlað ser í þessu máli
að gefa sig neitt við þeirri spurningu, hvað hátt eða lágt dagkaup þingmanna skyldi vera, meðan þíngið sjálft stæði, en
þetta kemur þá ekki allsendis heim við orð þau, sem í uppástúngunni standa, að þeir 3 rbd., sem upp á er stúngið, skuli
einnig greiðast fyrir þá daga, sem verið er á ferðinni, því
þetta sýnist gjöra ráð fyrir því, að dagkaupið skuli einnig
framvegis, meðan á þínginu stendur, vera 3 rbd., og hefir þó
nefndin sjálf, eptir þvi sem í ástæðum hennar segir, viljað
öldúngis leiða hjá ser þá spurningu.
Að endingu verð eg að álíta uppástúngu nefndarinnar sem
teingda við hina 79. grein í alþíngistilskipuninni,
og eg veit
því ekki, hvort það hefir verið ætlan nefndarinnar, að orðatiltæki greinar þessarar um ferðakostnaðinn skyldi að öðru leyti
standa óröskuð, ellegar hvort ástæða kynni virðast til að breyta
eður ákvarða nákvæmar eitthvað í orðum greinarinnar, t. a. m.
að ferðakostnað skyldi greiða einúngis fyrir ferðina heinlínis
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til eður frá þingstaðnum og fyrir dvölina á sjálfum þeim stað.
Eg vildi einúngis taka það fram, að uppástunga nefndarinnar
yrði sem greinilegast orðuð, til þess stjórnin gæti eptir á, ef
hún semur um það lagaboð, haft sömu orð, sem nefndin og
alþíngið hefir áður við haft .
•1. Johnsen:
Stiptamtmaðurinn er þegar búinn að hreifa
ýmsum efasemdum við mál þetta, sem líka eg ætlaði mer ai\
hreifa; ekki ætlaði eg mer samt að mæla neitt um málefnið í
sjálfu ser. .Málið má að vísu virðast næsta einfalt, en þó hefi
eg ekki átt svo gott með að átta mig í því. Eg ætla, að nú
megi gánga að því vísu, að alþíng það, sem við eigum eptir
tilskipun frá 8. marz 1843, með þessum þingfundi se liðið undir lok, og þarf þá ekki að gefa ný lóg um ferðakostnað þess
þings manna ; en að taka ákvarðanir eða leggja ráð á um kjör
þeirra manna, sem seinna meir halda alþíng það hið endurfædda , sem við eigum í vændum, skil eg ekki að þetta alþing, sem nú er, eigi neitt með; eg ætla það incompetent
til þess, ekki um það bært, heldur þann þjóðfund einúngis,
sem í ráði er að haldinn verði að ári komanda. Um ferðakostnað þessa fundar manna aptur á móti ætla eg, að kosningarlagafrumvarpið til hans, sem einmitt á að koma undir álit
þessa alþingis, muni innihalda þá ákvörðun, sem gjörð verður
að álitum í því máli, og þó nú frumvarp þetta ekki yrði lagt
fyrir þetta þing, þá stendur sú ákvörðun samt í svo beinu
sambandi við mál það, sem þegar er lagt undir nefndarálit um
kosníngarlögln, að nefndin eða þingið varla getur geingið fram
hjá henni, er það sendir bænarskrá í því máli. Fyrir þessar
sakir leyfi eg mer, að bera það undir þá heiðruðu nefndarmenn
'í þvi máli, sem her ræðir um, hvort þeir ekki vilji fallast á
að yfirgefa það mál, en í annan stað áskil eg mer það atkvæði í málinu, að eingin bænarskrá fari frá þinginu Í því.
Stiptamtmaður : þega!' mál þetta var borið hel' fyrst upp
á þinæiuu, var hinn virðulegi þingmaður ekki kominn, og
veit þvi ekki, að þá afreðu menn að ræða mál þetta, af þVÍ
menn könnuðust við, að það væri nauðsynlegt að taka til umræðu þenna kafla af kosníngarlögunum,
þó þau sjálf væru
ekki komin.
þ. S1Jeinl1örnsson:
Sá heiðraði þingmaður Árnesínga vek
þvi til okkar, nefndarmanna,
hvort við ekki vildum yfirgefa
málið. Eg veit þó, að hann má þó sjá, að það ekki er á okk-
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ar valdi. Alþingið hefir tekið málefnið til meðferðar, alþínginu
hefir þó kt það þess vert, að sett væri nefnd því til íhugunar,
og kosið okkur til þess starfa; það er þvi alþíngið eitt, sem
hefir ráð á, en ekki við, að yfirgefa það nú, hvað það þó varla
mun finna ser sóma.
Eg verð líka um leið að gegna því fáeinu, sem stiptamtmaðurinn áðan mælti. Hann virðist að vera
í efa um, hvort nefndhl hafi ætlazt til, að það, sem hún upp
kveður, nái einnig til þess aukaþings, sem í orði el' að haldið verði her á næsta ári, og er það að vísu meining nefndarinnar, að svo eigi að vera. Að nefndin hefir ekki viljað gjöra
mikið úr kröfunni um lækkun fæðispeuinganna til 2 rbd. um
daginn, ætla eg se á góðum rökum bygt. Bæn um það kemur einúngis fyrir í sambandi við flutning þinghaldsins úr
Reykjavík á þingvöll, og það til fært sem ástæða, að ódýrra
verði að lifa við Öxará, en í Reykjavík.
Nll hefir þingið
sjálft felt bænina um flutning þíngsins, og þá verður það
líka að detta, sem á flutningi þessum er bygt.
þegar undirstaðan er tekin burtu, dettur líka alt, sem á henni er bygt, en
einginn hefir farið fram á lækkun fæðispeninga fyrir þíngmenn
ber í Reykjavík.
þab getur vel verið, að nefndin seinast í
álitinu hafi farið óljósum orðum um þá 3 rbd., sem hún ætlaði þingmönnum á ferðinni, en 'litlu áður í sama nefndaráliti
er það greinilega tekið fram, að helmingur þessara 3 rbd. sé
ætlaður þíngmönnum til fæðis á ferðinni, en helmingur eður
1 rbd. 48 sk. sem ferðakostaðar endurgjald.
það má þó vera
hverjum manni ljóst, að einginn ætlast ti] þess, að kouúngur
við hafi sömu orð í reglugjörð sinni, sem nefndarálitin ráða til
ab um se beðið, það má þá vera við það, að þíngið fallist óskorað á nefndarálitsins uppástúngu,
og færi hana því óbreytta inn í bænarskrá sína til konúngs, en slíkt er ofursjaldgæft. Optar mun það vi/') bera, að nefndanna uppástúngur breytast við umræður þingmanna, og ýmislega uppborin
breytingaratkvæði , og ræður þá atkvæðagreiðslan , um hvað
þingið biður .
•TónJohnsen: Eg gat sjálfsagt eingan veginn ætlazt til, að
nefndin yfil'gæfi málið, nema með þíngsins samþykki. þó eg ail
öðru leyti ekki væri kominn her á þíng, þá er málið var feingið
nefnd til meðferðar, ætla eg samt, að mer se frjálst, að hafa á
móti meðferðinni, og fyrir minni beztu sannfæringu í þessu efni
að færa þau rök, er eg hefi fært, og hefir einginn þingmanna,
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enn sem komið er, borið við að hrekja ástæður þær, er eg styð
mig við.
Eg get því ekki farið ofan af því, að þetta mál er
svo vaxið, og, hvernig sem á er litið, se í alla staði óþarft.
Jðn Guðmundsson: Eg get þó ekki annað, en verið öldúngis á máli herra stiptamtmannsins
og hins háttvirta
konúngkjöma
þingmanns,
er síðast mælti; það er að vísu vafalaust, að í frumvarpi kosníngarlaganna
til hins næsta aukaþings,
sem von er hingað frá stjórninni, mun koma fram uppástúnga
um fæðiskaup og ferðakostnað
þeirra manna, sem setu eiga á
þessu aukaþíngi,
og þessu alþíngi er því ætlað að segja þar
um álit sitt; eg ætla því, að þingið hafi gjðrt rétt, þegar það
kaus nefndina samkvæmt
bænarskránum
um þetta efni, og
nefndin eins að ljúka af starfi sínu; þó þetta atriði se, og eigi
að vera í frumvarpi kosníngarlaganna,
er það þó þess eðlis,
að vel má ræða það sérstakt,
og þar sem alt er komið í eindaga, eigi það nú að ræðast ser; það dugir ekki að fresta öllum málum, þar til konúngsfulltrúinn
kemur;
mer finnst því
þíngið eigi að láta standa,
sem komið er, og ræða málið, og
vil eg því leyfa mer að taka fram nokkrar athugasemdir
við
nefndarálitið,
eins og það er nú úr garði gert frá nefndinni.
Málefnið um alþiuglskostnaðinn
hefir, ;eins og ver vitum,
verið rædt á marga vegu, bæði her á þingi og heima í héröðunum, og væri ei ólíklegt,
að skoðaníu á því væri orðin ljós
og búin að ná nokkurri festu.
það var þegar í orði 1845, að þá myndi verða stúngið
upp á breytingu
alþingislaganna.
Mörgum þókti það ríflegt
endurgjald,
sem ákveðið var í alþingislöguuum,
og af því eg
hjóst við umræðum um það á þínginu, þá ritaði eg flestum hinum helztu mönnum í Skaptafellssýsluuurn,
þeim er eg bjóst við
að helzt yrði kosnir framvegis, um það efni, og beiddi þá um
álit sitt, ráð færði mig einnig við þá, er eg náði til; yfir
höfuð að tala, voru flestir þeirrar meiuingar,
ah þegar litið
væri annars vegar til verkfalls, en hins vegar til kostnaðar við
dvölilla í Reykjavík,
þá myndi menn vart fást til þingferðar
fyrir minna en 3 rbd., eður má ske 15 mörk dag hvern, en
þar sem menn þyrfti svo miklu minna að kosta til fæðis ser
á ferðinni,
en í Reykjavík,
þá myndi ekki þurfa að ætla
þingmönnum neinn ferðakostnað
að auki.
Eg var þá eingan
veginn fjærri að fallast á þessa skoðun, Sem el' samkvæm þvi,
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sem nefndarálitið
nú fer fram á, og hefði þetta komið til
umræðu 1845, myndi eg hafa farið hinu sama fram.
A þínginu 1847 var mál þetta rædt, eins og öllum er í
minni;
nefndin stakk þá upp á 5 rbd, dag hvern,
meðan á
ferðinni stæði; einginn
stóð þá upp til að hafa í móti þessu, af
því það væri of-mikið, en fleiri en einn létu ýmsar athugasemdir í ljósi um, að það væri of litið, eður þó fremur, að dagleiðunum væri ekki sem réttast jafnað niður, og sumum væri afþví
skaði búinn.
En ef ver sjálfir segðum, að 5 rhd, væru heldur lítið handa
oss, fer þá vel á því, eða eigum ver '~eð að segja, að 3 rbd.
se nóg handa þeim,
sem eptir oss verða kosnir?
Eg gjöri
ráð fyrir, að ekki allfáir af oss eigi hel' setu Í síðasta sinni.
það hefði verið vel, hefðum ver sagt það 1845 eður 1847,
að oss nægði sjálfum. 3 rbd,
Nú fer illa á þvi, ef ver segjum:
það nægir hinum.
Eg meina eingan veginn, að nefndin hafi ekki haft hið
giIdasta tilefni til að koma með þessa uppástúngu.
Eg veit það,
umkvartanirnar
yfir upphæð alþíngiskostnaðarins
eru margar og
úr mörgum áttum; þær koma fram og hafa komið með ýmsum
svip í ýmsum húningi, en mörgum er svo varið, að þær dæma
sig sjálfar og höfunda sína, og eg ætla, að margir þeirra, sem
bera mest mál í þetta,
myndi verða sizt til þess, að ákveða
kaupið minna, en verið hefir, ef þeir ætti ber setu og sjálfir
hlut að máli. En eg álít, að reynslan verði her að gilda meira,
en laus ágizkan, fremur sprottin af vilja á að spara og sjálfshlífl'l við út1át, en af vissu um, hvort hjá kostnaðinum
verði
komizt, og hvað af slíkum sparnaði muni leiða.
Eg ætla eingum þingmanni þá ágeingni, að þeir vilji hafa
alþíngissetu sina að féþúfu, og þeir hafa ekki viljað það til þessa.
En það er vorkun, þó hver þingmaður vilji vera skaðlaus
af þingsetunni
og þingferðinní , eins þeir sem her eptir verða
kosnir, eins og sjálfir ver.
Eða getið þer, heiðruðu þingmenn, ábyrgzt,
og viljið þer
ábyrgjast,
að hinir næstu þingmenn vilji gánga að lakari kjörum, en ver?
Viljið þer fyrir svo sem 800 rbd. sparnað yfir alt landið
eiga það á hættu, að einhverjir hinir líklegustu
fulltrúar. þótt
ekki væri nema 1 eða 2, segði: ef eg verð ekki gjörður skaðlaus, fer eg hvergi?
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þer viljið má ske taka undir með beiðendunum: föðurlandsástin knýr þá til fararinnar, þótt ekki se sem fyllst
endurgjaldið;
En eigum við rétt á að ætlast til þeirrar föðurlandsástar
hjá hinum næstu þingmönuum , sem ver höfum skýlauslega látið
í ljósi að ver höfum ekki sjálfir?
það má hver, sem vill, álíta þetta sprottið af ástarleysi til
fósturjarðar minnar og hlífðarleysi við alþýðu; en eg segi sem
fyrri: vilji þjóðin eiga góða fulltrúa, þá verður hún að launa
þeim vel; en vilji hún ekki vinua til þess, verður hún sjálfri
ser um .að kenna; eg vil ekki vera fundinn að því, að leggja
neitt það til fyrir þann sparnað, sem þjóðina munar eingu, en
hvern einstakan mann miklu, að, þó ekki væri nema einn,
duglegur fulltrúi missist þinginu.
Eg er enni heiðruðu nefnd samdóma i því, að nefndarmenn þeir, sem ein bænarskrain stingur upp á til að leggja
úrskurð á ferðakostnaðar reikníngana, séu gagnslausir. Til forseta hafa ekki verið kosnir, og verða aldrei kosnir, aðrir en
þeir, sem þingið hefir mikið traust og álit á, og sem yfir höfuð að tala eru færastir um að leggja úrskurð á reikningana,
og munu fáir bjóða ser að hafa þá fráleitlega freka, þegar
slíkir menn eiga að álita þá.
þessar athugasemdir fannst mer þörf að láta í ljósi fyrst
um sinn, en leiði hjá mer að stínga upp á neinu breytingaratkvæði, fyrr en eg sé, í hverja átt umræðurnar stefna.
Stiptamtmaður : Her hefir áður komið til orða í máli
þessu, hvort menn með umræðu þessari væru að semja lög
fyrir sjálfa sig, eða einúngis fyrir aðra menn, sem eptir þá
mundi koma. Eg get nú ekki annað en haldið, að menn eigi
ekkert að líta til þessarar persónulegu spurningar, heldur einúngis til hins, hvort lögin eiga vel við, hvort þau eru hagkvæm eða ekki.
Eg get ekki ímyndað mer annað , en að
flestir þeirra þíngmanna, sem nú ero, verði kosnir að nýu j
eg hygg þeir hafi álit þjóðarinnar, og næsti fundur verður svo
fjölmennur, að margir verða ekki eptir, þegar búið er að
kjósa til þess fundar alla þá duglegustu menn í landinu,
Eg
get ekki ímyndað mer annað, en á næsta fund komi hæði
margir þeirra, sem nú eru þingmenn, og svo nokkrir nýir, og
mega þingmenn ekki þess vegna óttast, að þeir sýnist vilja
vera straugnrl við aðra, en sjálfa sig, heldur einúngis binda
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skoðun sína við það, hvað rétt og sanngjarnlegt
er í málinu
sjálfu, án alls tillits til hins persónulega.
Haldðr Jðnsson : Eg veit nú ekki, að hve miklu leyti það
kann að rætast, sem herra stiptamtmaðurinn
ruörði ráð fyrir,
að flestir af þeim mönnum,
sem nú eiga her þingsetu,
verði
aptur kosnir til þingfarar her eptir; en það veit eg, að margur maður, sem eptir kosníngarlögunum
var útilokaður frá kjörgeingi, þegar kosið var hið fyrsta sinn, muni af kjósendunum hafa verið álitinn betur hæfur til þingsetu,
eu sumir af
oss, sem her sitjum.
Eg tel þvi ekkert ólíklegt, að ráð megi
gjöra fyrir umskiptum á fleiri eður færri þingmönnum,
og það
held eg hlýða að menn hafi fyrir augunum í tillögum sínum.
þegar málefni þetta kom fyrst til umræðu á þessu þingi í ár,
minnir mig, að eg styddi að þvi, að þingmenn i þetta sinn
vildu fyrir sjálfa sig aðhyllast þær ákvarðanir um ferðakostnað, sem þingið féllíst á að gjöra að reglu fyrir þá, sem verða
mundu á þingi her eptir.
þetta gjörði eg í þeirri von, að
sanngirni mundi verða ofan á; en þessarar sanngirni sakna eg
Í álitsskjali
nefndarinnar,
og mig furðar mjög á því, að nú
skuli vera stúngið upp á þingfararkaupi
svo ólíku þvi, sem
stúngið var upp á í hitt eð fyrra (þó ekki eigi sömu nefndarmenn hlut að máli); þá var stúngið upp á 5 rbd. um dag hvern
í ferðakostnað
og dagpeninga
til samans;
en þrátt fyrir það
að þetta þá mætti mótmælum,
er nú stúngið að eins upp á
3 rhd,
Svo nákvæmt
sem nefndarálitið
er i þessu,
þá finnst
mer það þó í sumum greinum ónákvæmt;
þar er t. a. m. ekki
minnzt á ferjupenínga,
sem opt verða að greiðast, og þó þeir
vanalega séu litlir, eptir því sem ákveðið er, þá mun þó ekki
dæmalaust.
að ferjukaup yfir eina á, verði að nema 2 rbd.
Ekki er heldur minnzt á kostnað fyrir hestum um þíngtimannj
mig minnir þó ekki betur, en að 1845 væri reiknaður í því
skyni 1 rbd, Iyrlr hvern hest.
En kann ske mig misminni, að
ekki 'se á þetta minnzt i alítsskjulinu ; en þó svo sé , þá er
ekkert fyt'ir því lagt: það á, eins og annað, að vera innifalið
í þeim 3 rbd., sem mönnum eru ætlaðir um dag hvern á leiðinni.
Eg þarf ekki að tala um það, hvað ísjárvert er að takmarka mjög þingfararkaupið,
því hinn virðulegi
þingmaður
Skaptfellinga
hefir farið um það ljósum orðum.
Fái málið þvi
ekki réttari stefnu, veit eg ekki nema bezt væri, að þvi væri
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fráfallið ; en vi1ji þíngið beiðast nokkurra
ákvarðana
í þessu
tilliti, hefir mer dottið í hug að geyma mer rétt ti1 breytingaratkvæðis, sem eg hygg nokkru sanngjarnara,
en nefndaruppástúnguna,
og þó, ef til vill, ekki fullkomlega
sanngjarnt,
nl:
að dagpeningar
þingmanna, til þíngsius og frá því, verði lækkaðir til 9 marka daglega, en ferðakostnaður
se þeim borgaður
eptir reikníngum,
sem álituir séu af 3 manna nefnd.
Og það
væri kynlegt, ef ekki fyndist meðal þingmanna 3 menn, sem
ekki væri orsök til að gruna um sanngirni, þó þeir ættu sjálfir nokkurn hlut að máli; en 3 menn hygg eg færari til að dæma
um reikníngana, en forseta einn, af því hann væri likleæa ekki
eins kunnugur öllum pörtum landsins.
þessa aðferð hygg eg
nauðsynlega,
til þess hver fái sanngjarnan
ferða kostnað,
því
ekki er altjent, né af öllum, því sama til ferðarinnar
kostað:
stundum, en ekki altjent, kunna tveir þíugmenn að geta sameinað sig um 1 fylgðarmann
og held eg ekki ástæðu til að
óttast, að ekki yrði sagt rétt til þessa og þvílíks, í hvert skipti;
geymi eg mer því breytíngaratkvæði
eptir áður sögðu .
•1. Thorstensen. Eg efast um, að það se hin réttasta aðferð, að taka allan ferðakostnað
af alþíngismörmum,
því margir hafa mikinn kostnað
fyrir þeim ferðum, en hitt hefi eg
jafnan ímyndað mer, að ákvarðað
þíngfararkaup
hefði átt að
vera ákveðið af þingsins hálfu, auk fæðispeninga
fyrir þíngmenn úr hverri sýslu eða kjördæmi,
líkt og var til ens forna
alþingis, eptir vegaleingd,
er hver einn þyl'Íti að ferðast.
þótt
slíkt ferðakaup nú þækti sumum heldur lítið, þá bæði ge ingur það jafnt yfir alla, og líka mundu þingmenn una þvi betur,
þó það ei bætti fullan kostnað fyrir ferðirnar,
á meðan þeir
hafa næga fæðispenínga
með fram á ferðinni, hvar fæði líklega
kostar flesta nokkuð minna,
en þeir mega borga her í bænum; og því síður er það gjöranda, að taka af þeim allan ferðakostnað, sem við vitum ei fyrir víst, hvort fæðispeníngar
verða
eptirleiðis eins miklir og nú eru. það kom til tals á ríkisfundi í
Danmörk í vetur, að fæðispeningar
landþings - eða þjóðþíngsmanna þar yrðu má ske ei nema 2 rbd. dag hvern.
Jón Guðmundsson: Nú er búið að ákveða það til þriggja
ríkisdala, en hinn heiðraði þingmaður hermdi það rétt, að stúngið var upp á 2 dölum af stjórninni .
.1. Tkorstensen:
Og þó það þá yrði 3 rbd., yrðu þá ei félitlir þíngmenn of sælir af þeirri borgun, að fara um lángau og
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opt örðugan veg, og fá má ske eina 2 rbd. í fæðispeninga.
því meira getm geillgið í ferðakostnað einan, og áskil eg mer
því breytíngaratkvæði
í þessu máli: að ferðakostnaður
verði
fastsettur úr hverju kjördæmi eptirleiðis.
Steffán Jðnsson:
Eg get ekki ætlað neinum þingmanni,
að þeir gjöri sig ánægða með það fyrir eptirmenn
sína, sem
.þeir sjálfir ekki gjöra sig ánægða með, og eg fyrir mitt leyti
vildi ekki gjöra það.
þegar
þessu máli hefir verið hreift her að undanförnu,
hefi eg verið fastur á því, að bezt væri að ákveða' vissa og
fasta borgun fyrir þingferð úr hverri sýslu, og á því er eg enn,
þó eg játi, að nefndin haf haft miklar ástæður fyrir þvi, að
taka aðra stefnu með uppástúngu
sína, eins og hún sýúir rök
fyrir.
Sú regla, að ákveða fastar dagleiðir úr hverri sýslu,
var tekin hér á þíllgi seinast af nef~d þeirri, sem þá var kosin i þessu máli, en hún fekk ekki þingsins atkvæði, bæði af
því ah ekki þókti sem heppilegast
hafa tekizt ákvörðun dagleiðanna, og líka af því, að breytingaratkvæði
var upp borið,
um að ferðakostnaðarreikningarnir
væru prentaðir í þíngtíðindin, því einginn mundi vilja láta sjá þar eptir sig ósanngjarna
reikninga, en nú þykir sem sú von hafi brugðizt.
það er mikið vandaverk,
að ákveða fasta
borgun
til
ferðakaups
og dagpeninga
úr hverri sýslu, bæði af því, að
munað getur talsverðu,
hvar þingmaður á heima í sýslunni;
þó held eg, ef dagleiðatal er tekið frá miðbiki úr hverri sýslu,
að þingmenn
eða aðrir ei gjörðu skraf um ójöfnuð, sem af
því leiddi; líka er það aðgætandi.
að ekki er sanngjarnt
að
ákveða ferðakaup
og dagpeninga
einúngis eptir vegaleingd,
því ekki er ætlandi , að sömu hestar geti enzt alla leið úr
fjarlægustu sýslum, og fylgir þar af meiri erviðleíkí
fyrir þá,
sem fjærstir eru.
þó ekki se líklegt, að eg geti komið með
sanngjarna
uppástúngu
um kaup þingmanna úr hverri sýslu,
vil eg þó áskilja mer breytingaratkvæði
á þá leið, því ef eg
se ekki kost á þvi, get eg látið það falla niður við síðustu
umræðu málsins.
Jakob Petursson: Mer fannst það mætti vekja góða von
hjá alþingismönnum,
þegar eg heyrði, að í nefndarálitinu
var
gjört ráð fyrir því, að þeir hefðu sómasamlegan
útbúnað á
þingleiðinni , en ekki get eg kallað sómasamlegt , né heldur
fært, fyrir þingmanninn frá Norðurþíngeyar
og :Múlasýslnm~
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eg víðar, að fara einsamlan jafnlángau
"eg með marga hesta;
fylgdarmaðurinfl
kostar þá um daginn
1 rbdl. " sk.
6 hestar teknir á leigu . . . . . . . . . . .
1 48hefir þá þíngmal\urinn
eptir af þeim til teknu 3 ríkisdölum
um daginn til alls, sem hann með þarf, 48sk.
Nú eru á vegi þessara manna mörg st6rvötn,
sem um það
Je,ti eru ófær, nema á ferju, og fleiri ár íllfærar án fylgdar af
kunnugum,
sem alt kostar .horgun , eins undirhald fylgdarmanns (Jg hesta um þíugtímann,
svo eg get ekki fallizt á
uppástúngu
nefndarinnar
hvorki fyrir mig né eptirkomara
mína, sem má ske ekki verði svo efnaðir, al) geti eða vHji
kaupa á sig ferðina.
:þetta óska eg líka að þingmenn taki til
athuga, áður en þeir' veita nefndarálitinu
meðhald.
Guttormur Vigfússon: Eingir þíngmanna standa her lakara af), en ver Múlasýsíumenn,
eður er meiri vandi á höndum, þegar ræða er um þetta mál, þar sem ver búum fjærst
þessum stað; hvar færri þekkja
veginn til átthaga vorra, en
ver erum á hinn bóginn kostnaðarsamari
en aðrir, hval) ferðakaupið áhrærlr, sem, ef til vill, lítur út fyrir, i augum þeirra
er miður til þekkja,
að sprottið sé af einhverri
öeðlarí rót,
heldur en að her á ser stað; en hver verður að ráða sinni
meining i þvi falli. Eg dylst ei við, að það gladdi mig, er
hinn heiðraði þíngmaður
Eyfirðinga skýrði þinginu frá þvi, er
eg sjálfur vildi hafa gjört, nefníl. að þvi leingri veg sem einn
þingmaður
hefði að sækja til þingsins,
þvi kostnaðarsamari
yrði ferðin honum, meir en að tiltölu við þá, er skemra ætti;
hafa <!g aðrir þíugmenn drepið á þau atvik og örðugleika, sem
leiða það í ljós.
Eg tala her ekki máli sjálfs míns, er eg
gjöri ráð fyrir, að það verði í síðasta sinni, að mer auðnast
sú æra og ánægja að standa sem þingmaður á þessum helga
stað, eu því meiri vanda álít eg það fyrir mig, því hvorki vildi
eg vera fundinn að þvi nú eður endrar nær, að hafa þann tilgáng að vilja plægja landsmenn mína yfir höfuð eður nokkurn einstakan þeirra, en það áliti eg mig þó gjöra, ef eg fellist á þal\ ferða kaup, er eg vissi mig sjálfan ekki að vera
skahlausan
af, o~ þvi get eg ekki heldur fallizt á nefndarálitið, eins og ~al) er nú lagað, því ef e~ gjörði þail, er eg viss
um, að eg gjöri þeim mönnum,
er þíng eiga að sækja framvegis, þann skaða, el' ekki ætti að vera, því þó það geti aðborið, að ferðakostnaðurinn
verði ekki ætíð þingmanninum jafn-
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hár, eptir því sem á tíðarfari, vegum og vötnum stendur, samt
öðrum kringumstæðum,
og sá mismunur hefir og einmitt ab
borið fyrir sjálfum
mer í þetta sinn, með tilliti til í hitt eð
fyrra, þá má það miklu muna,' fyrr en svo se, sem nefndarálitið fer fram á.
Mín skoðun á málinu er líka svo, að mer
virðist þai'l ekki sómasamlegt,
að hnitmiða svo hvert fiskvirðið við þjóðfulltrúann,
að vafi se á, hvort hann se íhaldinn eður ekki, og það þori eg að fullyrða, að sýslubúar
mínir eru
flestir svo f,:jálslYlldir og þjóðlegir,
að þeir mundu eingat
góðar þakkir kunna mer, þó eg fellist á það, að fulltrúi þeirra
væri sviptur sómasamlegum
óg sanngjörnum
ferðalaunum,
en
það liggur í augum uppi, að 9 mörk þau, sem nefndarálitið
stíngur upp á um daginn, fyrir hesta, áhöld, fylgdarmann
og
fleira, eru eingin sanngjörn ne sómasamleg
borgun, og það því
síður sem þingmaðurinn
er leingra að, þarf meiri útbúnað,
optar að hafa hesta kaup, yfir fleiri stórvötn að fara, og hvað
annað; mer er ógeðfelt, eins og eg hefi sagt, að ræða nokkuð ítarlega um mál þetta, hver kostnaðarauki
af því stafar, að
Múlasýsluþíngmenn
eru miklum mun fjarlægari en aðrir þíngmenn, og þess vegna fer eg eíugum fleiri orðum um það að
sinni.
Á eitt verð eg þó enn að minnast, að þá eg las nefndarálitið, var eg í fyrstunni í vafa um, hvort það stefndi einúngis til aukaþingsins
að ári, eður alþingis framvegis,
þvi væri
svo, að það miðaði til þess síðara, þá áleit eg nefndarmenn
að hafa farið Ielngra fram, en vera átti, og mál þetta ekki
réttilega
höndlað af þingi þessu, þar aukaþíngi
því mundi
ætlað að semja þíngfararkaupið
fyrir alþingismenn,
ásamt öðrum þíngsköpum eptirleiðis,
en eingau veginn oss, sem komnir
erum að vertíðarlokum;
en nú við umræður þingmanna hef eg
orðið þess vísari, að nefndarálitið
stefnir
að aukafundinum
mest, því virðist mer rétt og nauðsynlegt
að ræða það, þar
það er samfara kosníngarlaga
frumvarpinu
til þess fundar, og
bið eg þá þingmenn vel að athuga, hvort að ekki se fullkomin ástæða til að breyta nefndarálitinu,
og áskil eg mer nú fJegar rétt til þess breytingaratkvæðis
til vara, ef menn vilja ekki
vikja
frá nefndarálitinu,
að svo verði ferðakaup fyrit: þíngmennina úr l\'lúla!Jýslum til þjóðfundarins
að ári, sem verið
hefir að undanförnu.
Haldðr Jónsson: það hefir verið talað UIII, að alþingis-
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mrnn ættu að geta ferðazt "s';masamle!la'~. Og menn hara
jafnað saman, hvað kostnaðarsöm
að se dvöl þeirra her í Reykjavik, og meðan þeir eru á leiðinni til þíngsins og frá því. Og
hafi eg tekið rétt eptir, er í álitsskjalinu
hreift þeirri meiningu, að þingmenn
séu eins vel faruir með 3 rhdl. dag hvern
á leiðinni og þeir eru það í H eykjavik; en mín sannfæríng er
þessu eingan veginn samkvæm: el!" ætla, að einginn þingmaður kosti svo miklu upp á sig i Reykjavík,
að hann ekki hafi
töluverðan afgnng af þeim ákveðnu dagpeningum;
en alt öðruvísi mun fara, meðan þíngmaður er á ferðinni, þá hygg eg að
3 rhdl, nægi ekki fyrir hesta og fylgdarmann,
með öðru, er að
fer ðakostnabi lýtur, og að þíngmaðurinn
hafi sjálfur ekki neitt.
Hvað menn álíta innifalið i því, að geta ferðazt "sómasamlega", veit eg nú ekki; en líklega á það að innibinda sómalegan greiða, þar sem maður er nætur sakir; hvað nú i þessu
tilliti megi álítast sómalegt,
skal eg ekki um dæma, en ekki
væri það viðkunnanlegt,
ef maður borgaði svoleiðis greiða,
ar, maður feingi ekki að vera, þegar maður kæmi í næsta
sinn á sama stað.
þ. Sioertsen : Um leið og eg stend upp, get eg þess
fyrfoOt,að eg i allan máta samsinni því, er hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður, er seinast mælti, vek á, því viðvikjaudi,
að alþingismenn
eingall veginn kæmust af met' sömu útgjöld
daglega n ferðum sínum, eins og þeir kæmust af með í Reykjavík um þíngtímanll
daglega;
hverju næst eg lítið eitt vil
víkja að málefninu,
sem her er nú verið að ræða um, en get
þess samt fyrir fram, að eg þykist hafa lángt um gildari ástæður fyrir því, að álit mitt her um verði einmitt með eða mót
eptirmönnum
þeim, er her eptir eiga setu á þingi, en hvorki
með eða móti sjálfum mer.
Eg er nú með öllu viss um, að
nefndin hefir, eins og henni var ítrast mögulegt,
leitað og
þrædt þann veg, er hún fann jafnaðargjarnastan
og sannsýnilegan, en þjói'Jinni þó undir eins léttbærastan,
og er því ekki
ólíklegt, að nefndar uppástúngan fái þjóðarinnar,
og, ef til vill,
þingsins meðhald ; en eingu að siður getur mer þó ekki fundizt hún svo jafnaðargjörn,
sem æskilegt væri. enda mun þann
jöfnuð há~t að finna,
Eg hefi að undanförnu
verið því mótfallinn, vegna afleiðinganna,
sem eg óttast fyrir að þar af fylgi,
og eg er mótfallinn því enn, að of mikilli smámunasemi í launa
eða endurgjalds
greiðslu til alþingismannanna
se beitt á móti
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þeim, og skýrskota
eg þó til þingmanna,
að eg fremur hefi
aðhyllzt sparnabar reglurnar í öðru, par sem t,jóðill á hlut að
máli, heldur en frek útgjöld hennar,
Verði nú nefndar uppástúngan aðhyllzt,
skilst mer ekki betur, en svo fari, að þeir
þíngmellllil'llir, sem leingst eru í burtu frá þingstaðnu rn, þeirra
'missir verði mestur, hinna, sem nær eru, minni, og sýna þetta
ferðakostnaðar
reikníngar
undanfarinna
þinga, og þeir, sem
húa í og um kríng Reykjavík,
þeir missa eink is í, því fyrir
þeirri ósanngjörnu
smámunasemi
ætla eg ekki að gjtira ráð,
að þeirra daglaun, mannanna,
sem eru og hafa verið, og líklega munu verða mestum störfum háðir á þínginu, verði niður sett, meðan hinir, sem minni störfum geta gegnt og gegna,
hafa þau óniðursett,
Nefndill stíngur nú upp á, að fara reyrir þingmanna niðurfalli; beðið er um, að daglaun in lækki, mig
minnir alt að helmingi, og hver veit, nema þetta veitist seinna
meir; er þá eptir að biðja um, að alþingisrnenn
SEm með öllu
launa eður endurgjaldslausir,
flVi föðurlands ástin ein reki þá
til alþingis, og verður það nú vel, sem reynist; en ekki getur
mer fallið vel tilhugsan
þessi, einúugis
þjóðarinnar'
vegna.
Mætti eg spauga i þessari
heiðruðu samkundu,
dytti mer í
hug út af þessu,
hvort ekki mundi vel til fallið, að sá yrði
alþingismaður,
sem á undirboðsþingi
yrði léttastur á móti silfrinu; en eg sleppi þessu, en get hins, eins og mig minnir að
her hafi verið áhrært af þingmönnum, að það er eptirtekta vert,
skyldi þingið nú ákveða þingmönnum
3 dala endurgjalð á ferðum, í stað 5 í hitt eð fyrra, sem þá ekki [rókti of mikið, hefði
jöfnuðurinn
náðst.
Mig minnir eg veitti því ekki meðmæli, að
nefnd væri sett í þessu máli, mer þækti það ekki eiga sem·
bezt við, eg er enn þá á sömu meiningunni ; Ilað er búið að
hiðja um breytingu á 79. grein alþingistilskipunarinnar,
þeirri
hreytingu er nú þegar farið að fylgja, en nú á IJÓ að fara að
biðja um aðra; eg get ekki skilið í, að nokkur hætta se búin,
þó þetta bíði, eg get ekki gert ráð fyrir nokkrum þingmanni,
sem væri svo ósvífinn, að gjðra ósanngjarnan
ferðakostnaðarreikníng, þegar þeir, nefnilega reikningarnir,
eru prentaðir, og
verða þjóbkunnir, og þó svo færi, að einn eða tveir gæfist,
held eg þjóðina munaði fárra dala virði á ári, í ein 3 ár, að
litlu, þvi þar sem alþíngismaðurinn
væri metinn eptir dalatalinu, er kjósendum
innan handar, að láta þann ekki sitja leirrgur á IJÍngi, sem þykir kosta of mikið i eg held það væri því

181

réttast, að senda konúngi duga bænarskrá um þetta frá þessu
þingi, og skildist mer ekki betur,
en hinn mikilsvirti fulltrúi
Árnesinga áskildi ser breytíngar atkvæði á þá leiri, en hafi þai'l
ekki verið, gjöri eg það.
EI} skyldi
nú þingið ekki fallast á
það, mundi eg helzt halda mer að breytingaratkvæðum
Þeirra ,
sem vilja, að fast ákveðið se fararkaup
úr hverju kosningarumdæmi.
Að lyktum,
fyrr en eg sezt niður, vildi eg mega
leiða athygli þingmanna að því, hvort óánægja þjóðarinnar
yfir þingfararkaupinu
mundi hverfa með öllu, þó fararkaupið
sjálft niðurfalli, nefnilega endurgjald ferðakostnaðaríns,
meðan
ekki er fast ákveðið dagatal það, sem hver alþingismaður
má
hafa á ferðum sínum,
og ætla eg, að ósanngirni geti þá komið
þar fram, og valdið tortryggni,
ekki síður en ferðareikningarnir. Og læt eg svo úttalað að svo stöddu .
Jðn .Jónsson: Mer hafa nú fundizt umræður sumra þingmanna sveigjast of mikið í þá átt, að eigna þjM)inni, sem horið hefir fram bænarskrár
um aftekningu
eður minkún ferðakostnaðar þingmanna, að þær óskir hennar mundu vera sprottnar af óvilja eður naumleika hennar til að vilja horga þeim
ferðir þeirra vel og sómasamlega;
og þetta getur, ef til vill,
einhverstaðar
átt ser stað, en yfir höfuð, og eptir því sem mer
er kunnugt,
eru það þó alt aðrar og sterkari tildrögur,
sem
hafa knúð hana til þ~ssara bæna, og það er sú meining hennar og álit, sem hún el' inntekin af, og eg held hafi mikið fyrir ser, að alþíngiskostnaðnrinn
se ekki lagður eða jafnaður
niður á alla þá gjaldstofna,
sem þó sanngjarnlega
ætti að vera,
finnur hún því til þessara
ójafnaðargjarna
þúuga, og vill því
einhvern veginn Ietta honum dálítið á ser, ef hún gæti, grípur
svo til þessara
óynrlisúrræða
að biðja um ferðakostnaðinn
minkaðan eður af tekinn,
og veit eg fyrir vist, að óánægja
hennar i þessu tilliti hvyrfl , ef að sanngjarnari
unrlanþágulaus
og betri niðurjöfnun þingkostnaðarins
kæmist á, sem hún svo
fastlega óskar eptir.
Eg áskil mer því hreytíngaratkvæði
, á
sömu leið og þingmaður Eyfirðinga hefir gjört.
þ. Sveinbjörnsson:
það, sem þingmaðurinn
frá Suð-urþingeyarl'iýslu fer fram á, að óánægja fólks yfir því, að of fáir
séu gjaldstofuar
alþíngiskostnaðarins,
hafi gefið tilefni til bænarinnar um af töku ferðakostnaðarins,
og að fæðispeningar embættismanna
í og við Reykjavík
lækkaði til helminga,
held
eg eigi her eingan stað. Í hið minnsta man eg ekki til ~ að
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IÚ ástæða
~e áhrærð i bænarskrám
þeim, er nefndinni voru
feingnar til meðferðar.
Eg held öll umræða um of fáa gjaldstofna
viðkomi ekkert þessu málefni, heldur öðru, um betri niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins
yfir höfuð, og mótmæli eg þvi öllum slíkum umræðum nú.
það var nefndinni gleðilegt
að heyra,
að þingmaður Dalasýslu gat þess til, að nefndarálitið
mundi fá bæði
þjóðarinnar og þingsins meðhald.
En þessi gleði rénaði ~tótum, þegar hann gat þess, að bænarskráin
um það, að fæðlspeningar
embættismanna
i og við Reykjavík lækki að helmingi, væri sprottin af smámunasemi.
þvi þá fór nefndin að óttast fyrir, að meðhald þjóðarinnar,
sem hann spáir nefndarálitinu, kynni að vera sprottið af sömu rót; en nefndin kannast
ekki við, að hafa i uppástúngu
sinni haft neitt slíkt fyrir augum, og af því þingmaðurinn frá Norðurþíngeyarsýslu
hefir farið því á flot, að hann ekki þæktist ferðast sómasamlega,
nema
bann hefði með ser fylgdarmann,
sem kostaði 1 rbd. um daginn,
þá kynni eg fyrir mitt leyti ekki vera Mús á, að ætla þingmönnum 4 rbd, um dag hvern, sem þeir eru á ferðinni bæði i
fæðis og ferðakaup.
Eyólfur Einarsson: þó eg á næst höldnu þingi væri flutningsmaður bænarskrár um að lækka laun þingmanna, bera tíðindin
með ser, að eg var meir á móti því. þó eg með vissu geti sagt, eg
komi ei meir i þennan beiðraða sal, þá þing þetta endar, get
eg ei breytt meiningu minni um laun þingmanna, því það er á
móti sannfæring minni; eg vildi ei gefa atkvæði mitt fyrir
svo lágum launum, að þíngmenn þyrftu fráfælast þingsetu,
því eg óttast, að það orsaki þjóðinni fremur skaða en hag.
þegar eg las og heyrði álitsskjal
nefndarlnnar , játa eg, að
það sem nefndin aðhyltist,
nefuil, að taka af ferðakaupið,
fannst mer aðgeingilegast,
og mer virtist koma nærhæfisjöfnuðí áalla þingmenn, utan þá sem búa hér bænum og þett vill
hann. þó þetta séu kallaðir smámunir við þá þingmenn, sem
eru duglegir við þíngstörf, sem eg líka játa, þá er allur jöfnuður góður. Skyldi þingið gánga inn á nefndarálitið,
áskil eg
mer það breytíngaratkvæði,
að dagpeningar
þingmanna
þéirra,
sem búa í og þett við Reykjavík,
lækki að' tiltölu við ferðakostnal'l þingmanna .
. Guttormur Pigfússon: Eg bið þingið athuga.
hvort það
væri í alla staM sómasamlegt , að prófastar og sýslumenn úr
í
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l\Iúlasýslum
ferðuðust í þjóðarerindum
fylgrlarlaust , og það
yfir eyðifjöll, án þess að nokkur viti, hvernig þeim líður, eður
hvað fyrir þeim verður, og hafi ein 9 mörk í ferðakostnað.
Eg
tek þetta svona til dæmis .
•Tón Jðnsson:
þó að við alþýðumennirnir
gjörum okkur
á þingferðum sjálfa að hestadreingjum
okkar til að geta gjört
ferðakostnaði nn sem lægstan,
vil eg þó ekki eiga hlut í, að
aðrir á eptir,
sem má ske ekki sómi, eður ekki geti það,
verði svoleiðis launaleysis
vegna að níðast á sjálfum ser.
Ásgeir Einarsson:
Svo er búið að ræða mál þetta nú,
að eg áset ekki að bæta mörgu þar við.
Eg þykist nú geta
af nokkurri reynslu dæmt um, hvað dýr vera manna er her i
Reykjavík,
og jafnframt,
hvað ferðir þíngmanna
kosta
til
Reykjavíkur
úr héröðum
þeim, er eg þekki, og heim aptur,
Eg álít, að menn geti ákveðið ferðakostnað
og fæðispeninga
eptirkomandi
þingmanna sanngjarnlega,
án þess að hafa tillit
til þess, hvort þeir sjálfir verði á þíngi þessu aptur,
það er
bæði þessu þíngi og hverjum einstökum
manni sæmd, að
breyta ekki áliti sínu án gildra orsaka;
er eg því hræddur
um, að mörgum þy~i það undarlegt,
ef þíngið fellst nú á, að
svipta þíngmenn algjörlega
ferðakostnaði,
er 1847 'stakk upp
á 2rbd. dag hvern, og var það eina haft á móti því, að illa
hefði tekizt jöfnuðuelnn,
eins og þingmenn
hafa I;itið í ljósi,
og er eg hræddur um, að sú verði niðurstaðan
nú, þó reynt
verði að fara sama veginn.
Eg held, að á þetta komist jöfnuður, þegar ferðakostuaðarreikningarnir
eru prentaðir, og ýmsir farnir að finna að, hvað þeir séu ósamkvæmir
hverjir öðrum, og vona eg, að forseta takist að miðla málum við þingmenn í þessu.
Mer finnst uppástúnga
nefndarinnar
lúta að
því, að þeir, sem lángt eru héðan, fái minna, en að undanförnu,
fyrir ferðir sínar,
en þar á móti minka ekkert fæðispeningar
þeirra, sem eru her búsettir,
og eykst lítill kostnaður
við
þingsetu.
Er eg því hræddari um, að þjóðill setji í þetta augun, sem sumir nefndarmenn
eru búsettir her nálægt.
Eg er sömu meiníngar, og eg var árið 1847, að eg held, að
vel mætti takast að lækka fæðispeninga þingmanna um 3 mörk
dag hvern, og skýrskota eg um þetta til ástæðna þeirra, er eg
þá framfærði í alþíngist. bls. 780-781,
og áskil mer um það
breytfnzaratkvæði.
Stelfdn Jðnsson : Eg se ekki betur, en það se öldúngls
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óviðkomandi,
að tala um að setja niður dagpeninga,
þegar
nefndarálitið
hefir með rökum útilokað það atriði málsins; og
ekki se eg, að hreytingaratkvæði
um það geti orðið tekið til
greina.
Guttormur Vlgfússon:
Eg er þessu öldúngis
samdóma.
Ásgeir Einarsson:
Ein bænarskráin
hljóðaði þó um það,
að niðursetja
fæðispeniuga
þingmanna,
og ræður nokkurra
þingmanna
hafa lotið að því; en þó nefndinni þækti ekki ástæða til, að taka það atriði fram, áleit eg mer eins fyrir það
leyft að hera upp breytingaratkvæði
um það.
Varaforseti kvað nefnd þessari einúugis hafa verið ætlað
að íhuga ferðakostnaðarmálið
, en þessi eina bænarskrá
um
lækkun á fæðispeningum
þingmanna hefði svo að segja óvart
slæðzt inn til hennar, og gæti hann ekki betur séð, en nefndin
hefði haft rett fyrir ser í þvi, að vísa henni frá, sem óviðkomandi,
mundi því þíngið ekki geta tekið til greina hreytingaratkvæði
þingmannsins
fra Strandasýslu.
Ás.geir Einarsson:
þingið hafði þó ekki á móti, að bænarsháin
væri feingin nefndinni, og þess vegna verð eg að álíta það hafi samþykt pall.
Jón Guðmundsson:
Ef varaforseta
sýnist hann ekki geti
skorið úr þessu upp á sitt eindæmi, vil eg leyfa mer að stinga
upp á, að hann skjóti þvi til atkvæða þíngs~n~:
þ. Sneinbjðrnssonr
það er áður sk-ýrt i nefndarálitinu,
hvers vegna nefndin þóktist eiga að frávísa bænarskránni
um
lækkun fæðispeuínganna.
N efudin hélt, að þar eð grundvöllurinn væri fallinn, hlyti og sú bygging,
er á hann var reist,
að falla.
Varaforseti:
Eg minnist þess, að i inngangsumræðu
málsins tók eg þessa bænarskrá
fram,
og fellst þingið þá á, að
nefndin tæki vii'l henni.
En fyrst þingið feldi málefnið um
flutning alþingis að Öxará, ætla eg, að nefndin hafi gjört rétt,
að frávísa þessu siðara atriði bænarskráarinnar
um lækkun
íæðlspeningnnna,
sem einmitt hygðist á flutningnum.
En svo eg
sé ekki með mitt umdæmi, hið eg þiugið segja til þess, hvort
hreytingaratkvæðið,
sem her ræðir um, á að takast til greina.
Jón þórðarson:
Eg vil einasta láta þá meiníngu min a í
ljósi, að hafi nefndin farið rétta leið að setja niður fæðisperiínga alþingismanna
á ferðum þeirra að helmingi, og ætlaþeim
hinn helminginn til ferðakostnaðar,
þá er aungvu síður rétt
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og leyfilegt fyrir þíngið að setja niður fæðispeninga
alþingismanna um þíngrímann.
Ste/fan Jónsson:
það er þ6 vist athugandi,
hvort að
forseti getur leitað atkvæða þingsins um þau atriði, sem ekki
eru að finna i nefndarálitinu
sjálfu.
Varaforseti:
Með þessu máli gætu menn borið upp
breytingaratkvæði
á alla vegu; verð eg því að ítreka við þingmenn að skera
úr með atkvæðum,
hvort breytíngaratkvæði
þetta á að takast til greina.
Var þá svo gjört, og féll breytíngaratkvæðið.
Af þvi einginn framar ræddi málið, kvað varaforseti
það
nægilega rædt til undirbímíngs.
Loks gat varaforseti þess, að næsta mánudag yrði tekið
til undirbúningsumræðu.
1. Nefndarálit, um að embættismenn og ekkjur þeirra gjaldi
til jafnaðarsjóðanna.
2. Nefndarálit,
um reglur að semja eptir skýrslur til verðIagsskránna,
og
3. til ályktunarumræðu
málefnið um ferðakostnað
alþingismanna.
þ. Sveinbjörnsson gat þess, að næsta mánudagsmorgun
yrði landsyfirréttarfundur.
Varaforseti sagði því næst fundi slitið, og. ákvað fund
kl. ll. á mánudaginn.

16. júlí -

tólfti fundur.

Allir á fundi.

þíngbók frá fyrra fundi lesin og samþykt.
tók þá fram til undlrbúníngsumræðn
nefndarálit, um að embættismenn
og ekkjur þeirra !\jaldi til jafnaðarsjóðanna,
og fékk framsögumanni,
konferenzráði
þ. Sveinbjörnssyni,
er las það upp svo hljóðandi:
Hið heiðraða alþing, hefir þann 7. þ. m. kosið oss, sem her
undir ritum nöfn vor, i nefnd, til að íhuga og segja álit vort um
frumvarp það, sem innsent er frá þórnessfundi
Vestfirðinga,
og
biður um, að alþíng sendi konúngi bænarskrá um, að allir embættismenn og ekkj ur þeirra taki jafna hlutdeild með bændum í
útgjöldum
öllum til jafnaðarsjéðanna.,
Og viljum ver nú láta
álit vort í ljósi, sem er þannig:

Varaforseti
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það hefir, frá því fyrsta a1'ljafnallarsjóðir
komust á, verið
viðtekið, að allir embættismenn, að stúdentum undanskildum síðan
1826, og ekkjur þeirra, hafa sloppið hjá greiðslu þessa gjalds,
og menn þeir, sem nú sitja að embættum her í landi, hafa til
þeirra komið .Í fyrstu undir sömu kjörum,
og kynni því sýnast, sem þeim væri óréttur gjðrðllr, að taka þetta gjaldfrelsi
nú frá þeim; líka kann það virðast isjárvert, að leggja útgjald
þetta á ekkjur embættismanna,
sem opt eru efnalitlar, og eiga
við bágan kost að búa.
En hins vegar finnst oss, sem frumvarpið stingi upp á því eina, sem er bæði sanngjarnt
og rétt,
að allir, sem njóti jafnra réttinda, hafi líka sömu skyldum að
gegna;
þetta gjald heitir ekki heldur í raun reitri lagt á laun
emhættisrnanna , heldur þeirra "prívat" lansafé , þó undanþágan í fyrstu hafi líklega átt að vera nokkurs konar rífkun launa
þeirra; en okkur getnr ekki skílizt, að svo megi heita,því
bæði er, að þetta munar embættismanninn
að litlu, og líka ætlum við einingarhand
það, sem vera á milli embættis - og almúgamannslus,
verða lángt um fastara, þegar hvorutveggi taka
jafnan þátt í byrði þeirri, er háðum er til sömu nota.
þótt
undanþága
þessi nú hverfi embættismönnum
þeim, sem IIÚ
eru uppi, ætlum ver þeim eiugan órétt gjörðan, því þeir munu
allir komnir til embættauna með því skilyrði, að þola þær breytingar, sem á löggjöfiunl verða kynnu, og líka he6r þannig
viðgeingizt, hvað undanþágu þessa snertir, að þeir hafa sumir
verið ~viptir henni, er nutu hennar áður, t. a. m. hreppstjórarnir,
sem þó i)ðrum fremur þurftu undanþágurmar
með, og
áttu hana skilda.
Sömuleiðis
virðist oss það takandi
til
greina, að sá einn fjórði hluti alþíngiskostnaðarins,
sem nú
er lagður á lausaféð, og tekinn af jafnaðarsjóðunum,
á einmitt
eptir löggjö6nni að hvíla á embættismönnunum
að jöfnuði,
af
þeirra eigill tíundbæra lausagózi.
Að undanskilja ekkjur embættismanna,
þykir okkur bæði nokkuð smásmuglegt,
og undanþágan þá ekki horfin, sem ver ætlum þó að vera ætti, líka
munar ekkjurnar
gjald þetta að litlu, þær sem lítið eiga, og
eingu óhægra vera að greiða það, en fátækum bænda ekkjum.
Af framalltjáðu
er það þá sameiginlegt
álit vort:
Að alþíng eigi að biðja halls hátign, konúnginn, um.löggjöf þá, er skyldi embættismenn
alla og ekkjur þeirra til
her eptir að taka jafna hlutdeild með almúga i öllum þeim-
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útgjöldum, el' jafnast niður á tíundhært
arsj Manna.
Reykjavík,

Kr. ]}[agnúsen.

12. dag júlímán.

þ. Sicertsen.

lausafé,

til jafnað-

1849.

þ. Soeinbjörnsson.

Framsðqumaður:
Eg hefi eingu við það að bæta, sem í
nefndarálitinu
er talið, og ætla fyrst að heyra umræður þíngmanna um þetta efni.
Stiptamtmaður: Sú eina athugasemd,
sem eg vil gjöra
við nefndarálitið.
er viðvíkjandi því, sem nefndin segir, afl sá
~jórði partur alþingiskostnaðarins,
sem lagður er á Iausafeð,
eigi einmitt eptir Iöggjöfinni að hvíla á embættismönnum
að
jöfnubi af þeirra eigin tíundbæra
lausagózi.
Eg held nefnilega, að ekki hafi átt að leggja alþingiskostnaðinn
á lausafjártiundarhnndruð
embættismanna
eptir ástæðum hins opna bréfs
af 18. júlí f. á., sem ekki hefir tekið til annan gjaldstofn af
Iausafénu,
en þann, sem venjulegt hefir verið að jafna niður á;
þessu hefir amtmaðurinn í vesturamtinu
verið samdóma, og eg
ætla, að sá maður, sem stýrir norður og austuramtinu,
muni
vera á sama máli.
þ. Sveinbjörnsson:
Hafi á þessu að undanförnu verib óvissa, eins og stiptamtmaðurinn
sýnist að benda á, þá hefir það
verið nefndarinnar
ásetuingur að ráða til þess, að alþíngið útvegi lagaboð, er af taki þessa óvissu.
Guðmundur Brandsson:
Eg get ekki séð, að nefndaráJit það, sem her er gjört að umtalsefni,
þurfi lángrar
umræðu
við; því mer virðist það fari ekki fram á annað eu það, sem
óspilt tilfinning hvers manns hlýtur að samsinna. það því fremur sem hugmynd sú, er það styðst við, hefir um lángan aldur vakað fyrir þjóðinni, svo hún er ekki að .eðli sínu ný, heldur nýkomin í ljós, því einkaleyfum
ýmsra embættismanna
og
undantekningum
þeirra frá vissum útgjöldum
hefir alþýða að
undanförnu
hvorki mátt né þomð að hreifa við, jafnvel þó hún
kynni að hafa séð, að þessu væri ekki sem bezt hagað.
Ab
eg nú taki til eitt dæmi, þar sem hafa verið gjafsóknir presta,
þegar þeir hafa borið fyrir sig, að þeir væru að verja réttindi
kirkna eða afla þeim hlunninda, sem miszt hefðu, þá hafa sumir þeirra ekki verið ólagnir á að láta þær vera hlíf fyrir eigin hagsmunum,
og þar sem þær hafa verið álitnar eign þjóðarinnar, hefir þókt sanngjarnlegt,
að hún stæði straum af þeim,
svo i einu sem öðru, einmitt þetta hefir á stundum orsakað
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talsverðan óróa, það el' að segja, þe~ar prestar á annað borð
hafa verið þrætugjarnir,
því þessi athugasemd
er ekki án undantekníngar.
Eg get' þvi ekki betur séð, en all sú ályktun eigi
og hljóti að verða ofan á,að
allir, sem njóta sameiginlegra
réttinda, eigi einnig að bera sameiginlega
byrði.
þ.' Gudmundsen:
þótt eg að öllu leyti verði að fallast
á þá aðalgrnndvallarreglu,
sem rétta og sanngjarna ytir höfuð
að tala, sem nefndarálitið
í þessu máli er bygt á, þá nefnilega,
að allir embættismenn
leggi fe í jafnaðarsjóðíua,
hver eptir
hans lausafjártíundar
stofni, því ekkert getur verið eðlilegra
og félagsíegra,
en að allir heri byrðimar hver með öðrum að
réttum jöfnuði,virðist
mer samt, að vafi geti þó verið á, hvort
ekki eigi að vera undantekning
friÍ þessari aðalgrundvallarreglu,
hvað áhrærir hina andlegu stétt her á landi. Eins og yður öllum
er kunnugt,
er þessi stétt fátæk,
og hefir stjórninni leíngi
legið mjög svo á hjarta,
að bæta úr þessum yfir höfuð bágbornu kjörum prestastéttarinnar
her á landi.
En her er annað atriði í þessu máli, er eg leyfi mer að taka fram, en það
er þetta:
að nú er heimtuð miklu meiri mentun af mönnum
andlegrar stéttar, en fyrI' var. Allir sjá nú, að mentun þessi
er ærið kostnaðarmeiri,
en að undanförnu,
og sýnist ekki að
vera samróma þeim bágbornu kjörum, sem taka við fyrir prestunum, þegar þeir eru seztir að embættum.
:Mer hefir því dottið í hug, hvort ekki væri ástæða til, að láta prestastéttina
her
á landi, einkum á þeim fátækari brauðum, verða undanþegna
þessari nýu álögu til jafnaðarsjóðanna,
og áskíl eg mer því
breytingaratkvæði
her uð lútandi.
Guðmundur Brandsson : Eg held presta munaði litlu,
þó þeir yrðu friaðir við gjald þetta,
eins her eptir og híngað
til; því séu kjör þeirra sumra hverra
mjög aumkunarverð ,
hvað eg í eingan máta efa, sýndist mer raðlegra að reyna til
að bæta þau á annan hátt , en þenna.
Málefnið um jafnrétti
kirkna
við aðra i gjöldum
og kröfum er nú undir þingsins
aðgjörðum.
Ef það fær góða endalykt, getur skeð, að prestum
verði nokkur hagur að því.
Stelrdn Jðnsson : Eg get ekki annað en viðurkant það,
að sumir prestar eiga við bágan kost að búa, en eg held samt,
að þeir pakki ekkert ~yrir þessa undanþágu,
þegar hún á að
vera í því skyni, að hlífa þeim vegna báginda, því það gjörir
hvorki til né frá hjá þeim fátækustu,
en margir prestar eru
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lika svo vel haldnir, að ekki er þörf á þessari friun, og almenningur
gjörir meira úr þessu,
en það er í sjálfu ser,
því jöfnuðurinn
er það, sem flestir óska eptir; eg held því, að
ekki se ástæða til að hrinda nefndarálitinu
fyrir þetta lítilræði.
H. G. Thordersent
þó eg verði að játa það í alla staði
satt, sem hinn konúngkjörni
þingmaður áðan mælti viðvíkjandi fátækt prestastéttarinnar
, þykir mer þó ekki prestanna
vegna tilefni til að æskja þess, að hún ein se undantekin,
og
það því siður, sem það eru sannmæli,
er sá þingmaður sag'ði,
sem síðast mælti, a!'! her, er um litllræði að gjöra, og því sýnist mer ekki ástæða til, og er ekki heldur gel\felt; að mæla
fram með því, að prestarnir verði þeir einu embættismenn,
sem
sökum þessa lítilræðis séu undanteknir
frá almennri reglu.
Th. Gudmundsen:
Eg er að vísu samdóma þeim háæruverðuga konúngkjðrna
þingmanni,
er síðast mælti, í því, að
raunar
se her um lítilræði að gjöra,
hvað prestana sjálfa áhrærir. meðan þeir lifa, og að þeir sjálfir því kann ske ekki
ættu að vera undanþegnir þeirri nýu álögu, er bænarskráin og
nefndaráliti!'! fara á flot. En öðru máli virðist mer þó vera að
gegna um ekkjur þeirra að þeim látnum.
þær hafa þá mist
aðstoð sína og eru opt hlaðnar
ómegð, en hins vegar efnalausar; fátæka munar um alt.
En þar eð landsins biskupi ei
hefir þókt tilhlýðilegt, að gjöra í þessu tilliti undantekníngu
með
andlegrar stéttar menu eða ekkjur þeirra, þá er eg því ei mótfallinn að taka aptar breytíngaratk væði það, er eg áðan áskildi mer.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg verð að vera við það, að. nefndaralitið eigi að verða alþíngisins meining.
þ"í er her að sönnu
hreíft, að alþingiskostnaðurinn
verði borgaður af jafnaðarsjóðunum, að því leyti harm liggur á lausafénu.
og verður þá',
auk þess er þarf til annara [afnaðarsjóðanna
útgjalda,
þó um
nokkuð
að gjöra~ en það raskar ekki þeirri minni sannfæríngu, að uefndarálitsins
uppástúnga
eigi að takast til greina
af þinginu.
Í þessari sannfæringu
styrkist eg, þegar eg se,
að fleiri prestar, og þeir enda ekki berlega efnaðir, hafa ritað
nöfn sín undir hænarskrána,
og sjálfur á eg að heita verslegur embættismaður.
Stetfán Jðnsson : Eg neita eíngan veginn,
að sumir
prestar og ekkjur þeirra þurfi bót á kjörum sínum, en þetta
er eingin bót, og kemur þar líka sízt nillur, sem helzt þyrfti;
en því fúsari er almúginn til aðstoðar,
sem þeir taka hlut í
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fleiri álögum með honum, sem aðstoðar þurfa, og held
eg, ef þessi undanþága ætti ser stað, að það gæti orðið meira
spillandi en hætandi, þegin á alt er litið.
Th. Gudmundsen:
Eg er þess fullviss, að hinn heiðraði
þingmaður Eyfirðinga skýri rétt frá hugsunarhætti þjóðarinnar,
og hefi eg þókzt taka eptir þvi, að tillögur hans her á þinginu ekki einúngis styðja sig við þekkingu og staka eptirtekt,
heldur einnig við sanngirni og blutdrægnisleysi.
Eg er því,
eins og eg áðan sagði, ekki svo fastur á uppástúngu minni,
er þíngið ei þykist ~eta aðhylzt bana.
Guitormur Vigfússon:.
Mer sýnist, eins og fleiri þingmenn hafa látii'l í ljósi, að ber se um lítilræði a/\ skipta. Eg
játa ah vísu, að sumir- prestar séu mjög fátækir, en þó bygg
eg eingan þeirra svo fátækan, að hann geti ekki að tiltölu
borið þessa byrði; eg held þeir einnig meti einingarbandið og
ástina milli sín og almúgans svo mikils, að þeir vilji taka
þátt i þessari litlu álögu; því er egá,
að nefndarálítið fái
framgáng.
þ. Sivertsen : Eg skal nú ekki fara mörgum orðum um
málefnið; hinn mikið beiðraði framsögumaður hefir mælt með
því, og fleiri, og sýnt skýrlega fram á ástæður þær, sem væru
með nefndaruppástúngunni,
enda bafa flestir þingmenn þeir,
er um það ba fa rædt, viðurkent sanngirni hennar; einúngis
einn hefir mælt á móti, og viljað hafa prestastéttina undanþegna, og væri það að líkindum, að prestar veittu honum
þakkir fyrir, en mer liggur við að draga það i efa. Allir þeir
prestar, sem voru á fundi þeim, er þó voru ekki allfáir, hvar
bænarskráin var samin, ekki einúngis undirskrifuðu hanaljúflega, heldur sumir þeirra, er hvöttu fastlega til uppástúngunnar, og óskuðu hún feingi framgáng; því þeir áJitu sie; muna
að litlu gjald þetta, og eingan veginn jafnast við hornauga
það, sem bændur gæfu undanþágunni; í nefnd þessari bafa
verið embættismenn og mælt með uppástúugunni,
og eg hélt
næstum, að hver embættismaður mundi mæla með henni, að
kalla undantekningarlaust,
eu af bændum get eg ekki vænt
mótmæla, þvi það héti að berjast við sjálfan sig.
En hvað þvi við víkur, að gjald þetta geti munað töluverðu, vegna fjórða hluta alþlngiskosmaðaríns, sem leggist þá
á emhættismennina líka, að jöfnuði vil'! aðra, er tíund" gjöra,
þá er það að vísu svo, séu þeir nú annar-s frfir að lögum, en
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um það finnst mer geta verið ærinn vafi; í hið minnsta ætla
eg, að löggjöfin fríi þá ekki berlega (sjá opið bréf IS. júlí
1848, fyrstu grein), því þótt amtsyflrvöld hafi tekið, ei'la borgi
þenna fjórða hluta alþingiskostnaðarins
út af jafnaðarsjóðunum, hefi eg ímyndað mer, að það væri eingin sönnun fyrir
undanþágunni,
heldur fyrir því, að inuheimting , serskild
af
öllu lausafé, á tolli þessum virðist þeim að kalla ómöguleg
og ógjödeg.
Th. Gudmundsen : Mer hefir aldrei kornið til hugar, að
embættismenn
þeirrar veraldlegu
stéttar skyldu undanþegnir
þeirri álögu, sem her er verið að ræða um.
Hvað því við
víkur, sem hinn heiðraði alþingismaður
frá Dalasýslu
sagði,
að margir prestar hefðu þó undirskrifað
bænarskrárnar
og að
öllu leyti verið ánægðir með innihald þeirra, þá skal svar mitt
vera stutt;
en það segi eg, að eg get ímyndað mer, að hið
fornkveðna,
"margur dansar þó hann dansi nauðugur", rætist
nú á tímum, þar sem' um er að gjöra undirskriptir
á bænarskrám.
þ. Sivertsen : Eg vænti þess sízt af þeim, er tekið hafði
svo dyggilega málstað presta, að hann mundi bera þeim það,
að þeir létu bændamenn
þraungva
svo að ser, að þeir nauðngi I' ulldirskrifuðu
nokkuð það, sem væri á móti sannfæringu
þeirra og geði; og veit eg ekki, hversu rétt það er eða tilhlýðilegt, ástæðulaust
að frambera slíkt, og skýt eg því til þingsins og hins beiðraða varaforseta.
Th, Gudmundsen: Timans straumur er sterkur, og harm
hrífur margan með Sel'.
Jðn Jðnsson: :Minni mig rétt, þá var bænarskrá sú, sem
nú er verið um að höndla, rituð og undirskrifuð
ci frjálsum
fundi Vestfirðínga, eptir því sem þeir sjálfir orðuðu það .
.Jón þórðarson: Eg get ekki prestanna vegna, álitið það
vel sæmandi,
er hinn konúngkjörui
þingmaður !th i ljósi, að
prestarnir,
sem undirskrifuðu
bænerskrána,
hefðu má ske gert
það móti vilja' eða sannfæringu,
Mer finnst ekki ætti að gera
ráð fyrir þvílíku.
:þar eð einginn framar tók til máls, kvaðst varaforseti ætla
þetta mál fullrædt til undirbúníngs.
þá tók varaforseti fram nefndarálit, um reglur til að semja
eptir skýrslur til verðlagsskránna
, og afhenti það framsögumanni, sera Haldóri, er las það upp svo hljóðandi:
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Alþingi hefir kjörið oss, sem hel'. undir ritum nöfn vor,
til að segja álit vort um bænarskrá , undirskrifaða
af 130
mönnum í Suðurþingeyarsýslu,
sem fer fram á, að skýrslur til
verðlagsskránna
her eptir verði gefnar af nefnd manna í hverjum hreppi, en verðlagsskrárnar
sjálfar síðan samdar af nefnd
manna í hverri sýslu,
V CI' lítum fyrst á hið síðar talda atriði í þessari
bænarskrá, og filmum þá ekki ástæðu til, að æskja breytíngar á því
fyrirkomulagi,
sem tilskipan 16. júlí 1817 leggur fyrir, nefnil.
að amtmaður með biskupi, eða þá einhverjum prófasti í biskups stað, semji verðlagsskrárnar;
því það er auðvitað, að alt
ríður á þeim skýrslum, sem verðlagsskrárnar
eiga að byggjast
á, en að einu má gilda, hver þær semur eptir skýrslunum; og
að nauðsynjalausu
finnst oss ekki hæfa,
að gjöra nokkra
breyting á þessu, af eintómri ímyndun um þá breytíngu
á
stjóruartilhögun
hjá oss, sem ver ekki vitum hvort í vændum
er.
Einúngis eitt atriði finnst oss athugavert í þeirri uppástúngu í bænarskránni,
sem ver nú tölum um, þar sem farið
er fram á, að nefnd manna í koerri syslu semji verðlagsskrána,
þá er auðsjáanlega
gjört ráð fyrir, að hver sýsla hafi verðlagsskrá ser, og þykir oss það vel eiga við, að þar sem þetta
híngað til að eins hefir verið leyft,
þá verði það her eptir
boðið að semja serstaka verðlagsskrá
fyrir hverja sýslu,
ef
gildar ástæður verða til þess fundnar, það er að segja, þegar
mismunur
er á verði á algeingum kaupstaðavörum
í sýsluskýrslunam.
Hið fyrra atriði í bænarskránni
höldum ver á rökum bygt,
og álitum ver nauðsynlegt,
að fyrirbygt verði bæði ltirðuleysi
og hlutdrægni í undirlagsskýrsluuum,
og föllumst ver á uppástúnguna í bænarskránni,
að nefnd manna gefi þessar skýrslur
í hverjum hreppi, nefnilega
prestur og hreppstjóri
og einn
bóndi, sem til þess se kjörinn af hreppsbúum
á vorhreppaskilum eða manntalsþíngi,
svo hann hafi tilefni og tækifæri til
að veita eptirtekt
þvi, sem skýrslurnar
til verðlagsskránna
eiga að byggjast á, og er það meðal-söluverð í fastri verzlan,
viðskiptum
manna á milli' og á opinberum
uppboðsþingum.
þar sem 2 prestar og 1 hreppstjóri
eða 2 hreppstjórar
og 1
prestur eru í einhverjum hreppi, þá álitum ver, að þessir menn,
og ekki fleiri, eigi að vera í nefndinni;
en þar sem 2 prestar
og 2 hreppstjórar
eiga hlut að máli, virðist oss 5 manna nefnd
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eiga al'> semja skýrsluna, og ættu hreppsbændur
að eiga kost
íí tlð vera við staddir.
'I'il þess að verðlagi!'! verði áreiðanlegt, ættu nefndirnar að
varast að setja verð á nokkuð það í skýrslunum,
sem þeim
ek ki er kunnugt að geingHI hafi í kaupum og sölum; sömuleiðis er það áríðandi (þó það ekki geti átt her við að tala
frekar um það), að þær vörutegundir
ættu ser ekki stað í verðlagsskránum,
sem ekki mega heita gjaldgeingar
í viðskiptum
manna,
eða sem eptir almennu söluverði eru mjög fjarlægar
þvi gamla Hagi í hundrað; því þetta hlýtur að hagga meir eða
minna sanngjörnu verði á meðalalin. þegar skýrslur ekki kæmu
nema í einu lagi úr hverjum hrepp,
þá væri óþarfi að bæði
sS'sJnmaðnr og prófastur,
hver í sínu lagi, semdi aðalskýrslu
fyrir sýsluna, og höldum ver réttast, að prófastur se laus við
þetta starf.
Eptir ,í()ur sögðu mælum ver fram með því, að alþíng
biðji konúnginn
um breyting á tilskipuninni
um verðlagsskrár
á þá leið:
1. Að undirlagið til verðlagsskránna
ár hvert verði gjört af
nefnd manna í hverjum hreppi, og séu í þeirri nefnd 3 eða
5 menn, nefni]. hlutaðeigandi
prestur og hreppstjórar
ásamt einum bónda,
er kosinn se af hreppsbændum , sem
3. eða 5. nefndarmaður,
nefuil, þegar svo stendur á, að
það se nauðsynlegt,
til þess á stöku standi.
2. Að hreppsbúum
se fyrir fram auglýst,
hvar og hve nær
nefndin ætti að framkvæma störf sín, og hverjum sem vill
se heimilt að vera viðstaddur , án þess þó að hann hafi
atkvæðisrétt,
3. Ah nefndin sendi sýslumanni undirlag sitt.
4. Að serstök verðlagsskrá
verði samin fyrir hverja sýslu,
þegar mismunur er á verði á algeingum verzlunarvörum
sýsluskyrslunum.
Reykjavik , 12. dag júlímánaðar

ll. Jónsson.

R. lJf.

-ou,«

1849.

.1. Jónsson.

Framsögumaður: Eg hygg, að málefni þetta sé svo einfalt,
að ekki se þörf á laungum umræðum um það.
Að vísu held
eg aðferð þá, sem hingað til hefir verið við höfð, nefníl. að
prestur og hreppstjóri semji, hvor í sínu lagi, undirlag til verðlagsskránna,
ofur eðlilega og skynsamlega;
og eg finn mer
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skylt að geta þess, að í þau 8 ár, sem skýrslur til verðlagsskránna frá prestunum í Skagafjarðarprófastsdæmi
hafa geingið í gegnum mínar hendur, hefi eg aldrei þókzt verða var neinnar hlutdrægni í þessum skýrslum.
En þar eð nefndin varð að
álíta, að bænarskráin,
sem til þingsins var send um þetta elni,
væri ekki tilefnislaus,
og uppástúnga
hennar um hreppanefndir þókti allvel tilfallin, einkum sem meðal til að fyrirbyggja
grun um hlutdrægni,
fellst nefndin á að halda henni fram.
Stiptamtmaður : það eru einúngis 2 síðustu greinirllar
í uppástúngu
nefndarinnar,
sem mel' þykja
nokkuð ísjárverðar, Í annari þessari grein vill nefndin,
að serstök verðlagsskrá verði samin fyrir hverja sýslu, þegar mismunur er, á
verði á algeíngum verzlunarvörum.
það er að vísu, eins og
'nefndin hefir sagt, að konúngs úrskurður frá 16. júlí 1817 stafl.
d. leyfir að setja serstaka
verðlagsskrá
fyrir einstaka sýslu,
en einúngis þá, þegar mismunur á verði landaura er í þeirri
sýslu serlega
mikill
í samanburði við verðlag á landanrum
annarstaðar.
En' mer þykir mjög ísjárvert að hafa serstaka
verðlagsskrá
fyrir hverja sýslu, eg tek til dæmis Vestmannaeyjar, það er sýsla fyrir sie;, og mismunar opt verðlag á aurum þar töluvert frá því, sem við geingst annarstaðar,
og ef þá
ætti að setja serstaka verðlagsskrá
fyrir þessa sýslu, yrði alt
komið undir þessari einu nefnd eða þeim fáu nefndarmönnum.
En þegar verðlagsskrár
koma frá fleirum sýslum, og þeim er
steypt saman í eina, þá kemur jöfnuðurinn
meiri. Yfir höfuð
virðist mer þetta þannig lagað, að þegar verðlagsskráin
kemur að eins frá einni nefnd manna eða mjög fáum, þá se meiri
átylla til efaseinda
og tortryggni
móti henni, og virðist mer
hitt eiga betur við, að ein verðlagsskrá
se samin yfir fleiri
sýslur, eins og verið hefir, þar sem ekki brýn nauðsyn beri
til breytingar.
Hin greinin var um það, að sýslumanni
einum væri sent
undirlag til verðlagsskránna,
en prófastar
séu lausir við þann
starfa.
:þegar skýrsla úr hverjum hrepp kemur ei nema i einu
lagi, þá el' að sönnu eingin serleg ástæða einnig fyrir prófast
að senda hana frá ser, en þó mundi það vera vel til fallið, að
hann væri við, að yfirlíta sýslu ~skýrslurnar
og staðfesta með
sinni uppáskript.
Eptir því væri það þá samkvæmt sjálfu ser,
að líka biskup væri laus við þann starfa, en það þykir þó fara
vel, sem fer, að minnsta kosti her í suðurumdæminu.
Í til-
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skipan fleirri, sem nefnd var, er ho1'liðað senda verðlagsskrárnar utan með póstskipi,
en um þann tíma er mjög mörgum
störfum að gegna, og er því betra, og gefur meiri vissu, að
skrár þessar gángi gegnum tvær skrifstofur, heldur en eina.
þall sýnist því ekki, enn sem komið er, ástæða til, að próföstum
se öldúngis slept frá þessum starfa, sem þeir híngað
til hafa haft.
Kr. Kristjánsson:
Eg verð að geta þess,
hvað fleiri
sýslur snertir, t, a. m. í Skaptafellssýslu
verður þvi ekki við
kornið, að sýslumenn og prófastar í sameiníngu
semji skýrslurnar til gjaldskrá una.
Hvað Austurskaptafellssýslu
snertir,
er þetta nú að öllu leyti ógjörlegt,
eins og það er ervitt í
vestari
sýslunni,
meðan' sýslumaður,
eins og nú hefir við
geingizt, býr i Dyrhólahrepp,
en prófasturinn
í Kleifahrepp.
Eg skil ekki heldur, hvaða gagn prófastarnir
ættu að gjöra,
þvi sýslumaðurinn hefir ekki annað að gjöra við samningu skýrslnanna, en að draga út af þeim meðalverðið. og held eg se eingin ástæða til að vefeingja
eða bera kviðboga fyrir, að hann
mundi leyfa ser að breyta nokkru í þeim innkomnu skýrslum.
Stipt amtmaður : þegar biskup eða prófastar hans vegna
og amtmenn halda áfram, eins og hingað til, að starfa að verðlagsskránum,
þá er ei svo nauðsynlegt,
að prófastar vinni að
þeim með sýslumönnum.
Haldðr Jðnsson: Að nefndin stakk upp á, að sýsluprófastar væru undanþegnir
afskiptum af verðlagsskránum,
kom
af þvi, að hún áleit þá tilsjón nóga frá andlegri hálfu (eptir
að hreppanefndirnar
hefðu aflokið störfum sínum), að biskup
með stiptamtmanni
og einhver prófastur með hverjum arntmanni semdu verðlagsskrárnar.
Að öðru leyti sýnist mer ekkert vera á móti því, að prófastur með sýslumanni semji skýrslu
fyrir hverja sýslu, nema það, að þetta mundi opt valda töluverðum örðugleikum.
Eptir uppástúngu
nefndarinnar
mundi
það opt að hera, að semja yrði serstaka verðlagsskrá
fyrir einhverja sýslu, og fannst nefndinni einhver sanngirni í því, að
verðlagið í einni sýslu ekki ætti að stuðla til að hækka eður lækka verðlagið í armari sýslu.
þó nefndin hafi orðað það
svoleiðis, að serstaka verðlagsskrá
skyldi
semja fyrir hverja
sýslu, þegar mun u r væri á verðlagi á algeingum verzlunarvörum, þá var þó víst ekki meiningin sú, að þetta skyldi ske, nema
því að eins að munurinn mætti heita töluverður,
en það kalla
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eg se, ef I skildingi munar á alin, því þetta getur dregið sig
saman, þegar t. a. rn. leiguliði skal gjalda afgjald jarðar sinnar i laudaurum.
En eg óska, að meðnefndarmenn
mínir láti í'
ljósi, hvort þeir em mer' samdóma um eins skildings mun á alin.
Stiptamtmaður : þá er nauðsynlegt að bæta við, hversu
stór þessi mismuuurætti
að vera.
Frumsðqumað ur : Eg, sem nefndarmaður, el' ánægður með
það, en úska, að nieðnefudarmenu
mínir láti í ljósi meining
sína.
H. G. Thorderseu : Eg hjó eptir því, sem sá heiðraði framsögumaður mælti fyrst, er hann stóð upp, að ser virtist sú aðferð, sem lríllgað til hefði verið vi1'lhöfð í undirhúningi til verðIagsskráuna,
skynsamleg
og eðlileg, og verð eg að játa, að eg
er honum í þessu öldúngis samdóma.
Eg veit ekki til neinnar óánægju
yfir þeirri venju, sem verið hefir híngað til. það
einasta, sem eg ímyndaði mer að menn kynnu að hafa verið
hræddir um, er, að í skýrslum þessum
kynni að verða sett of
misjafut eður of hátt verðlag á landaura, annaðhvort af hinni
verzlegu eða andlegu stétt.
Eu eg vil ætla, að ei hafi verið
ástæða til að vera hræddur um þetta.
Meðan eg var prestur,
hafði eg þá reglu, sem eg veit að margir prestar muni hafa,
að eg talaði mig saman við hreppstjóra
minn um verðlag ,í
Iandanrum til peninga, áður en eg samdi skýrsluna, og kom okkur þá sem optast saman i öllu, eða þá greinarmunurinn
varð
lítill og ómerkilegur.
Síðan eg varð biskup, hefi eg líka haft tækifæri til að tæka
eptir því, að minnsta kosti hvað snertir suðurarntið , að mismunurinn á verðlags upphæðinni hefir orðið' mjög lítill í skýrslum andlegrar og veraldlegrar
stéttar.
En þó nú l>VO bæri undir' með þessari aðferð,
að nokkur
yrði munurinn, þá gafst þó enn nokkurt
meðal tll lagfæringar
með því, að af hvorumtveggja
skýrslunum
el' tekið meðalverðið, og mun þá jöfnuður sem cptast á komast.
En þegar
fara á eptir hinni nýu uppástúngu
í uefndarálitlnu,
þá verðlll' að standa
við það, sem einu sinni er gjört af nefnd þeirri,
sem ætlazt er til að í sveit hverri semji skýrsluna,
og þó eitthvað hefði mistekizt, verður ei ráðin bót á því seinna.
Eg get
ei heldur seli, í hverju sú nýa aðferð mundi taka fram hinni
eldri, og get ekki á meðan verið henni meðmæltur.
En þótt
el.: ekki enn þá, meðan umræðunum ekki fjölgar, geti sagt, að

197

eg se orðinn fastur á hugsun minni um þetta efni, þá er mer
þó næst geði að álíta bænarskrá
til stjórnarinnar
um þetta
efni óþarfa, og nú strax að áskilja mer breytingaratkvæði
á
þá leið, að sú sama aðferð með skýrslur til verðlagskraa,
sem
híngað til hefir verið við höfð, sé látin gilda að svo stöddu,
R. 111. Ólsen:
Með tilliti til þess, er sá háæruverðug!
konúngkjörni
þíngmaðllr seinast mælti, vil eg ei undan fella
að geta þess, 'Ið nyrðra þykjast menn hafa ekki óflrundaðan
grllll UIlI, að sumir þeirra manna, er semja skýrslur
þær, sem
verðlagsskrárnar
grundvallast
á, hati stundum haft skýrslur
þessar hærri, en likindi og sannqirni hafa þókt til vera.
Á
hinn hóginn hafa aptur má ske aðrir þó kt þræða gagnstæða
götu, og mun þetta hvortveggja
hafa knúð beiðendur að semja
og senda her að lútandi bænarskrá
til þessa þings.
Að eg,
sem nefndarmaður,
hefi lagt það til, að samin verði sérstök
verðlagsskrá
fyrir serhverja sýslu, þegar talsverður
mismunur
er á verðlagi gjaldauranna
i sýslunum,
kemur meðal annars
af því, að mer er kunnugt,
að amtmaður hefir synjað þessa,
og það eptir að rök hafa verið leidd til, að hCI' til bæri brýn
nauðsyn,
þess vegna henl' nefndin stúngið upp á, að það,
sem eptir 3. grein í tilskip. frá 16. júlí 1817 er eiuúngis laqa-.
leyfi fyrir amtmenn, biskup og prófasta,
sem starfa að verðlagsskránum,
að semja serstaka verðlagsskrá
fyrir einstakar
sýslur, þegar gángverð þeirra væri frábrugðið annara, verði nú
gjört að laqaskqldu. En með tilliti til þess, að prófastur sera
Haldór
skoraði á okkur meðnefndarmenn
sína, að ákveða
greinilegar
um upphæð þess mismunar, sem skyldi varða því,
að serstakar sýsluskrár yrðu samdar, get eg þess, að mer finnst
það nauðsynlegt,
þegar nokkur mismunur er milli sýslna á algeingum gjaldaurum .
.Joa Jonssons Eg, sem flutningsmaður bænarskraar
þeirrar, sem nefndarálit þetta er notið af, vil geta þess, að beiðendur tjáðust vita dæmi þess, að ÚI' einu og sama plázi hefðu
ský-rslur presta og hreppstjóra
til verðlagsskránna
orðið hjáleitar hver annari með verðhæð á sömu hlutum, og kemur þetta
sjálfsagt til af því, að sín söludæmin hafa hverjir valið ser til
grundvallal'; því hefir þókt óhultast, til að meðalverð hlutaniia
fein gist, að ætla fleirum í sameiningu í sveit hverri, að vinna
að skýrslunum,
og koma ser saman um meðal-söludæmin
ál'
hvert.
því alment er það þar norður frá, að prestar og hrepp-

198

stjórar, hver öðrum óafvitandi,
og hver heima hjú ser, semja
þær og senda.
Eg hefi alla reiðu nokkur ár verið hreppstjóri,
og má eg játa, að sjaldan eður aldrei hefir prestur borið sig saman við mig, eður eg við hann, í þessu atriði, og mun það svo
alment við gángast.
En hvað mína meiningu, sem meðlíms nefndarinnar, snertir,
að serstök verðlagsskrá
semjist fyrir sýslu hverja,
þá þykir
mel' ástæða og þörf til, að svo væri gjört, þegar eins skildings munur kæmi upp sýslna milli, á hverri alin.
Kr. Eristjdnsson:
Eg held skýrslur
þessar verði ekki
með þessu móti áreiðanlegri, en að undauförnu ; því þegar
margir koma saman,
er hægra að stinga saman nefjum, eu
þegar einstakir embættismenn
vinna að þessu, sinn í hverju
lagi. Eins ætla eg óþarft, þegar mismunurinn
ekki er stærri
á milli sýslnanna en svo, að einum skilding nemi á alin, að
hver sýsla fái gjaldskrá út af fyrir sig .
Ján þórðarson:
Eg get ekki verið samdóma
þeim heiðraða konúngkjörna
þingmanni, er síðast mælti, að skýrslur til verðlagsskráartunar
yrðu óáreiðanlegri,
þó þær verði samdar af nefnd
manna, eins og nefndarálitið
til tekur, því það eru einmitt þeir
sömu menn, sem að undanförnu hefir verið falið á hendur að
semja þessar skýrslur,
því eg get eingan veginu gjört ráð
fyrir þvi, að hver villi annan,
þó þeir vinni þetta í sameiningu. .Miklu fremur gjöri eg mer von um, að þeir með sameinuðum kröptum leysi þetta verk fuIt eins vel af hendi. það
er líka saungjarnast , að verðlagsskrá
væri samin fyrir hverja
sýslu; að minnsta kosti hefir þetta verið álitin nauðsyn fyrir
Skaptafellssýslu,
og sama held eg se að tiltölu um aðrar sýslur,
bæði í tilliti til þeirra, sem gjaldjl eiga, og hinna, er taka eiga
á móti opinberum gjöldmn, því það ólíka verð vörutegundauna
í þeim sýslum, sem liggja næstar kaupstöðum,
oe; hinna, sem
eru þeim fjærstar, gjörir þann ójöfnuð, að þeir, sem eru fjærstir kaupstöðum, verða að borga vörurnar hærra verði, eu þær í
raun rf~ttl'i eru.
Framsðqumaður;
Eg neita þvi eingau veginn, sem einn
af þeim kouúngkjörnu
þingmönnum veraldlegu stéttarinnar tók
fram, að það væri ísjárvert, að hver sýsla feiug! gjaldskrá út af
fyrir sig; en þó getur þetta því að eins að borið, að mjög óheppilega takist í öllum hreppum einnar sýslu, og fyri,' því gat
uefndiu ekki kvíðið.
t álitsskjalinu er ekki gjört ráð fyrir
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meir en 5 manna nefnd í nokkrum
hreppi,
en síðan hefir
verið upplýst, að þeir hreppar væru til, þar sem að væru 4.
prestar.
þó ekki væri gjört ráð fyrir þessu tilfelli, held eg
skaðlaust, því ekki spilti það, að fleiri væru við staddir, þegar
samdar eru undirlagsskýrslurnar.
Jöfnuður sá, sem fram getur komið við meðaltal af'skýrslunum
frá andlegu
og veraldlegu
stéttinni, álíta nefndarmenn
að fram yrði að koma strax í undirlagsskýrslunum,
þegar þær væru samdar af nefnd manna.
Og af því æskilegt er, að allur grunur hverf um hlutdrægni
Jljá andlegrar eður veraldlegrar
stéttar mönnum í undirlagsskýrslunum,
verð eg þó að mæla með, að málefni þetta ekki
verði felt.
Steffán Jonssons það, sem sá háærúverðugi konúngkjörni
þingmaður
gat um að hefði verið regla sín, meðan hann þjónaði sem prestur, nefull. að tala sig saman við hreppstjóra sinn,
þá veit eg til, að fleiri hafa brúkað sömu reglu, þar sem ekki
hefir öhægð, svo sem vegaleingd eða þess konar hindranir, verið til fyrirstöðu,
og þykir mer það hafa átt vel við, en í raun
og veru er það mjög náskylt því, sem nefndarálitíð
fel' fram
á, sem er samkomulagið
um verðlag á þeim vörum og aurum,
sem gefur undirstöðu til meðalverðs verðlagsskránna
, og þegar
þetta þykir hafa verið vel til fallið, þá get eg ekki 'betur sei'l, en
það væri líka svo, að hafa nefnd til þessa starfs, því víða er
það, sem prestar
og hreppstjórar
munn ekki hafa brúkað
neinn samburð í þessu tilliti sín á milli, enda hefði það má
ske ekki verið svo auðvelt, t. a. m. þar sem eru 3 prestar og
1 hreppstjóri,
en þegar þetta er ákvörðun, verður henni fylgt,
og held eg það verði orsök til meiri jafnaðar.
Kr. Kristjánsson:
Meðan skýrslur
innkoma
frá sýslumanni og prófasti, hverjum í sinu lagi, er því, sem út kemur
hjá hverjum þeirra, skipt með 2, og þar við mínka ójöfnur,
sem kynnu að hafa orðið í einhverri
skýrslu; en þegar skýrslan er ekki nema ein, geta ójöfhur þessar ekki lagazt á þennan
hátt.
H. G. Tkordersen t Eg get þó ekki verið því samdóma,
að það standi öldúngis á sama, hvort að skýrslur
þessar em
samdar af nefnd manna í hverjum hrepp, eða, eins og hingað
til hefir verið, af hreppstjóra
og presti,
eptir því sem þeir
tala sig saman, þó bv er gefi skýrslu ser í lagi.
því það var.
ekki meining mín, að þeim þyrfti algjörlega
að bera saman,

200

heldur að þeir nálguðu sig og reyndu til að koma ser sem
bezt niður á þvi rétta veri'llagi á landaurum.
l\leð þessu móti
getur alt að einu mismunur átt ser stað, en með þeirri aðferð,
sem nefndarálitið
stingur upp á, getur einginn mismunur átt
ser stað; því þar verður að standa við það, sem einu sinni hefir verið um samið. Ítreka eg því það, sem eg fyrst mælti, og
sem hinn konúngkjörni
þingmaður
síðast tók fram, að með
þeirri venjulegu aðferðinni gefst þó að lyktum meðal til lagfæringar,
sem ekki fæst, ef því er fylgt, sem nefndarálitið
fer fram .
Jakob Petursson: það er eitt með öðru, sem mælir fram
með því, að sín verðlagsskráin
verði sett fyrir hverja sýslu,
að í fleirum af þeim eru serstök kauptún, sem ósjaldan láta misjafnt verð fyrir vörur vorar, svo eg er nefnrlinni samhljóða í
því, að svo þurfi vera, en þar sem hún gjörir einasta ráð fyrir 2 prestum, 2 hreppstjórum
og einum bónda í 5 manna nefnd.
ina, veit eg til, að 3 og 4 prestar eru í sumuni hreppum;
verð eg
því að gjöra það hreytiugaratkvæði,
að þar sem svo á stendur se 7 manna nefnd til að saman taka skýrsluna
til verðlagsskráarinnar.
Kr. Kristjansson : .Mer hefir aldrei dottið annað í hug,
en að nefnd yrði í hverjum
hrepp,
og að því, sem út kemur
bjá hverri þeirra. verði skipt með nefndarfjöldanum
, en meðan skýrslurnar
inn komu í tvennu eða þrennu lagi, var þessu
aptur skipt með 2 eða 3, sem nú eptir uppástúngu
nefndarinnar fellur burtu .
Jðn þórðarsson:
Eg verð að áskilja mer það breytingaratkvæði, að jafnmargir menn andlegrar og veraldlegrar
stéttar
verði í hverri nefnd.
R. flL Ólsen: Eg get þó ei annað en verið þeirrar meiningar, að nauðsynlegt
se, að tala nefndarmannanna,
er semja
'verðlagsskrárnar,
standi á stöku, og það af þeim ástæðum, er
áður eru til færðar.
En af umræðum málefnis þessa her í dag vil eg áskilja
mer breytíngaratkvæði
á þá leið, að þegar mismunur er milli
sýslna á verðlagi venjulegra og algeingra gjalclaura,
svo sem
á ullu, tólg, smjöri, fríðum peuingi, þá verði serstök verðlagsskrá samin fyrir þessar sýslur.
.
Jðn þórQf1rson: Eg get ei séð, að nein þörf se á því, að tala
nefndarmanna
standi á stöku; þVÍ þó sinn væri á hverri mein-
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ingu, Jlegar fyrst er saman lagt, sem allir hafa metið og síðan
er skipt með tölu nefndarmanna,
þá kemur út það rétta meðaltal af því, sem allir hafa metið.
Stiptamtmaður:
það er auðvitað,
að lög þau, sem her
gilda um verðlagsskrár,
eru löguð eptir þeim lögum, sem í
Danmörku
eru rituð um sama efni.
þar hefir einnig verið
kvartað um mismun þann, sem væri í skýrslum frá andlegrar
og verzlegrar
stéttar mönnum.
Og með því bænarskrár
um
þetta efni hafa komið til þíJlgsins, þá hefi eg ekki viljað mæla
móti þeim, ekki af því eg se öldúngis sannfærður
um ágæti
hinnar nýu breytíngar,
sem um er beðið, heldur af því verðlagsskrár eru, ef til vill, enn fremur áríðandi hérna, en í Danmörku, og þó margbrotnari,
af þvi vörutegundirnar
eru fleiri,
en margt þókti mer ~ott í því,
sem nefndin hefir stímgið
upp á, og el' ekki ólíklegt, að stjórnin kynni samþykkja
það,
ef margir verða til að fallast á uefndarálltið,
eða einhverja
skynsamlega
breytingu,
en verði atkvæðagreiðslan
mjög á
marga vegu, þá hlýtur það að vekja efasemdir hjá stjóminni.
það væri ekki vel til fallið, ef sum ár kæmu út sin
verðlagsskrá
fyrir hverja sýslu, en sum ár ein fyrir margar
sýslur.
þess vegna ætti þingið að gjöra uppskatt við stjórnina, hvort það óskar seestakrar verðlagsskrár fyrir hverja sýslu,
eða hvetjar ,sýslur skulu saman vera um eina verðlagsskrá.
Og þó nú megi kalla, að nokkur meiri vissa í þessu atriði I';e
feingin
með uppristúugu
þíngmannsiJls
úr Húnavatnssýslu.
einkum ef tilgreillt er, hversu stór mismunurinn
skal vera á
auruni þeim, er hann tíl nefndi,
eða hvort mismunurinn
skal
teljast eptir meðaltali, þá er aðalatriðið þetta, að stjórnin hafi
eitthvað fastákvarðað
eptir að gánga í uppastúngugreiuum
hænurskrár
þeirrar, er þíngið sendir frá ser.
Kristján Kristjdnsson : Eg álít það ekki tiltækilegt , að
lögnkveða vissar sýslur, sem fái taxta Sel' í lagi, því mismunanrli verðlag i sýslunum
orsakast einkum
af fjadægð þeirra
frá verzhmarstöðunum
; en komi nýlr verzhmarstnðir,
verður
breyting á þessu,
og álít eg [rví þetta ótiltækilegt,
meðan
verzlunarmrillð
er á huldu og óvissu.
Stiptamtmaður:
Einnig þess vegna þykir mer nokkuð
isjárvert,
al'l þillgið beiðist að fá nýtt lagaboð um þetta efni;
eg held ætti vel við, að fi-esta því um sinn og láta standa vi er
leyfi það, sem veitt er í konúngs
úrskurði 16. júlí 1817, staflið d.
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R. lll. Ólsen:

Eptir þeirri leiðbeiningu , sem eg níl fékk
af ræðu herra stiptamtmannsins,
áskil eg, að eg megi breyta
breytingaratk væðiuu, er eg nýskeð framfærði, á þá leið, að serstök verðlagsskrá
verði árlega samin fyrir serhverja sýslu.
Eyólfur Einarsson:
Umræður þær, sem her hafa verið
á milli þingrnanna , held eg á góðum rökum hygðar, hvað áhrærir verðlag í kapitulstaxta
skránum;
veit eg til það víkur
svo láugt
frá því rétta verði, sem eg þekki til, eg tek til
dæmis 1 pund dúns, er mig minnir árið 1848 væri sett þar 3 rbd.
76 sk., þekti eg eingin dæmi þar vestra,
hann hefði verið
seldur eður keyptur með hærra verði, en má ske
rbd., en
hvað hann kynni það ár að hafa borgast í Reykjavík,
get eg
ei um borið. Hefi eg helzt innbirlað mer, að mismunur þessi
hafi komið af misjöfnum skoðunannáta
prests og hreppstjóra
á landaurum,
sem eg veit viða til að hvor þeirra metur ser,
án þess að hvor ráðfæri sig við annan, því ei get eg innbirlað 'mer annað, en yfirvöld vor fylgi þeirri undirstöðu,
sem
kemur frá prestum og hreppstjórum;
er því álit mitt, að nefnd
manna í hverjum hrepp ætti að semja taxta þenna , sem væri
prestur,
hreppstjbri
og einhver valinkunnur
greindur
bóndi í
sveitinni,
en þar ei er prestur,
þá tveir bændur með hreppstjóra; held eg með þessu móti yrði betri samhljóðan og jöfnuður á undirstöðu þeirri,
sem yfirvöld vor verða að styðjast
við. En hvort að taxti væri nauðsynlegur
fyrir hverja sýslu ser,
efast eg fremur um, yfirlæt eg það því til þingmanna álits.
Kristjdn Kristjdnssons
l\1i~ minnir ekki betur, en JI)'lega væri af nokkrum þingmönnum
wr vesturumdæminu
hreift,
að þeir hefðu verið ofurliða bornir af þínginu í málefninu
um
hreppaskilaþingin,
og ímynda eg mer, að sama gæti fyrir komið í verðlagsskráalleflldunum.
Stp/fan Jánsson:
Mer hafði einmitt dottið það sama í hug,
sem sá konúngkjörui
þíngmaður gat um, sem IIÚ settist niður,
og ætla að bera UI}P breytingm-atkvæði
því til hjálpar, þannig,
að þegar menn ágreindi, skyldi vera leyft að senda ser í lagi
það, sem ágreindi um, með sínum ástæðum .
Jakob Petursson:
Ekki getur mer fundizt
grunsemdar
ástæða sú nóg , til að hrinda nefndarálitinu
, að menn muni
stinga saman neíjum , til að gjöra verðlagsskrana
ser í lagi;
því auðskilið er, að í sömu sýslu verða margar nefndir settar
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til þessa verks á sama
þær geti né vilji stinga

tímabili, og eru eingin líkindi til, að
einugum nefjum saman til þessa.
Guðmundur Brandsson:
Hvað verðhæð á vörutegundum
snertir,
þá hefir það opt verið mismunandi,
jafnvel í sýslum
þeim, sem hafa verið afastar hver við aðra, að eg nú taki til
Gullbringu
og Kjósarsýslur , flá hefir stundum
verið' sinn
gjalssmáti
í hvorri þeirra, því þar sem her er mest megnis
goldinn harður fiskur, bæði til konúngs, prests og kirkju,
þá
hefir verð. halls stigið ýmist upp eða niður.
Fyrir nokkrum
árum var hann mjög dýr, aptur núna svo lágur í verði,
að
haun þykir vart bjóðandi; verðlagsskrárnar
hafa matið hann
eptir þessu, svo eg fyrir mitt leyti get ekki séð, að þeim
verði breytt til betra í því efni. Regla sú, sem hinn háæruverðugi biskup kvaðst hafa brúkað, þegar hann var prestur,
veit eg til að viða hefir gilt meðal presta,
og hefir hún, að
því leyti mer er kunnugt, vel gefizt.
Framsðgumaður:
Eg skil ekki,
að hreppanefndirnar
þurfi nokkurn tíma að sundrast fyrir ágreinings sakir, svoleiðis að einu nefndarmaður
þurfi að senda ágreiningsatkvæði.
i
álitsskjalinu
er ekki í því skyni stúngið upp á 3 og 5 manna
nefnd, að meiri hlutinn skyldi (ella minna hlutann, og þetta
gat ekki vel verið meiningin,
þvi það getur þó skeð, að alla
nefndarmenn
greini á, og þá sýnist liggja beint við að fara
meðalveginn eða leita að meðalverðinu ; annars sýnist ekki ástæða til, að gjiira ráð fyrir þvilíkum ágreiningi.
Steffán Jónsson:
Eg felli mig vel við það, sem framsögumaður nú sagði, . og sé, að það getur orðið gilt og gott,
þegar ágreiningur á ser stað.
Ásgeir Einarsson:
Eg sakna ákvörðunar í nefndarálitinu
um það, hvemig eða eptir hverjum reglum skuli kjósa þann
bónda,
sem stúngið
er upp á að skuli vera við samningu
skýrslunnar
til verðlagsskráarinnar,
og þækti mer æskilegt,
að nefndin tæki það ljóslega fram.
þess
hefir verið getið, að ervitt mundi vera fyrir prófasta, að vera með sýslumönnum,
til að semja verðlagsskrárnar , vegna vegaleingdar
milli þessara embættismauua,
og viI
eg geta þess, að svo stendur ~ víða í vesturumdæminu
, að
ferðir til þessa yrðu mjög erviðar og kostnaðarsamar;
en þó
mer þyki sanngjarnt,
að prófastur ynni að því með sýslurnöuuum) fellst eg þó á meiningu þeirra, er halda, að það se ekki
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·óumflýanleg
nauðsyn,
þegar prestur
er ætíð í nefndinni,
er
semur skýrslurnar.
Ekki get eg fallizt á breytingaratkvæði
það, að hrinda .
nefndarálitinu;
eg vil ekki missa ákvarðanir um það, að taka
einúngis þá aura inn í verðlagsskrárnar,
sem eru bæ~i gildir
í hverja skuld, og algeillg verzlunarvara.
Mcr þykir það leiðinlegt og óviðfeldið, þegar gjaldendur
og gjaldheimtumenn
eru að þrætast á um þafl, hverjir aurar,
sem nefndir
eru í
verðlagsskránni,
eigi að takast í opinber gjöld.
Bezt þykir mer, að verðlagsskrá
sé samin fyrir sýslu
hverja, eins og þingmaður Húnvetninga stakk upp á; því eg veit
mörg dæmi til þess, að misjafnt er verðlag á landanrum í sýslunum, þó fjarlægð verzlunarstaða
sc ekki orsök til þessa, enda
hefi eg átt tal við sýslumenn,
sem álíta þetta nauðsynlegt,
ekki el' heldur neinn skaði, þó verðlagsskrárnar
.yrðu eins úr
fleiri sýslum, en einni.
Framsögumaður:
það, sem þíngmai'lurinn fyrir Strandasýslu saknaði í áIitsskjali
nefndarinnar,
stendur þar þó að
nokkru leyti; þar er með berum orðum ákveðið,
að nefndarmaður skuli kosinn (þegar kjósa þurfi) á vorhreppaskilum
eða
manntalsþíngum,
og það í þeim tilgángi,
að hann hafi tilefni og tækifæri til að gefa gaum því, sem við víkur starfa
nefndarinnar.
það er að vísu ekkí tiltekið,
hvel'ui,q kjósa
skuli nefndarmanninn,
en úr þessu geta aldrei orðið vandræði,
því komi menn ser ekki öðruvísi saman, liggur atkvæðagreiðsla
beint við.
Hitt atriðið, sem sami þíngmaður
mintist á, við
víkjandi þeim aurategundum , sem í verðlagsikránum
ætti að
vera, er að vísu æskilegt,
og nefndin hefir líka áhrært það;
en til að gjöra það að frekara umtalsefni, mun þurf& nýa uppástúngu .
.Tón Guðmundsson:
Eg átti sizt von á því á þessum
tímum, að menn áliti það nokkru
málefni til hnekkis
eður
spillingar,
ef menn ætti fund til að tala sig saman um það,
og því síður átta eg von á, að slíku yrði farið fram á þessu
þíngi; eða erum ver ekki her saman komnir einmitt til þess
að leitast við að geta komizt að einniiskoðun
á málunum,
til
þess að verða á eitt sáttir, ef mögulegt væri?
Eg verð því að
mæla fastlega með þeirri uppástúngu
í álitsskjalinu , að nefnd
manna í hverjum hreppi semji skýrslurnar
til verðlagsskránna.
Sumir þykjast mikils í missa, að þá verði má ske ekki skipt
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með 2, eins óg áður, þe~ar presti og hreppstjóra
bar ekki saman; en sjá þá ekki allir, að betra er samkomulag,
og að ekki
þurfi ao skipta, en þetta, sem einmitt l)~sir bezt, hversu hinni
aðferðinni
er ábótavant?
En það er heldur ekki loku fyrir
skotið, að líka verði skipt, þó nefnd Ulldirbúi ; greini nefndarm enn á um upphæð einhvers verðs, verður að taka meðaltalið með deilingu.
Eg er ekki eins fastur á því, nð nauðsyn
se á taxta fyrir hverja sýslu, og ætla nægja ákvörðun
þá í
til skip. 1817, að það leyfist, þegal' þess er beðizt úr hverri
sýslu með gildum ástæðum.
Stiptamtmaður t :Eg vildi bæta því við það, sem talað
hefir verið um, að menn kynni að greina á í nefndunum,
að
það er mikill munur á, hvort ráða skal atkvæðnfjöldi,
eða farið skal eptir meðaltali.
þess vegna er það mjög áríðandi, að
tekin Sf! föst ákvörðun um það .
•Iðn þðrðarson:
Með tilliti til þess,
sem stiptamtmaður
let í ljósi, að einhver föst regla se ákveðin,
þá vil eg bæta
því við breytingaratkvæði
mitt, að meðalverð af uppástungum
nefndarmanna
Sf! verð hverrar
aurategundar.
Framsðqumaður:
l~g er líka samþykkur þvi, að bezt
fari, að verðlagið í skýrslum hreppanefndanna
Sf! meðaltal
af
þvi, er nefndarmenn,
hver um sig, álíta sanngjarnt;
og getur
þetta eins vel staðizt,
þó á stöku standi.
En með tilliti til
þess, að i nefndunum
skuli vera jafnmargir
veraldlegrar
og
andlegrar stéttar menn, þá get eg því að eins fallizt á það,
að í nefndinni séu ekki nema 2 menn, þar sem ekki er nema
einn prestur í hrepp, eins og víðast mun vera ,því
óþarflega
umsvifamikið
væri að fá prest í nefndina úr öðrum hrepp.
Stell'án Jðnsson: Eg ætlaði að gjöra þetta að mínu breytíngaratkvæði,
af því eg man ekki til, að framsögumaður
gjörði
það að viðaukaatkvæði
við nefndarálitið ; en fyrst aðrir hafa
borið upp breytíngaratkvæði,
sem mer þykir eiga við, þá felli
eg niður það, sem eg hafði áskilið mer.
þ. -Sível'tsen: það er einúngis í því skyni, er eg stend
upp, að eg vildi láta þá meiningu mína í ljósi, að bænarskráin um endurbót verðlagsskráaskýrslnanna
ekki sé gjörð tilefnislaust;
eg held til þess hafi verið ýmsar hvatir,
eins og
þingmenn
líka hafa skýrt frá; eg get t. a. m, vitnað það fullkomlega satt að vera, er einn hinna virðulegu _þingmanna bar
fram, að hvergi vestan lands muni í hitt eð fyrra hafa feing-
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izt það verð fyrir dún, sem bann árið eptir er látinn kosta í
verðlagsskránni,
og líka ætla eg megi segja það, að bæði ull,
tólg og smjör se i verðlagsskránni
vestan lands árið, sem
teið, verðhærra. en hið sanna meðalverð var árið fyrir.
það
er nú eingan veginn meining min, ai'l eigna þetta skeytingarleysi eða hirðuleysi viðk omenda, og því miklu síður nokkurri
helzt hlutdrægni,
en eg hefi eignað það að minni hyggju
raungum skoðunarmáta,
þeim nefnilega,
að binda verðlagið á
ýmsum aurum við þai'l verð, sem kaupmenn litinn tíma árs,
kann ske ekki nema 2-4 vikur, gefa hæst í vörum, hverra
verð þeir skapa einmitt eptir verðhæð þeirri, þeir stundum
neyðast til að bjóða fyrir þá vöruna, er þeir taka á móti, og
ætla eg það rángt, því eg hygg, að verðlagsskráin
eigi að vera
bundin og miða við það verðlag,
er að meðallagi henr verið
alt ádi'l, og við peninqa, en flestir munn hljóta að viðurkenna,
að alt annað verðlag er á landaurunum
móti einsömlum peningum hjá kaupmanninum,
heldur en á móti einsömlum útlendum vörum, svo, til að mynda, þó ullarpundið
eða heiti
borgað í kaupstaðnum
með 18 sk., fæ eg ekki, ef til viII, meira
en 16 sk., eða kann ske minna, vilji eg ekki annað en penínga; í hið minnsta er þetta ekki óþekt vestan lands.
Eg vakti nú því að eins máls á þessu,
að eg man ekki
til, að það hafi verið áhrært í umræðunum
nefndarálitinu.
Hvað því við vikur, að hver sýsla skuli hafa verðlagsskrá
ser,
held eg þar til ekki brýna nauðsyn, í hið minnsta ekki vestan lands, að þvi sem eg til þekki;
eg ætla það nóg, þegar
það er leyft, og hver sýsla getur feingið það, þegar einhverjar
serstakar
kringumstæður
mæla með því, og er henni þá innan
handar að biðja þess, og geymi eg mer rétt til breytíngaratkvæðis frá nefndarálitinu
á þá leið, hafi einginn gjört það
áður, hvers eg minnist ekki.
það getur verið eg falli frá
því, en ætla þó fyrst um sinn að geyma mer réttinn til þess.
Stiptamtmaður:
liað,
sem hinn virðulegi
þingmaður
sagði, er mikils umvarðandi , og er stór mismunur
á því,
hvort farið er eptir vöruverði eða eptir peningum.
Veri'l eg
að halda', að bezt se að fara eptir peningaverði,
eins og þingmaður þessi sagði,
Eg held einnig,
að þetta hafi verið tilgángur nefndarinnar,
þar sem hún segir, að skýrslur tiI verðlagsskránna
eigi að byggjast á "meðal- söluverði í fastri verzlan, viðskiptum
manna á millum, og á opinberum uppboðs-
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þíngumt:.
En eigi skýrslur þessar að vera bygðar á peningaverði, þá þarf að taka það fram með berum orðum i uppástúngunni,
þvi í úrskurði þeim, sem nefndur var, segir, að
skýrslur til verðlagsskráuna
eigi ab skýra frá, hvaða oerzlunar-.
l'el'ð (Handelspriserne)
hafi verið á kaupstnðarvöru,
o. s, frv.
Frumsðqumaður : Eg, sem nefndarmaður,
verð að geta
þess, að mer var það ókunnugt,
að verð á vörum væri sumstaðar lægra móti peningum, en öðru. 'það við geingst ekki á
norðurlandi,
svo eg viti til; þegar peningar annars fást, held
eg þeir séu með vana legu verði.
Eu fyrst þetta á ser þó stað,
áskil eg mer það viðauka-atkvæði,
að Í fyrstu grein af niðurlagi álitsskjalsins
bætt inn i "eptir meðal-söluverði móti peningum í fastri verzlun,
viðskiptum manna á milli og á opinberum uppboðsþíngum".
það, sem þingmaður
Dalasýslu
bar
fram, að i skýrslum til verðlagsskránna
muni smllstaðar. vera
fylgt hæsta kaupstaðarverði,
veit eg ekki til að tíðkazt hafi,
eins og það líka er beinlínis gagnstætt fyrirsögninni
í skýrslunum til verðlagsskránna,
því þar el' nefnt meðalverð.
þar sem
nefndin fór þvi fram í álitsskjali sínu, að hér eptir skyldi boðið, i stað þess það hingað til hefir verið leyft, að serstök verðlagsskrá
samin fyrir hverja sýslu, þegar
ástæða væri til
þess, þá var tilgángurinn
sá, ail þetta skyldi verða gjörtr þegar ástæða væri til þess, án þess nokkur bón eður hvöt úr sýslunni þyrfti til að koma.
Ásgeir Einarssom
Í tilliti til þess, er þingmaður Dalasýslu mælti, get eg þess, að meining mín með það, að verðlagsskrá væri samin fyrir hverja sýslu, var sú, að eg vildi, að
um þetta væri einhver viss ákvörðun.
þvi mer hefir heyrzt á
ræðum þingmanna,
að ervitt mundi verba að ákveða, Í hverjum sýslum að serstök verðlagsskrá
skyldi' vera samin.
Mer
finnst annars meiníngamunurinn
ekki vera mikiII, þar eð þíngmaður Dalasýslu vill, að leyft
að semja verðlagsskrá
fyrir
sýslu hverja, en eg vildi, að það væri skipað, sem föst regla.
ll. G. Thordersen : • Eg er samdóma þíngmanni Dalasýslu
Í því, að í undirbúníngi
til þessara skýrslna, se það nauðsynlegt og sjálfsagt, að hafa peninæaverðið fyrir augum, og þess
vegna eigi ekki að fara eptir því', hvað vörur kunna á vissum tímum að stiga hæst i kaupstöðum.
En mer sýnist, að
þessari reglu megi alt að einu fylgja, þó haldið se við þá venjulegu aðferð, hvað undirbúninginn
snertir;
prestur og hrepp-
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stj(íri geta geingið út frá þessu sama,
eingu síður en nefnd
manna, er gjörði þetta verk.
Mer getur því ekki skilizt, að
þetta mæli heldur neitt með hinni nýu uppástúngu,
svo séð
verði, að hún taki fram undanfarinni
venju, sem eg eptir allar
þær umræður, sem um garð eru geingnar, enn þá verð að ætla
se fult eins góð.
Eg ítreka því breytíngaratkvæði
mitt, að
þetta standi við sama og verið hefir, en bið varaforseta
láta
mig vita, hve nær eg á að koma með það.
Af því einginn framar ræddi málið, kvað varaforseti
það
nægilega rædt til undirhúnings.
Varaforseti: Eptir auglýsíngu þeil'fi, sem fest var upp
á lestrarsali nn í gærdag,
átti þá nú að taka til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu
nefndarálitið
um ferðakostnað
alþíngismanna;
en bæði stiptarntmaður
og nokkrir þíngmerm hafa
mælzt til, að þessu yrði frestað,
þángað til kosningarlögin
kæmu til umræðu, af því að þetta mál, eins og þíngmenn sjá,
er svo náskylt einu atriði í kosníngarlögunum,
sem að líkindum verður tekið fram í frumvarpi stjórnarinnar,
nefnilega um
ferðakostnaðinn , og af því þíngið ekki veit enn þá, hvernig
ákveðnir verða fæðispeningar
þeirra,
sem setu eiga á næsta
þíngi; því ef fæðispeningarnir
lækka, mundi þykja ísjárvert að
setja ferðakaupið
niður; en aptur kynni þíngið að fallast á niðursett ferðakaup, ef fæðispeníngarnir
standa í stað eða hækka.
Fyrir mitt leyti finnst mer því ekkert á móti því, að ályktunarumræðu málsins se frestað,
þángað til kosníngarlögin
verða
rædd;
en eg bið þingmenn að láta í ljósi meiníngu sína og
skera úr því sjálfa, hvort þeir strax í dag vilja ræða málið til
lykta, eða skjóta því á frest.
þ. Sveinbjörnsson: Eg er einnig þeirrar meiningar, að
þessu se frestað, því þegar kosníngarlögin
verða rædd, hlýtur
að verða til rædt um ferðakostnaðar
og fæðispeningana.
Kr. Magnúsen kvaðst vera á sama máli.
þ. Sivertsen : Eg verð því heldur að veita þessari uppástúngu hins beiðraða varaforseta
mitt atkvæði, sem hún hnígur
nú einmitt að því, er eg hefi fyrri og seinna í meðferð máls þessa
látið á mer heyra.
Um leið verð eg að geta þess, svo einginn
misskilji orð mín hinn fyrra dag í máli þessu, að eg þá því
síður vitnaði til nokkurrar hænarsskráar
um lækkun á dagponíngum embættismanna
í og við Reykjavík,
fremur alin ara þíngmanna, sem eg berlega sagði, að eg þæktíst ekki þurfa að gjöra
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ráð fyrir
á leit.

svo

ósanngjarnri

smámunasemi,

að þess yrði farið

.1. Tlurrstensen kvaðst vera þeirrar meiningar,
eins og í
fyrra dag, að þetta biði kosningarlaganna.
Af því einginn mælti í móti, kvaðst varaforseti
álíta það
vilja þingsins,
að málið biði þess hluta kosningarlaganna,
er
her að lyti.
".\ morgun kvað varaforseti verða tekin til síðustu umræðu
nefndarálit þau, er rædd hefðu verið til undirbúnings í dag, nema
ef þinginu sýnilist al'> láta nefudarálitið
, um að prestar
og
ekkjur þeirra borgi til jafnaðarsjóðanna
, bíða þangað til á
miðvikudaginn,
því þá yrði ekkert nefndarálit
til að ræða, er
legið hefði á lestrarsalnum
þann lögboðna tíma.
En þar nokkrir af þingmönnum létu í ljósi, að nefndarálitið um greiðslu presta og ekkna þeirra til jafnaðarsjóðanna
mundi fljótrædt til lykta, og að verkdrýgra
mundi fyrir þingið, að ljúka við bæði málefnin á morgun,
kvað varaforseti
hezt, að svo væri gjört, og yrði þá fundur að falla úr á miðvikudaginn,
ef ekki kæmi konúngsfulltrúi
áður með frumvörp
stjórnarinnar.
Sagði þá varaforseti
fundi slitið, og ákvað fund kl. 10 að
morgni.

17.
Allir á fundi,
samþykt.

júlí þingbók

þrettándi
fd

síðasta

fundur.
fundi upp

lesin og

Stiptamtmaður tók þannig til máls: þegar eg setti þingi"', gjörði eg það í þeirri von, að konúngsfulltrúinn
mundi
hráðum koma, og að eg því mundi ekki þurfa að halda á nokkrum aðstoðarmanni,
og i þessari von hefi eg fram haldið störfum
að þessu,
án þess að taka mer aðstoðarmann
samkvæmt
41.
grein alþíngistilskipunarinnar.
En nú er þegar liðinn svo
lángur tími, án þess von þessi hafi ræzt, að eg get ekki
leingur fram haldið störfum konúngsfulltrúa.
Eins og kunnugt
er, hefi eg feingið leyfi að sigla í sumar til Danmerkur,
og er
það skip þegar kornið hingað tillandsins,
sem eg ætla að fara
með, og á það al'>snúa heimleiðis aptur að fáum vikum liðnum.
Mörg embættisstörf
mín eru, sem stendur,
óafgreidd,
og að þeim tíma komið, að austanpóstur
héðan eigi að fara,
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eins og líka bráðum er von á póstinum
að norðan.
-"~g get
því ekki leingur frestað því að taka mer aðstoðarmann,
enda
er her á þínginu maður sá, sem hefir áður verið aðstoðarmaður koaúugsfulltrúa,
og get eg ekki séð nokkur vankvæði þar
af fyrir þíngið, þó eg biðji hann að verða aðstoðarmann minn.
Eg vil ei taka til þessa utanþingsmann,
því í § 41. er til þess
ætlazt.
að aðstoðarmaðurinn
se anan þíngtímaun,
eður eins
leingi og konúugsfulltrúi,
það er líka erviðara fyrir utanþingsmann að gegna störfum þessum,
en aptur hefir sá, sem
áður var aðstoðarmaður,
nú verið skrifari þingsins,
og verður
því að vera kunnugur þíngbókinni og því, sem á þínginu hefir
fram farið,og 'lc eg ei annað, en að þíllgið geti valið ser varaskrifara í hans stað.
Hvað því við víkur, að hann er valinn
i nokkrar nefndir, þá hafa sumar af þessum þegar' lokið störfum sínum, en aðrar eru að visu ekki búnar að því, en það
verður að vera í valdi nefndarmanna
og þingsins,
hvort þeir
óska, að hann haldi áfram.
Eg fyrir mitt leyti get ekki séð
neitt á móti því, að hann se í nefndinni,
meðan harm er aðstoðarmaður minn, því þetta eru utauþingstörf';
en komi málefni þau til umræðu, sem hann hefir haft afskipti af, er það í
hans sjálfs valdi, hvort hann vill víkja sæti sitt, sem aðstoðarmaður,
því í þeim tilfellum er eg fús á að gegna konímgsfulltrúa störfum,
þegar til þess verður mælzt.
Eg skora því
á assessor Kristján Kristjánsson,
að taka sæti, sem aðstoðarmaður minn.
Kr. Kristjdnsson:
Eg er að vísu með konúngsbréfi
frá
16. maí þessa árs frí tekinn frá öllum störfum, sem aðstoðarmaður konúngsfulltrúa;
en samt vil eg ekki setja mig móti
skipun stiptamtmannsins.
Ásqeir Einarsson:
Í tilliti til ræðu þeirrar, er stiptamtmaðurinn nú flutti, verð eg, með leyfi varaforseta,
að fara um
atvik þetta fáum orðum, bæði þjóðarinnar
og þíngsius vegna.
'þegar stiptarntrnaðurinn
tók að ser störf konúngsfuIltrúa
her
á þingi, vonuðu þingmenn vissulega,
að hann mundi verða við
þau, þángað til konúngsfulltrúi
kæmi ~ um hvað menn höfðu
þá einga meiri vissu, en nú. Ef að stiptamtmaðurinn
yfirgæfi nú
algjörlega þíngið, og menn gætu þess vegna ekki haldið þíngstörfum áfram eptir sömu reglum sem að undanförnu,
mundi
þetta verða mjög ísjárvert í augum þjóðarinnar,
eptir því sem
þíngið val' byrjað, einkum þar nú em eptir tvö en mest árið-
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andi mál, sem erft
mer skildist svo á
vildi veita þinginu
helzt, fer eg ekki

kosningarlögin
og verzlunarmálið.
En þar
ræðu stiptamtmannsins,
sem hann enn nú
þá liðveislu,
er hann gæti og það þyrfti
um þetta öðrum eða fleiri orðum.
Stiptamtmaður:
Eg ætla mer ekki að yfirgefa þingið að
{unu og öllu, heldur eins og venja og leyfi er. til, að taka
mer aðstoðarmann.
Að því húnu kvaddi stiptamtmaður
þingið,
en assessor
Kristjánsson
settist í aðstoðarmannssætið.
R. M. Ólsen: þar eð eg stend nú einn uppi við skrifarastörfin, eins og einmana strá á húsþekju,
sviptur samverkamanni mínum, assessor Kr. Kristjánssyni,
hlýt eg að skora á
þingið, að það hlutist til, að einhver þingmanna verði settur,
til að fram halda verkum hans, þángað til hann hverfur aptur
til ritstarfa sinna.
Varaforseti: það er auðvitað, að annars þingskrifara þarf
við í stað hins konúngkjörna
þíngmanns,
er stiptarntmaður
nú hefir tekið ser til aðstoðarmanns,
hvort sem þingið vill
kjósa þeuna skrifara með atkvæðafjölda
eða stínga upp á einhverjum, sem því þykir bezt til þess fallinn.
Eg fyrir
mitt
leyti viI helzt nefna sýslumann Jón Guðmundsson
til þessa,
af þvi hann áður hefir gegnt þessum starfa og er honum vanur .
•lón Guðmundsson: Vilji þingið svo vera láta, mun eg
ekki skorast undan þvi að takast þenna starfa á hendur nokkra
daga, þó breytingin kunni að verða þíuginu nokkuð óþægileg,
og sannast
her hið fornkveðna,
að neyð er enginn kaupmaður.
þingmenn
féllust á þetta í einu hljóði, og settíst Jón Guðmundsson að því búnu í þingskrifara
sæti.
::þá tók varaferseti fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu
nefndarálit, um að embættismenn
og ekkjur þeirra borgi til jafnaðarsjóðauna,
og afhenti framsögumanni , 1>. Sveinbjörnssyni.
Framsögumaður: Eg þykist einga orsök hafa til að hefja
nú nokkra umræðu þessa máls; þegar nefndarálitið
var rædt í
gær, voru allir þíngmenn því að mestu samþykkir,
og einginn
bar fram neitt breytingaratkvæði
, og vil eg því bíða þess, að
eg heyri nú meiníngar þíngsins.
Th. Gudmundsen: Jafnvel þótt eg hafi frá fallið því breytingaratkvæði,
er eg við undirbúningsumræðu
þessa máls áskildi
mer, leyfi eg mer eingu að síður að geta þess, að eg þann 14.
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janúar 1843 í álitsskjaIi til stjórnarinnar,
viðvíkjandi því sama
máli, sem her ræðir um, og stjórnin hafði borið ulldir mig,
eins og aðra sýslumenn,
einmitt fór því sama á flot um prestastéttina,
sem eg nú hefi her á þínginu hreift í þessu máli.
Sýnir þetta, að hugsun þessi er ekki ný fyrir mer.
Varaforseti:
Fyrst einginn framar tekur til orða, álít eg
mál þetta fulIrædt, svo gánga megi til atkvæða,
og af því að
uppástúnga
nefndarálitsins
er eiuúngis sú, að allir embættismenn og ekkjur þeirra gjaldi af lausafjáreign
sinni að réttum
jöfnuði til jafnaðarsjóðanna,
eins og alþýðumenn, bið eg þíngið skera úr, hvort senda á bænarskrá
þessa efnis til konúngs.
Samþykt
í einu hljóði.
þá tók varaforseti
fram til ályktunarumræðu
nefndarálit
um reglu til að semja eptir skýrslur til verðlagsskráa.
Í málinu höfðu verið borin upp þessi breytíngaratkvæði:
1) biskups Thordersens.
Að alt se óumbreytt,
sem verið hefir.
2) Jakobs Péturssonar.
Að 7 manna nefnd se í hrepp þeim, hvar 3 eða 4 prestar eru.
3) Jóns þórðarsonar.
1. að jafnmargir
séu geistlegir
og vereldlegir
í hverri
nefnd.
2. að meðalverð af uppástúngum
nefndarmanna
sé verð
hverrar aurategundar.
4) Ólsen.
Að eptirleiðis verði árlega samin serstök verðlagsskrá
fY"'ir serhverja sýslu.
5) Ásgeir.
Að þetta se boð i ð.
6) Sivertsen.
Að það verði I e y ft, að gefa serhverri sýslu sérskilda
verðlagsskrá,
og að hún hafi rétt á að óska þess og fá,
þegar einhverjar serstakar
kringumstæður
mæla með því.
7) Sera Halldórs.
Að í 1. grein af uppástúngu
nefndarinnar
bætt inní
"eptir meðal-söluverði
móti peningum",
i fastri verslun,
viðskiptum
manna á milli og á opinberum
uppboðsþingum.
Framsögumaður : Í málefni þessu hafa verið borin fram

se
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nokkur breytingaratkvæði
frá nefndarálitinu ; og var þegar í
r;ær rædt svo mikið um þau, að ekki mun nú þurfa mörgu við
að bæta.
Hvað nú við víkur breytingaratkvæði
biskupsins,
að
eingin bænarskrá
verði um þetta efni samin, þá álít eg það
sjálfsagt, að þingið eigi ekki að senda konúugi
bænarskrá
um
neina þá breyting á því, sem verið hefir, sem það ekki el' sannfært
um að se nauðsynleg
og til bóta;
verður það IIÚ að lýsa
ser í atkvæða greiðslunnl, hvaða sannfæring ríkir hjá þíngmönnum, viðvíkjandi því málefni,
sem her ræðir um, því eg vona,
að einginn greiði atkvæði sitt i blindni.
Eg vona ekki eptir,
afl nokkur sá styðji það með atkvæði sínu, að bænarskrá verði
samin
um undirbúning
verðlagsskránna
, sem ekki þykist sannfærður
um, að betur
fari, ef breytt verður.
En
fallist þíngið á nefndaralitið,
breytt eður óbreytt, verð eg að
arinnast dálítið á hin önnur breytingaratkvæðin.
:það breytingaratkvæði
varaþingmannsins
úr Rángárvallasýslu,
að jafnmargir andlegrar og veraldlegrar
stéttarmenn
verði í hreppanefndunum , álít eg ekki að eins óþarft, heldur einnig miður
vel tilfallið, því af því yrði að leiða, að víða yrðu ekki nema
2 menn (prestur og hreppstjóri)
í nefndinni;
en eg hefi ekki
heyrt getil'l um svo fámennar nefndir (latínska orðtakið segir,
að 3 þurfi til, að nefnd megi heita); eg held fullJlóg , að tekið
sé fram í álitsskjalinu,
að ef nefndarmenn
greini á, skuli þeir
aðgæta, hvað meðaltalið verði, og setja það í skýrsluna.
Breytíngaratkvæi'li þíngmannsins
fyrir Norðurþingeyarsýslu
held eg
óþarft;
það við víkur svo einstaklegu
tilfelli, sem ekki sýnist vandasamt
úr að ráða.
Breytingaratkvæði
meðnefndarmanns
míns, umboðsmanns
Ólsens, um serstaka gjaldskrá
fyrir hverja sýslu vil eg aðhyllast, og fellur þá burt breyting sú, sem þingmaður Dalasýslu
hefir stúngið upp á, sem raunar ekki er önnur en sú, að þetta
se, eins og verið hefir.
Meira hefi eg ekki á að minnast,
meðan mótmælum ekki el' hreift.
Nú ræddi einginn málið framar, og leitaði þá varaforseti
atkvæða þingsins um þessi atriði:
1. Vill þingið, að alt se óumbreytt
að svo stöddu,
eins og
verið hefir?
(Biskup Thordersen},
FeIt með 15 atkvæðum gegn 7.
~. Vill þingið beiðast,
að jafnmargir
geistlegir
og verzlegir
séu nefndarmenn
(2, 4, 6, 8,)? (Jón þórðarson).
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FeIt með 21 atkvæði gegn 1.
3. Vill þingið biðja um 7 nefndarmenn,
þar sem 3 eður 4
prestar eru í einum hrepp? (Jakob Petursson).
FeIt með 17 atkvæðum gegn 5.
4. Vill þíngið aðhyllast fyrstu uppástungu
nefndarinnar:
»að
nefnd manna semji skýrslur til verðlagsskránna
?"
Samþykt
með 13 atkvæðum gegn 9.
5. Vill þingið biðja um, að í nefndinni
séu 3 menn eður 5
eptir kringumstæðum?
(Nefndin).
Samþykt með 16 atkvæðum gegn 6.
6. Vill þingið biðja um, að meðalverð uppástúngna
nefndarmanna
ráði verði hverrar
aurategundar
í skýrslunumj
(Jón :þórðarson).
Samþykt með 19 atkvæðum gegn 3.
7. Vill þíngið beiðast, að eptírleiðis verði lögboðið, að samin
verði serstök verðlagsskrá
fyrir hverja sýslu '? (ll. J\1. ÓIsen. Ásgeh' Einarsson).
II atkvæði með o~ mót.
8. Vill þingið, að í 1. gr. af uppástúngu
nefndarinnar
IH~
bætt inn í: eptir meðalsöluverði
móti peníngum í fastri
verzlun, viðskiptum manna á milli, og á opinberum uppboðsþíngum?
Samþykt með 17 atkvæðum gegn 5.
9. Vill þingið beiðast breytingar
eptir nefndarinnar
uppástúngu óbreyttri,
eða með þeim breytingum,
sem nú eru
samþyktar?
það síðara samþykt með 20 atkvæðum gegn:l.
Varaforseti
kvað þá þinginu slitið,
og ákvað fund næsta
fimtudag kl. 10 f. m., vegna þess að ekkert
nefndarálit
væri
iVO á veg komið,
að það yrði rædt á morgun.

19. júlí --

fjórtándi fundur.

Allir á fundi. þingbók upp lesin o~ samþykt.
Varaforseti
tók fram nefndarálit
um tíundarlagíð,
og afhenti framsögumanni,
sera Haldóri Jónssyni,
er las það upp
svo látandi :
Hið virðulega alþíng hefir kjörið oss undirskrifaða i nefnd,
og falið oss að rannsaka
og segja álit vort um bænarskrá
Borgfirðínga,
um bót á tíundarlagi,
með 124 nöfnum undir,
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svo og aðra bænarskrá frá Gullbringusýslu,
lútandi ai'l sama
efni, með 340 nöfnum undir.
Áður en ver segjum álit vort um uppástúngur
þær, sem
gjörðar eru í téðum bænarskrám,
verðum Vel' sameiginlega
að
láta í ljósi þá hugmynd vora,
að oss þykir næsta ísjárvert,
að gjöra nokkrar töluverðar breytíngar
með tíundarlög
þau,
er nú gilda her á landi, og hafa hingað til þókt einkar vel
tilfallin og lör;ui'l eptir þörfum þess,
nema með svo feldu
móti, að með nægum rökum verði sýnt og sannað, að af breytíngunni yfir höfuð leiði meiri jöfnuð.
Lika er það vort sameiginlegt
álit, að ekki eigi við, eður tjái, að innleiða her á
landi margbrotin tíundarlög , sem bindi tíundarhæðina
við ýmisleg atvik og kringumstæður,
sem bágt er að fá áreiðanlega
vissu um, og að mestu eða öllu leyti verða því að vera komin undir hreinskilni þeirra manna, er fram telja til tíundar, en
opna hinum, sem öðruvísi eru sinnaðir, opinn veg til undandráttar.
Hvað þá við víkur bænarskránni
frá Gullbringusýslu,
þá
lúta aðaluppástúngur
hennar að þVÍ, að leggja meira af bátum og kvikfénaði í hvert tíundarhundrað,
en eptir reglugjörð
af 17. júlí 1782, og er þetta í raun og veru hið sama, sem
yfir höfuð að lækka tíundina, og á þetta að vera helzt bygt á
þeim ástæðum, að nú á tímum se miklu meir, en fyrri, kostað
til viðurhalds og eflíngar hvorutveggju
og ávaxta af þVÍ, sem
aptur, hvað ágói'\a af fénaði snertir, einkum á að orsakast af
því, að vinnuhjú eru nú orðin svo kostavönd
og kaupdýr;
en
að því leyti skipa útvegi nn snertir, að auk áður taldra orsaka,
nú miklu meir, en áður, þurfi að leggja til skipa og báta af
netum og færum, hvar við bætist,
að sjórnannahald
nú se
kostnaðarsamara,
en verið hafi.
Eins og ver nú ekki finnum nokkra gilda ástæðu til, að
lækka tíund yfir höfuð, sem alla jafna hefir verið álitin sanngjörn álaea , því bágt mun verða,
að færa rök að ÞVÍ~ að
bjargræðisvegir
her á landi séu á þessum tímum arðrninni, en
1782, eða efnahagur landsmanna
verr ástaddur,
en þá, enda
mundi tíund her á landi, ef hún væri látin stíga og falla eptir
slíkum ástæðum,
sem í hinni umræddu bænarskrá
eru taldar,
verða á mjög völtum fæti bygð: þannig álítum ver ser í lagi,
að tiundarilög
skipa og báta eptir aldri þeirra og hluta upphæð je mjög margbrotið,
og gefi nægilegt
tilefni til undan-
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dráttar, eins og ver líka höldum, að skipa og báta eigendur
mundu ekki leggja meira en áður til af netum og veiðarfærum, ef sjáfar- útvegurinn reyndist þeim ekki með þessu móti
arðsamari, en ella, svo her af geti eingin ástæða orðið út
leidd til breytíngar á tíundarlagi þvi, sem verið hefir, og með
því bænarskráin ekki á minnsta hátt sýnir ofan á, að ójafnt
se lagt í tíund að undanförnu, og að eins vill gjöra breytingar, án þess að sýna þörf þeirra, getum ver ekki tekið hana
til greina, og álitum óþarfa, að gegnumgánga einstöku uppástúngur hennar, sem virðast að vera frambornar án nákvæmari yfirvegunar, og kollvarpa öllum tiundargrundvelli , til að
mynda með því, að setja leigufæra kú niður i 100 álnir.
Að þvi leyti því næst snertir bænarskrá þá frá Borgarfjarðarsýslu um sama efni, sem oss el' feingin í hendur til
rannsóknar, þá verðum ver fyrst og fremst með tilliti til hennar að geta þess, að ver álitum það eingum vafa undirorpið,
að reglugjörðin frá 17. júlí 1782 se það eina gildandi lagaboð,
sem her á landi fylgja eigi og beri um tíundarlög , en að í
þessu tilliti se ekki leyfilegt að fara að Jónsbókar kaupab.
VI kap., sem að eins ákveður verðlag ýmsra hluta á landsvísu i kaupum og sölum.
Hvað þvi næst við víkur þeim einstöku uppástúngum,
sem
~örðar eru í bænarskrá þessari, þá eru þær allsendis á betri
rökum bygðar, en hinnar fyrr nefndu bæuarskráar,
og höfum
ver að eins við þessar af þeim að gjöra athugasemdir.
Við 1. Kvígur að fyrsta kálfi, þó þær séu haustaldar , eru
skemdar með því, að láta þær bera, fyrr en þær eru fullra
tveggja ára, og að tíunda þær á ~ hun dr. álitum ver því isjárvert, er ver hyggjum, að þær varla séu tíundarfærar, er þær
ekki mjólka nema um sjálfan gjafatímann , og höldum ver
þær geri ekki betur yfir höfuð, en borga þá fóðrið með nytinni, og verðum ver því að halda það réttara, að þær her eptir séu tíundarfríar, eins og áður eptir reglug. }j82.
Við 10. Ekki heldur álitum ver fært, að tíunda veturgömul geldneyti og "riðúnga, því þó þeim se slátrað á 1. ári,
sem ekki er gjört nema í neyðarúrræðum
vegna fóðurskorts
eða einhverra vanmeta. vantar samt talsvert á, að þau geti
borgað uppeldið.
Við 13. Uppástúngu þá, að fiskilóðir og net falli framvegis úr tíund, verðum ver að aðhyllast, því veiðarfæri þessi eru
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bæði mjög kostnaðarstlm,
og týnast opt, áður en þau eru búin
að gefa nokkurn arð af ser, enda virðist tíund þeirra innifalin
í tíundinni af fari því, er þau fylgja.
Við 14.
Einnig getmn ver ekki annað en verið þeirri
uppástúngu,
að 4 vetra hross ótamin falli úr tíund, meðmæltir, og það því fremur, sem ver getum ekki betur seð , eu að
allir hestar og hryssur ættu að vera tíundarfrÍ.
það er óvíða st, að hestar gefi nokkurn beinlínis arð af ser,
því fæstir hafa þá til að leigja út og til sölu, og þar sem þetta
á ser stað, svo nokkru nemi, er það tíðast , að þar við eykst
tíundarstofn
viðkomeuda,
eins og líka þær sveitir,
sem látið
geta hesta til annara sveita, sem ekki geta alið þá upp nema
með óbærilegum kostnaði,
þar með vinna þessum
töluverðan
hag, en almennast er það, að hestanna þarf við vegna erviðleika jarðanna í tilliti til heyskapar
eða annara bjargræðil'>aðdrátta,
og að eptir því sem jarðirnar í þessu tilliti em erviðari, útheimta þær að sömu tiltölu vaxandi hestafjölda.
og oss
virðist því það vera hið sama, að tíunda þessa gripi, el' annars
eru órnissanlegir,
sem að láta menn tíunda erviðleika
ábýlisjarða þeirra.
Ver sjáum að vísu, að ef þetta ynni þíngsins
meðhald,
og yrði að lögum, þá miukaði mikið tíundarstofninn
í landinu,
en se það, eins og ver höldum,
rétt í sjalfu ser,
að sleppa öllum hrossum tiundarfrium,
getum ver ekki betur
skilið, en að slíkt tillit beri ekki að taka til greina.
Að endingu getum ver þess, að þó hin umrædda bænarskrá ekki innihaldi neina uppástúngu
í tilliti til tíundar af
peningum, er samt í henni vikið á, að það se ósanngjarnt
að
meta penínga,
sem ekki séu á vöxtum, til tíundar, og erum
vel' þessu að öllu leyti samþykkir.
Að vísu hyggjum Vel', að
með þessu hafi liiggjöfin ætlað að tálma því, að peningar væru
látnir liggja á kistubotninum
ávaxtarlausir
, en lagaboðið hefir
aldrei getað náð þessum tilgángi,
enda liggur það í augum
uppi, að ógjörlegt er, að fá vitneskju um slíka peninga eign,
sem því hill gað til hefir, að því leyti oss el' kunnugt,
sloppið
tiundarfri,
og mun þó mega fullyrða, að varla el' nokkur sá
hreppur til í landinu, að einhver eigi ekki 40 rbd., sem ekki
eru á vöxtum; ef því breyting verður nú gjörð í tíundarreglugjörðinni 17. júlí 1782, virðist oss hæfa, að taka úr gildi þessa
ákvörðun hennar,
sem að eins hefir verið til að nafninu einu,
en aldrei orðið við höfð í raun og veru.
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Ai'i tíunda peninga
sem eru á vöxtum og þó hægra er að
fá vitneskj II um, að minnsta kosti endrum og sinnum, álítum
ver að vísu sanngjarnara
í sjálfu ser, en flestir af slíkum peningum tilheyra ómyndugum,
og nema lítilli upphæð, svo ver
getum ekki haldið það hæfa, eða vera ómaksins vert, að gjörn
það að l1igum, að þeir framvegis verði tíundaðir.
þeir
fáu
aðrir, sem eiga peninga lÍ. vöxtum, ættu jafnan hægt með, ef
þá þyrfti að tíunda, að komast hjá því, svo oss virðist isjárvert, að leggja með því, að það yrði gjört að lagaskyldu,
þar
ver þykjumst geta fyrir fram séð, að slíkt lagaboð næði ekki
nema einstökum ráðvendnismönnum,
sem þá einmitt fyrir ráðvendni sína yrði fyrir harðari kostum,
en aðrir, sem væru í
sömu kringumstæðum,
en ekki í þessu tilliti eins sinnaðir.
Loksins vitum ver til, að einstakir menn eru her í landi,
sem eiga óuppsegjanleg
ríkisskulda - og önnur bréf og eptir
leyfi fá vöxtuna
útborgaða
úr jarðabókasjóðnum
; virðist oss
nú að vísu í sjálfu ser ekkert vera á móti, að tíund væri goldin af slíkum ávöxtum;
en eins og slík bréf, að því leyti oss
er kunnugt, erlendis, hvar þó töluverðar eignir eru fólgnar í þeim,
hafa sloppið álögufrí, þángað til nú, að á þau er lagður stríðsskattur,
þannig mundu menn, ef borga ætti framvegis tíunrl
af slíkum skuldahrefum,
bráðum hætta að taka her í landi
vöxt una, og mundi þá hægðarverk
að dyljól þessar eignir, sem
annars her, enn þá sem komið er, ern óviða niðurkomnar.
Að svo mæltu er það álit og ráð nefndarinnar,
að þíngið allraþegnsamlegast
beri upp þá bæn fyrir hans hátign, konúnginn, að nýtt lagaboð út komi, sem lýsi því yfir, að Jónsbókar kaupah. VI. kapit., hvað tíund snertir, sé úr öllu gildi,
en að reglugjörð
17. júlí 1782 se ein í þessu tilliti gildandi
lagaboð,
þó með þessum
breytingum
og nákvæmari
takmörkunum:
1. að öll hross, fiskilóðir og net, svo og peníngar, framvegvegis falli úr tíund.
2. Kvígur að öðrum kálfi og kýr geldmjólkar
tíundist 80 al:
3. Nautgripir,
sem eingau árlegan ávöxt gefa af ser, tíundist ekki nema ár það, sem þeim verður slátrað, þannig:
a) geldneyti 6 vetra og eldri . . • . ..
1 hndr. 60 al.
b)
5.
. .. . .
1
30 á-

e)
d)

4
3

..•..
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1
"

"

" "
90-

e) geldneyti 2 vetra
. " hndr. 60' al.
4. 7 ær loðnar og lembdar . . . . . . . . . . . . 1
" "
5. 12 lambsgotur . . • . . . . . . . . • . . ....
1 Reykjavík

St . Jðnsson.

15. dag júlímánaðar

H. Jðnsson.

18,19.

" "

Kr. Kristjánsson.

Framsðoumaður : Málefni þetta er þess eðlis, að til þess
mun mega heimfæra máltækið, sínum augum lítur Iæer á silfrið. það er og mjög eðlilegt, að menn greini nokkuð á um,
hvað sanngjarnt se að leggja í ] hndr.; því sú reglan stendur
stöðug, að öll tíundarhundruð eiga að vera jafngóð, og gæði
þeirra að metast eptir þeim arði, sem þau gefa; en sumpart
er bágt að jafna þessum arði saman, þar sem tegundir tíundarstofnins eru mjög ólíks eðlis, og sumpart er arðurinn sumstaðar miklu minni, en sumstaðar, af sama tíundarstofni, t. a.
m. af málnytupeníngi, og uppákostnaðurinn einnig mjög misjafn; og ætla eg ekki að fara um það fleirum orðum að svo stöddu.
Síðan nefndarálitið var samið, höfum við nefndarmenn orðið ásáttir um lítilfjörlegar breytíngar í því: fyrst er í ástæðunum í ógáti sagt, að kvígur að fyrsta kálfi séu tíundarfríar eptir reglugjörð af 17. júlí 1782; í öðru lagi hafði nefndin komið
ser saman um að leggja 12, en ekki eins og verið hefir 10,
sauði tvævetra í hndr., og að stinga upp á, að geld kýr væri
tíunduð sem þrévett naut; en þegar álitsskjalið var skrifað,
hafði gleymzt að inu færa þetta, og áskil eg mer rétt til viðauka -atkvæðis um þetta tvent; sömuleiðis álitum ver nefndmenn, að nauðsynlegt væri, til að fyrirbyggja undanskot, þar
sem talað er um sjóförin , í stað orðsins "fiskiafli" tFiskeri
reglug. 1782) að brúka annað orð, svo sem "veiði", svo
auðséð verði, að einnig se meintur hákallsafli, sela og síldaratli, og áskil eg mer í því tilliti breytíngaratkvæði.
.1.• Iohnsen: Eg verð eptir beztu sannfæringu minni að
mæla á móti því, að nokkur bænarskrá fari frá þínginu í þessu
máli, og að geyma mer atkvæði á þá leið í því, að þetta bæði
af formlegum ástæðum og með tilliti til málsefnisins í sjálfu
ser. l\ler getur yfir höfuð ekki skilizt, að það eigi við, þar
sem önnur skipun alþíngis nú fer í hönd, sem til stendur, að
taka þvílíkt mál sem þetta til meðferðar, og allra sízt að senda
bænarskrá um breytíngu á tíundarílagníngu einstöku tegunda tíundarstofnsins, heldur miklu fremur, þar sem máli skiptir um
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tilhögun á lögum, hverra tilbreytíng að nokkru leyti hefir áhrif á kjör margra manna í landinu, þá verði ekki hjá því komizt, að taka tilhögun ina að öllu öðru leyti undir skoðun.
það
var fyrir þessa sök, að nefnd sú, sem eptir úrskurði konúngs
frá 23. apr. 1845 gaf álit sitt um skattgjald
landsins,
leiddi
hjá ser að leggja önnur ráð á um ný tíundarlög,
en að þau
bæri að gagnskoða í einu lagi og að fullu og öllu, og fyrst
þegar skoðanir
manna þar að lútandi kæmu betur í ljós, o~
ástæðurnar fyrir breytingunum,
þá að láta lög, sem hentugri
væri, en þau sem eru, gánga út í því efni.
Til þess að sýna
ofan á, að uppástúngur
nefndarinnar grípa djúpt inn í kjör konúngssjóðsíns, fátækra, kirkna og embættismanna
landsins, þeirra
sem flestir eru, prestanna,
læt eg mer nægja að geta þess, að
tamdir hestar og hryssur á öllu landinu eru á að gizka 25,000
talsins, og sjá þá líka allir, að tillagið til jafnaðarsjóðanna
mundi
verða hækkað næsta mjög á hinum tiundarstofuinum,
þó ekki
yrði nema þessi tegundin látin frjáls við tíund , og yrði álögurnar að því skapi einnig hærri á þeim héraðsbúum,
sem áður höfðu fæst hrossin, undir eins og hin héröðin, sem nú hafa
þau flest, að sama skapi yrði að ábatast á hinna kostnað við
breytinguna.
Eg get yfir höfuð eigi ímyndað mer, að stjórnin
veiti þinginu bænheyrslu
um þær breytíngar,
sem upp á er
stúngið að svo stöddu;
og læt her við lenda,
hvað málefni
þetta snertir, um leið og eg leyfi mer að fara þess á leit,
. hvort nefndin eigi mundi geta komið ser saman við uppástúngumann og þingið, um að sleppa meðferð þessa máls, svo að
ekki verði meiri tímatöf að henni her á þínginu.
En verði mál.
inu framgeingt, og sjái eg líkindi tíl, að bænarskrá
verði send
konúngi í því, kemur mer til hugar, að nota tækifærið til að
drepa á eitt atriði, sem stendur í nánu sambandi við þetta mál,
og er mer gefið tilefni til þess með ávarpi, er eg meðtók í
gærdag frá manni í Árnessýslu,
sem eigin og nokkurra
annara kjósenda minna vegna hefir farið þess á leit við mig, að
eg leitist við að rétta hluta Árnesinga í því atriði, er eg nú
skal fara fám orðum um.
Málsatriði
þetta við vikur tiund af
innstæðu
kú gildum Skálholts
stólsjarðanna,
sem seldar eru.
Árið 1823 24. maí samþykti
rentukammerið,
sem þá var, að
sýslumaður Árnesínga leti kúgildi þessi telja fram til tíundar,
sem annað lausafé.
Eg hefi þegar á bls. 199-204 í riti nokkru, er eg gaf út
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.irið 1840, sem nefnist "Hugvekja um þínglýsíllgar, jarðakaup,
o. s, frv.", farið nokkrum orðum um, að þessi úrskurður rentukammarsins
varla muni á góðum rökum bygður, því síður sem
þetta hvergi við gcingst í landinu, nema í þeirri nefndu sýslu,
og allra sizt eptir að tilskipun
14. maí 1834 kom út, sem
undantekningarlaust
lét öll jarbak úgildi vera tíund undanþegin, og hefi eg styrkzt í þeirri meiníngu minni síðan.
þessu
hinu sama hefir sumsé líka verið farið á flot í Borgarfjarðarsýslu, er sýslumaðurlnn
þar árið 1839 spurðist fyrir hjá rentukammerinu,
hvort honum leyfðist að láta stólsjarða kúgildin
telja fram til tíundar.
þótti rentukammerínu
þá vera komið í
það horf, að það eigi gæti skorið sjálft úr, en skaut spurningunni til úrlausnar
kanselliisins,
en kanselhið
svaraði í bréf til
stiptamtmannsins
12. maí 1840, að málefnið hæri undir úrlausn
dómstólanna,
og fór þá sýslumaður Borgfirðinga ofan af því,
að láta tíunda stólsjarðakúgildin;
en í Arnessýslu , hvar menn
Iiklega ekki hafa þekt þenna úrskurð kanselliísins,
henr sýslumaðurinn þó haldið áfram að láta þHU tíunda.
Skyldi nú þíngið, mót von, halda málinu áfram, og láta bænarskrá fara í því,
ætla eg, að bezt eigi við, að þetta atriði se meðhöndlað undir
eins og hin önnur, sem nefndin hefir mælt með; og geymi eg
mer breytlngaratkvæði
á f1á leið, að þessi álaga á stólsjarðakúgildin
í Árnessýslu falli niður.
En eins og eg ætla það ófært, að fara aðalmálinu leingra fram, svo er eg líka sannfærður um, að Ál'Ilesíngum verði að vilja þeirra án nokkurrar
bænarskrár,
ef þíngmenn vildi gefa uppskátt,
hvort nokkurstaðar er farið því hinu sama fram um tíund stólsjarðakúgilda,
og skora eg í þessu skyni með leyfi forseta á þá eða þann
þíngmann,
sem mót "on
kynni að hafa reynslu
fyrir
sama sið í öðrum sýslum en í Árnessýslu,
og gæti það þess
heldur líka átt ser stað ryrir norðan, sem Hólastólsjarðirnar
þar voru seldar með því skilyrði , að föst k{lgildi skyldi vera
öldúngis Hf tekin á þeim jörðum; en eins var um þau og um
Skálholtsjarða
kúgildin , að pHU voru seld ser í lagi, og eigi
ásamt með jörðunum.
.Með þessum hætti ætla eg það muni
nægja til þess,
að sýslumaðurinn
í Árnessýslu,
þar sem nú
verða þar sýslumanna
skipti, sjálfkrafa muni hætta að láta stólsjarðakúgildin
telja fram til tíundar eptirleiðís, ef það með þögn
þíngmanlla verðm bert, að þau hvergi se tíunduð annarstaðar
í landinu.
Að öðru leyti ætlaði eg mer ekki að gefa tilefni til
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umræðu um þetta atriði her á þíngi, nema því að eins að ~g
sæi fram á það, að aðalmálefnið feingi þá áheyrn , að bænarskrá
væri send í því, og hefði eg þá hugsað mer við ályktunarumræðuna að færa fleiri rök til míns máls.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg vil fyrir fram varpa fáeinum orðum að því ávarpi, uppástúngu
eða hvað það er, sem sá heiðraði þíngmaður Arnesínga fór fram á, að þíngii'l, ásamt málefninu um í1agníngu til tíundargreiðslu,
lík a taki til yfirvegunar,
hvort tíundar se rétt krafizt af kviildurn enna g-ömlu Skálholtsstólsjarða
í Arnessýslu, og verðm það á þá leið, að það
efni se að öllu leyti óskylt því, er nú er fyrir hendi, og eigi
þVÍ ekki með því neina samstöðu.
Eg fer því ekki leingra
fram í það að svo stöddu.
Um nefndarálitið
í því málefni,
sem her er um að ræða,
vil eg leyfa mer að tala fáein orð.
það er þá fyrst ao taka
á því, að það gladdi mig, þegar eg í fyrri hluta nefndarálitsins heyrði, að nefndin áleit tíundarreglugjðrðina
fl'á 17. júlí
1782 yfir höfuð sanngjarna,
og virtist að vilja gjöra ser það
að reglu, ai') biðja ekki um breytíngar á hennar ákvörðunum,
nema með því móti að meiri jöfnuður, en áður var, væri auðsær ; líka, að líta yrði til þess, að tíund ekki lækkaði í landinu. Hvorugri reglunni held eg nefndin hafi fylgt í uppástúngum sínum, sumum hverjum.
Eg ætla einúngis
að drepa á
tvær þeirra, um undanþágu alls hestafellaðar
frá tíund, og tíundarmátann
á geldneytum.
Hinar uppástúngurnar
hýst eg
við einhver annar' þingmanna kunni að taka til greina.
það
er þá fyrst að taka á því, að skoðun nefndarinnar
á hestinum
er mjög svo frábrugðin þeirri, er forfeður vorir höfðu í mörg
hundruð ár, frá landsins fyrstu byggíngu
alt að árinu 1782.
Um það vitna allar landsins
eldri lögbækur,
að þeir möttu
hestinn, sem bezta grip í búi manna, og töldu hann al') verði
ekki lakari en kúna,
sem þeir gjðrðu að fyrirmynd allrar tíundar,
en verðhæðin
var þá tiundarilagningunni
samfara.
Nefndin þar á móti fer því fram, að hesturinn se ekki nema
til byrði, og se réttast skoðaður sem verkfæri,
líkt og orfið
eða ljárinn,
eða annað slíkt, en mer er næst geði að halda,
að maður geti sagt hið sama um kúna, sauðinn og hvert annað húsdýr.
Hvað er þá kýrin annað en "Ðestillerings 111askine", sem safnar næringarsaftinni
úr fóðrínu og breytir henni
í mjólk, líkt og strokkurinn, sem aptur að skilur og samansafnar
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þeim viðsmjörskynjuðu pörtum mjólkurinnar?
Hvað er sauðurinn eptir þessari skoðun, annað en tré, sem viðarull vex á?
Hvort eg eptir á legg mer þetta verkfæri til munns, eða fleygi
því í eldinn, vinnur her ekkert að máli. Nefndin segir, að
það se sama að tíunda hestana, eins og að tíunda erviðleika
jarðanna.
En erviðleiki jarðanna við kemur oss ekki her í
þetta sinn. Víða er jarða matið búið, og víða Jángt á leið komið, og hýst eg þá við, að jarða matsmenn hafi tekið þennan
erviðleika til aðdrátta til greina, og metið þá jörðu minna,
sem t. a. m, hafði langt á eingjar, en aðra að öðru jafngóða,
hverrar eingjar lægju við túnið, og væri það þá ósanngjarnt,
að gjöra 2 undanþágurnar,
sína Í hverju efni, af einni og
sömu ástæðunní ; því víst tel eg það.. að sú jörð, sem lægra
er metin, sæti minni opinberum álögum á sínum tíma. Ef að
erviðleiki jarða til aðdrátta, heyskapar eður slíks, ætti að ráða
her nokkru um, hvort hestar tíundast eða ekki, þá mætti
smíða serstök tíundarlög fyrir einstök héröð, já, fyrir einstaka
bæi í sama heraði. Eg ætla, að það se ei heldur rett skoðað
af nefndinni, að hestar séu yfir höfuð ekki nema til byrði
búandanum, því eg er sannfærður um, að gagnsmunir þeirra
eru stórir, og að þeir enn sem fyrri eru meðal beztu gripa á
búi manns.
Mer er ekki annað kunnugt, en að, þann dag í
dag er, megi leigja hesta um sumartímann út fyrir sömu leigu
sem kúna um árið, nefnil. 2 fjórðúnga smjörs, og eg veit
jafnvel dæmi til, að 3 fjórðúngar hafa verið boðnir í leigu eptir hest um sumartímann. Víst ætla eg það og, að þíngmanna
hestar nái hlutdeild eptir tiltölu í lögskipaðri leigu kýrinnar.
það er að lyktum alltítt , þar sem góð er hagbeit fyrir hesta,
að bændur halda ser stóð með lítilli hirðíngu, og enn minna
tilkostnaði, og selja úr þessu stóði hesta og hross á vorum
og sumrum, svo miklu nemur, og finn eg einga sanngjarna
ástæðu til, að þessi hrossaeign se undanþegin þeirri litlu tiundarálögn s sem reglugjörðin
1782 ákveður.
Eg vil nú dálítið skoða, hvað af uppástúngunni leiðir fyrir þær stéttir, er hingað til notið hafa tíundar af hrossafénaði
þessum Í landinu, presta, fátæka, kóng og kirkju. Árið, sem
leið, voru her í landi tamin hross 25,363. Hvað mikið af þessum hóp se hestar, og hve mikið hross, veit eg ei með vissu;
en það er mer óhætt að fullyrða, að hrossin eru ei fleiri en
þriðjúngur áður nefndrar tölu; Eg læt þá hestana vera 16,909,
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en hrossin 8,454. Leggi maður þessar tölur, hverja fyrir sig,
í tíund eptir reglugjörðinni
1782, er það ekki minna en 1l,272!
hundruð af kvikfimaði í landinu, sem nefndin vm hafa undanþegin tíundarútsvari.
Lögskipuð tíund af því þannig undanþegna væri 13,527 álnir, og ef hver alin er talin á 16 sk.,
nemur undanþágan
2254 rbd. 48 sk. Missi'r þá hver af þeim
fjórum tíundartökurum
563 rbd. 60 sk., og kalla eg, að við þetta
lækki þó tíund landsins.
Að tíunda geldneyti
aldrei fyrri en þau eru af'Iátin, ætla
eg se ekki vel hugað af nefndinni.
Eg er hræddur um, að
þau verði þá aldrei tíunduð.
Tíundarframtalið
skeður, nú orðið, viðast hvar á vorum, en aflát slátursfenaðar
á haustum.
Á
vorin veit bóndinn ekki með vissu, hvort hann næsta haust á
eptir muni slátra nautinu,
ser í lagi þeim en um ýngri; það
getur verið korníð undir heyafla um sumarið og mörgu fleiru,
hvort hann slátrar nautinu eða ekki.
Verði nú niðurstaðan,
að hann slátri því um haustið, er eg mikið hræddur um, að honum gleymist ail telja það fram til tíundar vorið eptir, og verði
það þannig aldrei tiundað,
Talað er um það, að geldneytin
eingan arð gefi eigandanum,
fyrr en þau eru af'látín, en eg get
ekki játað því; það er ætíð arður, að höfuðstóllinn
aukist, þó
að geldneytið geymi hjá ser arðinn, þangað til á blóðvellinum
að það skilar bæði höfuðstól og vöxtum á honum.
Eg vil ekki fara inn í fleiri uppástúngur
nefndarálitsins j
má ske aðrir þingmanna gjlil'i það; þetta er nóg til að staðfesta þá sannfæringu
mína, að öll umræða um þessa einstöku
grein skattalaganna
se ótímabær, og að eingin bænarskrá eigi
um þetta efni að sendast konúngi, og áskil eg mer breytingaratkvæði á þá leið.
Guðmundur Brandsson: Eg get ekki að öllu leyti leidt
hjá mer, að fara nokkrum orðum um nefndarálit það, er nýlega var lesið, einkum þar 'eg var flutningsmaður
bænarskráar
þeirrar frá Gullbríngusýslu,
sem það að nokkru leyti átti að
grundvallast
á. þail er þá fyrst á þail að minnast,
að mer
þykir mjög eptirtektavert,
hversu mikið far nefndarmennirnir
hafa gjört ser að því, að rífa hana niður sem ónýta og einkísverða, og þeir hafa ekki minnzt á það með einu orði, þar sem
henni og bænarskránni
frá Borgarfjarðarsýslu
ber öldúngis
saman, t. a. m. þar sem þær minnast á lóðir og fiskinet, geldar kvígur, ávaxtarlausa
penínga; en um peninga á vöxtum er
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þar með berum orðum látið í ljósi , hTao sanngjarnt
þykir að
svarað væri af leigunni,
þar sem þó bænarskráin
frá Borgarfirði er nokkuð óljós.
Eg get því ekki skilið, hvers vegna
nefndarmennirnir
hafa geingil'l svo ölrlríngis fram hjá því, er
sýslu búa her varðaði svo miklu,
því eg ímynda mer eingan
veginn, að þeir hafi álitið þeim hæfa nýlendustjórn
í samanburði
við aðra landsins sýslubúa ; því síður er þettað líka álit mitt.
Í nefndarálitinustendur,
að það se eingin gild ástæða til
all lækka tíunrl yfir höfuð;
en þegar dregur al'l enda þess,
sýnist mer annað verða ofan á, og hefir þetta líklega orðið af
óaðgætni, eða, sem menn kalla, talað út í bláinn; því se það
verulega í sjálfu ser sundurþykt , getur það trauðlega staðizt.
Einnig er þar gefið í skyn, að bjargræðisveg;r
núna muni ei
vera lakari, en 1782.
Eg læt meiníngu þá liggja á milli hluta
fyrst um sinn, því hvað sjáarútveg
snertir,
þá hefi eg fyrir
mer sögn og reynslu gamalla manna, þá nefnilega,
að í úngdæmi þeirra hefði verið minnu kostað til útgerðar tveggja báta,
en nú er til eins, og afli af einum þá hefði opt jafnazt við
tveggja nú. Eg þekki bæði til í Höfnum og Grindavík,
eins og
her innfjarðar, og get sannað með nægum rökum,
að sjaarútgerð her svarar ekki eins vel arði, og útgerð þar, þegar jafnt
fiskast í öllum þessum veiðistöðum.
En að eg minnist lítið
eitt lÍ pal'l, sem eg hefi áður drepið á, við víkjandi efnahag
manna nú á tímum, þá veit eg ei betur, en sýslumenn
hafi
orðið varir við, hversu hátt skuldirnar
hafa æpt á manntalsþíng,um} {Ig sættanefndabækurnar
munu einnig bera þetta með
ser, svo eg veit ekki eiginlega,
í hverju menn eru nú ríkari,
en 1782, nema ef vera skyldi að munaðar áhöldin skini fegur
nú, en þá, og hvað klæðaburði
og hússhúnaði
við víkur, getur þettað einnig átt ser stað; annars vil eg gjarna eptirláta
öllrum all fella dóm i svona vöxnu máli.
þ. Sívertsen: Eg verð líka að fara fáeinum orðum um
málefni þetta, til þess seð verði, í hverja áttina eg muni stefna
atkvæði mínu, og get þess þá fyrst, að mer fór eins og enum
heiðraða konúngkjörna
þíngmanni, er seinast mælti, al'l mer fell
mikið vel fyrsti hluti nefndarálitsins,
sem her ræðir um, að því
leyti sem það tekur þá stefnu,
og lætur það álit sitt í ljósi,
að ísjárvert se, að gjöra nokkra töluverða breytíngu i tíundarilagníug, frá því nú er, því sú regla, sem nú gildi, hafi þókt
vel til fallin, og verði því með nægum rökum ab sanna, að
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breytíngin leiði til meiri jafnaðar og sanngirni, en þeirrar, sem
nú er; ætla eg þetta vera þann sannleika,
••em bágt mun að
hrekja, og eg hvorki vil né get mótmælt; og sama virðist mer
vera að segja um þá grundvallarástæðu
nefndarinnar,
að eingin g i I d ástæða se til, að lækka tíund, yfir höfuð tekið; eg
verð líka að halda það með nefnrlinni rétt og satt, að bjargræðisvegir
her á landi muni eingu arðminni
nú, en 1782,
þegar tíundarreglugjörðin
var samin, og því muni eingin ástæða til, nú, heldur en þá, að fella veiðarfæri ÚI' tíund, nefnilega net og lóðir, tH fiskiveiða ; líka er eg nefndinni samþykkur í því, að reglugjörðin
17. júlí 1782 se nú það eina her í
landi gildandi tíundarlögmál , en Jónslógbókar
kaupabálks
6.
kapítuli
se þVÍ nú óviðkomandi.
þessa
vegna ætla eg frávísunar
álit nefndariunar
á bænarskránni
frá Gullbringusýslu
vera á góðum rökum hygt, En þegar nefndin víkur nú málinu að bænarskránni
frá Borgarfjarðarsýslu
um sama efni, segir hana á góðum rökum bygða, og fellst að mestu á hennar
nppástúngur,
þá fer heldur að draga Í sundur með okkur; eg
fyrir mitt leyti get ekki skilið það, eða fundið neina þá ástæðu
framfærða þar, sem komið hafi nefndinni
á móthverfa meiníngu, og þá, að breytingin væri nauðsynleg,
nema ef það skyldi
vera sú ástæðan, sem mig minnir Borgarfjarðarsýslu
bænarskráin telji til, að sín reglan fyrir tíundarílagníngunni
se brúkuð i hverjum hreppi;
en það er hvortveggja,
að eg ætTa þann
glnndroða óvíða eiga heima, enda þó svo væri, að hann hefði
smeygt ser inn, væri það aldrei ástæða til annars,
en biðja
um, að þvi eina lagaboði, sem til er og jafnt gilfli hefir yfir
hvern hrepp alls landsins, væri fylgt, en ekki til hins, að biðja
um nýtt lagaboð, líki manni það, sem til er.
Nefndin kemst
eingu að siður nú til þeirrar sannfæringar,
að breyta þurfi
reglugjörðinni
1782, að veiðarfæri falli úr tíund, og fleira, lið
tíund lækki meira en minna:
þegar hún, nefnilega
nefndin,
vill fella öll hross úr tíund, sem mun nálægt 1l,OOO hnndraða,
auk þess sem ær, og annað fleira, falli úr eptir uppástúngunni, sjálfsagt alt að 5,000 hundraða,
og yrði þetta vissulega
meira,
en einn fjórði partur allrar lausafjártíundar
landsins.
Eg ætla mer nú ekki að eyða orðum um hverja eina serstaka
breytíngar uppástúngu
nefndarinnar,
hvort þær muni betri eða
sanngjarnari,
en reglur þær, sem til eru og nú gilda, en þess
get eg ekki dulizt, að hjá mer vaka þó tðluveeðar
efasemdir
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um það; nHh sýnist, t. a. m. geldneyta eignin, ynr höfuð tekið, verði nokkuð
svipuð sauða eigninni, og hvortveggja
eiga
að tiundast,
eða hvorugt,
því þó að sauðurinn
gefi af ser
nokkra
ullarlagða,
á ári hverju , mun það óvíða svara meiru
en því, sem ábyrgð er meiri á hundráðsvirði
í sauðum,
en
geldneytum;
líka þykja
lóðir og veiðarfæri
fiskiskipa
og
báta, hval' eg til þekki,
fullt svo tiundarverð,
ef ekki fremur, en skip, eða bátar, sem um lítinn tíma árs, með ærnum tilkostnaði, brúk ast til fiskiveiða.
En það sem yfir tekur, er þó
einkum það, ef að allir hestar og hryssur ættu, eptir nefndaruppástúngunni,
sem bænarskráin
þó aldrei fer fram á, Hð
falla úr tíund, og er það atriðið svo skírlega og með greinilegum röksemdum
tekið fram af enum heiðraða konúngkjörna
þingmanni,
er seinast
mælti, að eg er eingan veginn fær til
þess á líkan hátt, og skal þá því heldur sneiða mig hjá því,
sem aðrir fleiri kann sk e drepa á þetta atriði, hverjum
ekki
verður borið á brýn, að þeir, sem eyabúendur,
dæmi blindir
um liti.
Alt þetta virðist mer fullkomlega
benda á það, að
einginn hægðarleikur
muni það vera, að smíða reglugjörð fyrir tíundar
ílagníng,
sem se jafnaðarbetri
og sanngjarnari,
færri annmörkum bundin, og betur við eigandi yfir höfuð tekið, en sú sem nú gildir, þegar aðrir eins merkismenn og greindir menn, sem þeir eru, er i nefndinni sátu og hafa fjatlað UIll
málið, ·skyldu þó, eptir mínum skilníngi , ekki geta sneidt hjá
villigötum og jafnvel mótsögnum við sjálfa sig. Eg held það
nú með öllu víst, að lagaboð, svipað þessari uppástúngu,
verði
hingað aldrei gefið, og þvi fremur vist, að þó það gæfist, leiddi
það naumlega til nokkurra
bóta á því, sem er; en það helrl
eg þingið ætti að varast, og hafa fyrir fasta reglu þá varúð,
að biðja um breytingu á nokkurri lögruöf, nema þar, hvar það
þæktist geta staðhæft á, að breytingin yrði ynr höfuð til batnaðar. það er nú auð ráðið af því, sem eg hefi farið her orðum
um, að mer þykir eingin bráð nauðsyn til bera, al'l breytt sé
tíundarreglugjörðjnni
17. júlí 1782, og enda ekki, þó mer fyndist breytingin ástæðubetri
en sú, sem nú er upp á stúngið ;
mer finnst líka, að málefni þetta se mikið náskylt skattamálinu, líka að þa-ð se ekki fjærskylt
sveitarstjórnar
málefninu;
og þessara mála meðhöndlan er verið að tala um að komi að,
áður lángil' tímar líði; og þessa alls vegna er það að eg hika
mer ekkert við, að aðhyllast það breytingaratkvæðið,
sem mer
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skildist hinir heiðruðu þingmenn,
fulltrúi Árnesíllga
og konferenzráð
Sveinbjörnsson,
bera upp, það nefnilega,
að eingin
bænarskrá
um breyting
reglugjörðarinnar
17. júlí 1782 yrði
samin eða send konúngi nú frá þínginu; en hafi þeir ekki
geymt ser til þess fullkominn rétt, svo áskil eg mer það her með.
Haldðr Jðnsson i Eg kippi mer ekki upp við það, þó
við nefndarmenn
eða álit okkar fái misjafna dóma, og verði
fyrir ýrnislegri aðfyndní ; eg kippi mer nú því síður upp við
þetta, sem eg, áður en umræðurnar hófust, gat þess, að mer
fyndist málefni það, sem her ræðir um, vera þess eðlis, að
meiningarnar
um það hlytu að vera margbreyttar.
En með tilliti til þess, að nokkrir
þíngmenn
hafa nú strax farið því á
flot, að eingin bænarskrá
yrði um það samin, þá finnst mer
þetta nokkuð undarlegt, þar sem tilgángur inngángsumræðanna
er þó sá, að þíngmeun öðlist sannfæring
um, annaðhvort
all
málinu beri strax að frávisa,
eða að það verðskuldi þingsins
frekari meðferð; en það getur mí verið, að sumir þeirra heiðruðu þíugmanua,
sem nú hafa talað, hafi einnig verið mótfalinir nefndarkosníngu.
Eg verð að minnast dálitið á það atriðið,
sem mest var um rædt í nefndinni, og mesta aðlyndui hefir bakað henni: það, að hún hefir ráðið tiI að sleppa bestum úr tíund: það er sjálfsagt, að tíundin minkar mikið við þetta, og hinn
háttvirti konúngkjöruí
þingmaður
veraldlegu
stettarinnar,
sem
um þetta nýskeð talaði, upplýsti,
að það mundi nema meir en
500 rbdl. til hverrar stéttar.
'það hefir líka verið tekið fram,
að þeir, sem afþessu
biðu halla, væru prestar, kirkjur og fátækir, og þetta er satt, hvað prestum
og kirkjum við víkur, en
ekki kemur nú mjðg mikið á hvern prest af nálægt 200, þó
liðugum 500 rbdl. se jafnað niður á þá, og brauðin hafa þeir
feingið með þeim skilmála,
að þeir verði að láta ser lynda,
hvet breytíng sem á þeim kunni að verða, og mer, sem nefndarmanni, þókti mjög varúðarvert
að setja mig, vegna stéttar
minnar, móti þeirri breytíng,
sem her ræðir um, þegar hún
virtist á rökum bygð. Eg get eiugan veginn neitað því, að
hestar gefi sumstaðar töluverðan arð af ser, t. a. m. þegar þeir
eru leigðir í einstakar
ferðir eða leingur,
eða þar sem tíðkanlegt er að selja þá, en hinu verður ekki heldur neitað, að
þeir eru fremur til byrði, að því leyti þeir eru bóndanum nauðsynlegir til að hafa not jarðar sinnar, og hvort el' nú sanngjarnara,
að tíunda þá vegna þeirra [du, sem hafa verulegan
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arð af þeim, eða að sleppa þeim úr tíund vegna þeirra mðrqu.,
sem hafa þýngsli af þeim? Fátækir
bíða eingan halla af þvi,
þó hestar gángi úr tíund, því hver hreppur "Verður að annast
sína fátæklinga,
og að því skapi sem tíundin minkar, hlýtur
aukaútsvarið
að vaxa.
þíngmaður
Gullbríne;llsýslu
fór því
fram, að nefndin hefði gjört ser óþarflegt far um að rífa niður
hænarskrána
úr kjördæmi hans, og ekki einu sinni nefnt það
á nafn, þar sem henni hefði borið saman við bænarskrána
úr
Borgarfjarðarsýslu.
Nefndarálitið
hefði nú orðii'l æði lángt, hefði
alt þvílíkt átt að tína til, en eg heyri nú samt, að þetta hefði
verið ráðlegra, ef svo er (sem orð hans sýnast henda til), að
þeir, sem hafa undirskrifað
hænarskrána,
séu svo virðingagjarnir, að þeir séu ekki ánægðir með, að uppástungur
þeirra
fái meðhald, nema þess jafnframt se getið með herum orðum,
ai'l þeir seu höfundarnir
að þeim.
þíngmaðurinn
fyrir Dalasýslu hreifði því, að líkt væri ásta dt með geldneyti og sauði,
og gjörði lítið úr þeim ullarloqðum: sem sauðirnir árlega gefa
af ser; en það var þó þessi arðurinn,
sem kom nefndinni til
að vilja láta tíunda sauðina
árlega;
þó ekki einúngis
það,
heldur líka hitt, að þeir eru skornir á ýmsum aldri, og að
sauðahald kostar að tiltölu miklu minna, en nauta.
það er nú
annars svo margt, sem búið er þegar að finna að nefndarálitinu,
að eg hefi víst minnzt á það fæsta af því, en sumu er, eftil vill,
ekki svo nauðsynlegt
að svara.
Guðmundur Brandsson: 'því átti eg sízt von á, að hinn
heiðraði framsögumaður
mundi leggja þá þýðingu í orð mín,
sem hann nú gjörði, því eg veit ekki til, að sýslubúar
her
hafi skrifað undir þá áminnztu bænarskrá af virðingagjmi,
heldur munu þeir hafa haft þá von, að þeir feiugju að njóta sanngirni, og vil eg ætla, að framsögumanni
hafi orðið mismæli,
því öllum getur yfirsézt,
og því fremur ætla eg þetta, sem
hann mun ekki vera þektur að því, að rángfæra orð annara.
þar sem nefndarálitið
tekur fram, að það væri smásmuglegt,
að láta tíund minka og vaxa, eptir því sem sjáarafli á skipum
og bátum stígur upp eða niður, þá vona eg allir sjái þó, að
einmitt með þessu móti getur tíundin orðið sanngjörn.
En
þar sem það segir, að tíundarframtalið
yrði ljá eiugaungu að
vera komið ulldir hreinskilni
þeirra, sem tiunduðu, þá svarast
þar til, að eg veit ei betur, en sú aðferð sé optast við höfð,
að þeir, sem tinnrlbæra hluti eiga, telji þá sjálfir fram, svo í
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þessu tilliti get eg ei seli að hagga t1yrfli því, sem áður hefir
við geingizt.
Stelfán Jðnsson: Eg held, að málefni það, sem þingmaður Árnesinga bar u.pp, og vildi teingja við þetta nefndarálit,
sem her er um rædt, geti með eingu móti átt ser stað, bæði
af því að það er alt annars eðlis, og af þvi að það ekki kom
til nefndarinnar,
áður en hún fullgjörði álit sitt.
En hvað við
víkur þvi, hver nauðsyn er til að breyta reglugjörð
af 17. júlí
1782, þá held eg ástæðu fyrir þvi, að sumarið
1847 kom til
alþingis
frá einum þeim merkari
af þingmönnum
þegnlegt
frumvarp
um endurskoðun
nefndrar
löggjafar,
og þókti þá
nauðsyn,
að kjósa nefnd í málinu, en hún lauk ekki störfum
sinum, svo málið fórst fyrir. Nú hafa komið tvær bænarskrár
til þessa þings um sama efni, og fann þingið enn nauðsyn til,
að taka þær og kjósa nefnd, og held eg þetta sanni, að ekki
þyki tiundarreglugjörðin
eiga sem bezt við nú á tímum, og er
það þvi furðanlegt,
að menn nú skuli vera geingnir inn á þá
skoðun, að hún ekki þurfi breytiugar við. Nokkrir hafa mælt
á móti nefndarálitiuu,
og er þvi að miklu leyti svarað af framsögumarmi.
Hvað hrossatiuudina
snertir,
er sú ástæða, sem
af henni verður tekin, einhver hin gildasta , sem hægt er
að finna móti nefudarálitinu ; en eg man þó ei betur, en einn
þeirra: sem talað hafa, benti á gagnsemi og arð stóðhrossa.
sem rífari væri, en af öðrum hestum, og það hygg eg ástæðu
fyrir þvi, að tlundarreglugjörðiu
ekki se sanngjörn;
því eptir
henni er hryssa einum þriðja hlut lægri í tíund, en hestur. Eg
játa gjarna, að hestanna megi með eingu móti án vera, en
sama má og segja um marga dauða hluti; líka má leigja
marga dauða hluti með töluverðum arði, og getur það því ekki
verið ástæða fyrir tíund hestanna.
Hestarnir geta eingan beinlín is arð af ser getið, heldur brúka st þeir líkt og verkfæri,
og vil eg i þessu tilliti líkja þeim við ljáinn; fyrir það að hann
er til og slegið með honum, allast heyið, sem allur fóðurpeningur landsins lifir á; væri ekki ljárinn , þyrfti ekki að fly~ja
heyið og sparaði það marga hesta.
En þó að Ijárinn se þannig ómissandi
hlutur í eign manns, mundi þar fyrir eingum
þykja sanngjarnt,
að tíunda hann, og má sama segja um fleiri
hluti.
Hvað tíund á nautpeningi snertir, þá getur verið, að nefndinni hafi ekki heppnast hin sanngjarnasta
uiðurjöfnun,
en þá
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lllótb~íru, að eptir uppástúngu
nefndarálitsins mundu mörg naut
falla úr tíund, get eg ekki fallizt á; því hvergi veit eg lögI'Ikipað, að telja til tíundar á vorin, og má í Gissurar
statútu
finna ástæðu fyrir, að það ekki skuli vera. fyr en á hausti,
og
eg man ekki hetur, en reglug] örð af 17. júlí 1 ;82 tiltaki, að
kýr á hlóðvelli tíundist í ! hndr., og getur eingian skilið það
svo, að meint se til í fardögum.
Að því leyti sem flutningsmanni
bænarskráarinnar
frá
Gullbringusýslu
hefir þókt hún verða harðara úti, en hin frá
Borgarfjarðarsýslu,
kom það af því, að nefndinni þókti hún
vilja kollsteypa
öllum grundvelli tíundarlaganna
, þar sem hún
vildi raska tíund á leigubærri kú, er þó mun hafa verið höfð
fyrir undirstöðu.
þó nefndin ekki gæti geingið inn á uppástúngu
bænar
skráarinnar
UI1l skipin,
getur því hafa valdið ókunnugleiki;
en
nefndin gat heldur ekki farið eptir einstaklegum kringumstæðllIlI. eins héraðs,
heldur varð að hafa meiri hluta landsills fyrir augum.
En þar sem bænarskrá þessi kom saman við bænarskrána frá Borgarfjarðarsýslu
í sumum atriðum,
þá sannar
það einga sanngirni hennar, af því hin hafði nokkuð aðra undirstöðu; og því verður að skoða báðar, hverja í samanburði við
sjálfa sig.
J. Johnsen: Mer getur þó eigi skilizt annað, en að fullvel megi á þvi fara, að beðið se í sömu bænarskránni
um að
undanþiggja
stólsjarðakviildin
í Árnessýslu,
sem hvergi annarstaðar í landinu eru tíunduð, undir eins og beðið er um að
sleppa öllum hrossum,
sem allstaðar
tíundast , frá ílagningu
til tíundar, og eg óttast mjög, að Árnesíllgar,
ef ekki þetta
má þykja vel fara, verði næstum eins fastir á þeirri meiningu.
að gjört se á hluta þeirra af alþingi, eins og þei,' ætla ser órétt gjörðan af yfirvöldunum
og hinn gamla rentukammeri,
sem
kora því til leiðar, að láta þá tíunda stólsjarða kúgildin; en þar
eð einginn þingmanna, enn sem komið er, hefir getið uppskátt,
að þetta eigi ser stað annarstaðar, fer eg að vísu að verða á
því, að ekki heri brýn nauðsyn til fyrir mig að fara málsatríðina leingra fram, eptir því sem eg áður fór orðum um það.
Varaforseti: Eg verð þó að gjöra fáeinar athugasemdir
við kröfu þingmannsins
frá Ámessýslu;
skyldi þingið fallast á
að semja bænax:skrá í þessu máli, virðíst mer þó uppástúnga
haus, að málefnið um kúgilda tíund í ,i messýslu
sameinist
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þessu málefni um tíundarlag í landinu, vera því með öllu
vandalaus. 'það er öllum kunnugt, að frá því sala stólsgózins
hófst, her um bil 1783, fór einginn tíundartakari
því á flot,
að krefjast tíundar af kúgiIdum á jörðum þessum, fyrr en Í
Árnessýslu 1823; en þar sem hinn heiðraði þíngmaður hefir
tvívegis sagt, að tíundar þessarar hafi hvergi verið krafist, nema
Í Árnessýslu, þá er það þó víst, að í 12 ár, frá 1828 til 1840,
var hennar krafizt í Borgarfjarðarsýslu.
Gekk það þannig til,
að þeir losuðust við tíundargjald þetta, að prestur nokkur Í
sýslunni hafði skrifað biskupi, og spurt, hvort Ser væri ekki
heimilt fyrir ~ig og kirkjuna, að krefjast tíundar, þar sem konúngstíundar væri krafizt. Biskup sendi prófasti í sýslunni
málefni þetta til álita, en hann sagði honum allar ástæður sínar þar á móti; þetta var nálægt 1839, og hin gildasta ástæðan mun sú verið hafa, að tilskipun um kúgildi frá 1834 tæki
ber af allan vafa, þar eð tilefui til hennar gæti ekkert annað
verið, en þráttun sú, sem geingið hafði um nefnda kúgilda tiund ; því um hitt hafði aldrei spurning verið, að tíunda önnur
jarðar kúgiIdi.
Úrskurður sá frá rentukammeri og kansellií,
sem hinn heiðraði þíngmaður gat um, og á hverjum amtsbréfið
hygðist, sem sýslumaðurinn í Borgarfirði krafði tíundarinnar
eptir, segir þó svo: að um málefni þetta kunni menn ýmsar
meiníngar að hafa, og se það þá dómstólanna að skera úr;
virðist því málefni þetta frá Árnessýslu að heyra undir dómstól ana eina og ekki eiga skylt við tíundarlagið, sem ber eru
nú umræður um, og sem ekki verður undir dómstólana borið.
þess verð eg einnig að geta, að þar sem þeir 3 menn, sem
óánægju sinni hafa lýst um nautatiundina, hafa sagt naut jafnarðsöm og sauði, þá get P-g ekki sarnsint þeim í því; sauðurinn er léttari á fóðri og gefur ull, en nautið eingau arð, fyr
en því er slátrað.
Mig furðar einnig, að einginn hefir gætt
þess, að naut ern her í nefndarálitillu lögð svo hátt í tíund
það árið, sem þeim er slátrað, að hækkun sú svarar allra undanfarinna ára tíund, og fá þá tíundatakarar alt, sem þeim ber.
En þess vegna er sanngjarnast, að naut tíundist ekki fyr, en
það árið, sem þau eru lögð frá, að opt kann það við að bera,
að naut missist eða drepist og verði eiganda arðlaus, eptir að
hann þó hefir tiundað þau um nokkur ár. þessi skaði fyrirbyggist, ef geldneytin ekki tíundast fyr en ár það, sem þeim
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er slátrað.
arálitið.

Um tíund hesta

greinir

mig

helzt

á við

nefnd-

J. Johnsen : Eg kann þeim háttvirta varaforseta
miklar
þakkir fyrir þær upplýsingar
viðvíkjandi
stólsjarða
kúgilda
tíundinni
í Borgarfjarðarsýslu,
sem hann nú gaf þinginu.
Hann hefir með þeim leidt i ljós, bæði það, að helzta tilefni
til tilskipunariunar
frá 14. maí 1834 var sá ágreininæur,
sem
orðinn var um það, hvort kúgilði þessi ætti að tíunda eða ekki,
og líka hitt, að sýslumaðurinn
í Borgarfjarðarsýslu,
sem varð
einn til að fara eptir því, sem búið var að koma á í Árnessýslu, áleit það sjálfsagða skyldu sína, að láta af uppteknum
sið, strax þá er hann varð áskynja um svar kanseltíisins
frá
18. maí 1840; og þar eð eg ekki get ímyndað mer annað en slíkt
hið sama um þann, sem nú verður sýslumaður í Árnessýslu,
þegar þær umræður, sem her hafa orðið , koma honum fyrir
sjónir, ræð eg það af, að sleppa því málsatriðl, sem eg þannig
hef farið fram á, en hefi líka þá von, að ekki heldur aðalmálefni því, sem her ræðir um, verði fylgt fram í bænarskrá
til komings.
Guðmundur Brandsson:
þar sem hinn virðulegi fulltrúi
Eyfirðinga, er áðan mælti, gat þess, að nefndarmennirnir
hefðu
verið ókunnugir því serstaklega
ásigkomulagi,
sem gæti átt
ser stað í Gullbríngusýslu,
þá veit eg hann hefir haft þar satt
að mæla, en mig minnir ei betur, en að her á þinginu væri
gjört ráð fyrir, þegar kosið var í nefndir,
að ef þær þæktu
veikliðaðar,
þá mætti fá mann til aðstoðar,
þó utan nefndar
væri.
En þó eg tjái mig nú ei hafa verið færan til að leggja
þessum nefndarmönnum
lið, þá verð eg líka þess að geta, að
slíkt var ekki með nokkru orði við mig nefnt af þeim.
Aðstoðarmaður

stiptamtmannsius, Kr. Kristjánsson:

því leyti

Að

sem her nú hefir verið leidd ástæða til hnekkis
tífrá því, að skatta málefnið enn þá ekki er
komið í kring, þá játa eg að vísu, að tíundarmálefnið
er einn
partur af skattamálefninu
; en eins og nefndarmönnum
þeim,
sem her eru nálægir og kosnir voru til að segja álit sitt um
þetta síðar nefnda mál. er kunnugt, var ekki i áliti þeirra farið
fram á nokkra breytingu í tiundarlögunum,
svo skattamálefnið
getur ekki verið neitt til fyrirstöðu
málefni því, sem nú er
her til umræðu, enda mun tíund verða að viðhaldast,
að minnsta
kosti vegna þess að hún er einn hluti launa prestanna,
því

undarmálefninu
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eg hygg, að því muni seint verða við komið að setja þá á föst
laun.
Að þörf muni vera á, að tíundarmálefnið
takist til umræðu og í því sendist
konúngi bænarskrá,
virðist mer nægilega sannað með því, að í hitt eð fyrra kom frá einum alþingismanni
frumvarp um breytingu tiundarlaganna,
og var þá
kosin nefnd í málefni því, þé, hún aldrei gæti aflokið störfum
sínum, og að aptur nú eru inn komnar bænarskrár
frá tveimur
héröðum um sama efni, og nefnd kosin að nýu í málið, og
urðu þá fáir til að mótmæla því.
Eg verð að vísu að játa það, að ef þvi verður farið fram,
sem i nefndarálitinu
er stúngið upp á, lækkar nokkuð tíundarstófuinn i landinu, en se hann rángur i sjálfu ser, eins og
nefndin hefir fært rök að, ætla eg að ekki beri fremur að hafa
tillit til lækkunarinnar.
Ef þingið skyldi fallast á að óska
breytingar
á tiundarlögunum,
get eg þess, að það mætti virðast vel tilfalllð,
að um leið yrði með hinu nýa lagaboði af
tekinn allur vafi, sem í ýmsu tilliti er á um það, hvað eigi að
tíunda.
þannig
halda margir, að þeim beri ekki að tíunda
nema skuldlaust
re, og var ástæða fyrir þessu eptir hinum
eldri lögum, meðan alt var tiundað, en er nú orðið rángt, og
ollir þessi vafi því, að mikið fé nú er dregið undan tíund.
Líka greinir menn á um, hvort að beri að tíunda ómyndugra
fé, sem annars ætti að tíunda, ef það væri ekki þessara manna
eign.
Að vísu álít eg það nú vafalaust,
að það beri að tíunda, en eingu að síður mun það víða um land vera undanþegið tíund.
Væri nú þetta hvortveggja
tíundað, eins og vera
ber) mundi það mikið vega upp á móti þeirri lækkun á tíundarstofninum,
sem nefndin fer fram á.
Að öðru leyti get eg
ekki seð þann arð af hestum,
sem einn hinna heiðruðu
konúngkjörnu þingmanna hefir bent á; eg játa að vísu, að þessir
gripir eru ómissandi,
en þetta er alt annað, en að þeir gefi
arð af ser; þannig virðist mer það auðsætt, að vörur þær, sem
einhver vegna fjarlægðar sinnar þarf fjöIlla hesta til að flytja
til kaupstaðar,
verða honum eingu dýrmætari
eða arðmeiri,
en hinum, sem vegna nálægðar sinnar getur flutt þær á einum
hesti.
það er að vísu satt, að hestar gefa sumstaðar
töluverðan arll, þar sem svo á stendur, að menn annaðhvort
geta
leigt þá eða selt, og hefir nefndin með berum orðum getið
þessa.
En þessir menn eru lángt um færri en hinir, sem einúngis vegna erviðleika
ábýlisjarða sinna og fjarlægðar verzl-
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unarstaðanna
verða að IIaida meiri eða minni hestafjölda,
og
virðist mer það því að öllu leyti ósanngjarnt,
að láta allan
þorra alþýðu í tilliti til tíundar af hestum gjalda fyrir þá fáu,
sem hafa sannkallaðan
arð af þeim.
Eg álít það eptir rettum
grundvallarreglum
sanngjarnara,
að þessir fáu sleppi fyrir að
tíunda hesta, en að láta fjölda alþýðu líða saklausa fyrir þessa
hina fáu.
þ. Svein~jörnsson:
Ai'Jstoðarmaður
stiptamtrnanns
hefir
drepið á vegaleingdina
til verzlunarstaðanna,
sem neyði búendur til að halda hesta, þó þeir í raun og veru seu þeim
byrði; en af því vegaleingd
þessi er misjöfn, ætti þó ekki af
henni að leiða annað, en Míka tíundargjöra á hestum, og þetta
þykir mer illa gerandi.
Eg hefi aldrei nefnt stóð í öðru skyni,
en til að sýna ofan á það gagn, er allmargir
hafa af hestahaldinu,
það er sagt, að hesta 1'11 ir séu verkfæri, en öllu heldur má segja það um skipin, sem dauðan hlut.
það hefir líka
verið borið fyrir, að hestahaldið
se víða kostnaðarsamt,
og þvi
neita eg eingan veginn, að það se meira á einum stað en öðrum. þeir eru kostnaðarsamir,
þar sem litlir hestahagar
eru,
í hálendum og harðlendum
sveitum og til fjalla, hvaðan opt
þarf að koma þeim í hagagaungu,
þángað sem meira er mýrlendi;
en í slíkum sveitum mun víðast svo á standa, að þar
sen góðir sauðfjárhagar,
svo að því þurfi lítið eða ekki a" gefa,
og jafnar þá alt sig upp, þó ekkert se úr feIt.
það skeður
allopt,
að mál eru rædd og rædd til lykta,
þó eingin bænarskrá se gjörð um það efni.
það er alt annað umræður og
bænarskrá.
það virðist opt í öndverðu áríðandi málefni, sem
við nákvæmari
skoðun, ýmsra orsaka vegna,
ekki finnst að
vera leingra leggjandi.
Ávarpið frá Áruessýslu
um tiundarskyldu
stólsjarðakúgildanna virðist mer enn sem fyrr að vera að öllu óviðriðið
þetta mál.
Kristjdn Kristjánsson:
Ef mer skildist
rétt,
útleiddi
sá heiðraði konúngkjörni
þingmaður, er nú mælti, þann skilning úr orðum mínum, að tíund hesta yrði að fara eptir fjarlægðinni;
en eg held þetta ástæðulaust,
og það því fremur,
sem eg helzt vil, að tíund af hestum falli niður með öllu, og
verð eg því öldúngis að mótmæla þessum skilníngi orða minna.
Varaforseti:
því hefir verið hreift aptur og aptur,
að
þíngið einga bænarskrá
eigi að senda um þetta málefni;
en
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mer virðíst þó nauðsýnin því brýnni, sem þingmaður Árnessýslu
gat þess,
að emhættismannanefndin,
sem kosin var til að
yfirvega skattalögin
1845, ekki sá ser hæfa að fjalla um tiundar1ögin,
og nefnd sú, sem 1847 var á alþíngi kosin, fékk
ekki lokið starfi sínu; virðist því vera lángt i land, að bót
ráðist á hrestum tíundarlaganna,
fyrst eingin uppástúnga
eða
bæn er þar um gjörð.
þíngið hefir og nú tekið mál þetta til
nefndar,
og gefið þar með til kYJlI13, að því virðist málefni
þessu ekki leingur eiga að fresta.
þessa athugasemd
hefi eg fjört vegna þeirra, er stúngið
hafa upp á, að málefni þessu skyldi steypa.
Framsðqumaður : þllð, sem einu af þeim konúngkjörnu
þingmönnum
veraldlegu
stéttarinnar
nýsk,rð hermrli eptir mer,
að eg hefði talað um, hvað hestar væru kostnaðarsamir
á vetrum, man eg ekki til að eg hafi áhrært, þó þetta víða eigi ser
stað. Eg sagði, að naut væru að tiltölu miklu kostnaðarsamari, en sauðir,
þar sem skipum og hestum hefir verið jafnað
saman, sem uerkfærum, þá er þó alt öðru máli að gegna um
aflann.. þann arð, sem af skipunum fæst, en um þann arð,
sem hestarnir gefa.
St"f!an Jonssons Eg geingst við því að hafa verið það,
sem minrist á kostnað hestanna, og eg neita heldur ekki, að
þeir eigi nokkuð náskylt við skip og báta. að því leyti sem
hvortveggja
má kalla verkfæri.
En ástæða sú, sem tekin var
af því, að þeir væru lifandi skepna, og þess vegna meiri sannsýni fyrir að tíunda þá, finnst mer sanna enn betur, að þeir
séu kostnaðarsamir;
því gætu menn geymt í þeim lífið kostnaðarlaust, eða látið þá deya á haustin og lifna aptur á vorin,
vildi eg með ánægju tíunda þá, og þó meira 'væri, en IlÚ er.
Í mörgum sveitum geta menn ekki komið hestum af, án
þess að kosta þá á fóðri armara arðsarnari skepna, og úti eyða
þeir líka beit sauðpeníngs.
Ekki hafa heldur hestar
sumstaðar ofan af fyrir ser; því þar sem snjóþýngsli
eru, þar em
þeir að sínu leyti þýngl'i á fóðrum, en sauðfé ; en í hinum snjóþúngu sveitum gjörir sauðpeníngur
meiri arð, en i útbeitarplázum, en hestarnir ekki, af því þeir líkjast verkfæri.
Eg viðurkenni
það fúslega,
að nefndin leitaði ekki upplýsinga hjá þingmanni Gullbringusýslu,
enda man eg ekki eptir, að það kæmi til orða, þegar kosið var í þessa nefnd, heldur i vsrelunarmálíuu,
að leita þyrfti upplýsinga fyrir ókunnug-
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leika sakir.
En þó hans hefði verið leitað, þá gátu eíngar
sérstaklegar
kríngumstæður
í Gullbringusýslu
orðið teknar til
greina, af því hún er svo lítill hluti í samanburði við alt landið.
Guðmundur Brandsson:
þó Gullbringusýsla
kunni nokkuð að vera sérstak legs eðlis, vona eg það megi sjá af bænarskránni, er innbúar hennar sendu hingað, og nú er að nokkru
leyti gjörð að umtalsefni,
að hún er ekki eingaungu samin fyrir þá og handa þeim, því þar sem hún minnist á sauðfénað,
kýr og hross, held eg það nái til fleiri en þeirra; og þó ástæðurnar fyrir því, að nú se meiru, en áður, kosta;') til viðurhalds
þess og vaxta,
kunni að þykja veikar, þá eru það þó þær,
sem þjóðin hefir kveðið upp, svo að segja í einu hljóði, og
það bæði í ræðu og riti; eg meina þetta einkanlega
um hjúahaldið, og vona eg einhverjir verði til að kannast við, ail þetta
er satt, og það verði einmitt þeir mennirnir,
sem ekki hvað
minnst hefir kveðið að til þessa,
bæði í alþjóðlegum
málefnum og öðrum störfum, sem þeim hafa verið á hendur falin.
þar sem þingmaður Dalasýslu
minnist á lóðir og fiskinet,
og vill láta tíunda eins her eptir og híngað til, þá get eg
eingan veginn verið honum í þessu samdóma.
l\ler finnst það
viðlíka og ef farið væri að tíunda orfið og ljáinn, sem slegið
er með, eða reiðinga og reipi af hestinum, sem borið er á .
•Tón Guðmundsson: Eg er einmitt sá, sem bent hefir verið til í dag, er bar upp uppástúnguna
1847, um að endurskoðuð væri tíundarreglugjörðin
frá 1782. Mig minnir ekki betur,
en eg bæri þá fyrir mig í uppástúngunni,
að skattalaga nefndin hefði ei fundið tilefni til að breyta tíundarlögunum,
og þetta
minnir mig enn; en bæði hafði eg heyrt ýmsra manna meiningar um, að betur mætti jafna tíundarstofninum,
en í reglugjiirðinni er gjört, og svo var eg ekki sjálfur laus við að ætla
hið sama.
En aðalhugmynd
mín í þessu efni var aldrei sú, að e:jörsamlega þyrfti að umbreyta allri tiundarreglugjörðinui,
heldur
er einkanlega
þetta tvent athugandi,
hvort skipastóllinn
væri
sem sanngjarnlegast
metinn til hundraðs í samanburði við tíundarfénað,
og hvort rétt væri að ávaxtafé væri undanþegið
tíund.
Síðan 1782 hefir að vísu öllum atvinnuvegum
þokað
nokkuð áfram hjá oss, en eingum þó til líka við sjáfarútveginn. Eg hefi dvalið um hríð bæði við sjó og í sveit, og get
því gjört nokkurn samanburð i þessu efni, og hefi einnig gjört
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mer fat' um það; eg ætla, að hver sá, sem aðgætir þetta gjör,
muni komast að raun um, að 1 hndr. í skipastól, t, d. bátur, se
eigandanum arðmeiri en þeim er kýrin, er hana á, eður með
öðrum orðum, eg ætla, að sá komist að öllu betur af og lifi
sælla líti og fyrirhafnarminna,
sem er i tómhúsi við sjó og á
3 hnrlr. í skípastöl,
heldur en sa bóndi, sem á 1 kÍl, 6 ær og
2 hesta, sem einnig eru 3 hndr, og á að gjalda af þessu eptir
ábýli sitt.
Eg ætlaði að vísu ekki að halda svo fast fram
þessari skoðun, því mer þókti ekki álit mitt einhlítt, en eg
vildi heyra um það álit annara kunuugra og reyndra manna.
Hið annað atriðið er ávaxtafe , sem mer þykir ekki réttllega undanþegið tíund; það hefir leingi verið rædt mikið um
fátækt vora, Íslendinga, og peníngaekluna her í landi, og eg
hefi að vísu aldrei borið brigður á þetta, en eg ætla þ6, að
meira orð se þó á hinu gjöranrla, hvað peningar se Mr illa
brúkaðir, heldur en hvað lítið er til af þeim. Eg hefi verið i
þeirri stöðu að undanförnu, að eg hefi getað veitt því eptirtekt, hvað mikið hefir verið sett á vöxtu í jarðahókarsjóðinn
af ómyndugra fe, um hin næstliðnu 20 ár, og eins hve mikið
hefir verið keypt héðan erlendis af hinum föstu ríkisskuldabréfum, sem höfuðstóllinn
fæst aldrei afi 1828 voru ekki af
þessum skuldabréfum til nema rúmir 4000 rbdl., en nú eru þau
orðin að upphæð «,800, og er þetta mest alt eign einstakra
manna. Af ómynrlugra re er nú samtals a vöxtum í jarðabókarsjóðnum 62,571 rbdl., og el' af mestum hluta þess að eins
goldnir 3t af 100. Eg held nú, að flestir megi sams inna með
mer, að talsvert meiri arður myndi fast af fe þessu, en 3~ af
100, ef því væri varið til jarðabóta eður til að endurbæta sjáfarútveg eður annan atvinnuveg.
En von er, þótt eigendur
hyllist heldur til að verja peningum sínum þannig, en til jarðakaupa, jarðabóta og þess konar, meðan þetta fe er undanþegið
öllum álögum, en nú er farið að leggja alþingiskostnað á fasteignina, og í ráði, að hún skuli framvegis vera skattstofn að
meira eður minna leyti. Á meðan þetta fe er undanþegið, álít
eg það hreina og beina uppörfun til að verja því ekki til þess,
sem miklu er þarfara, arðmeira og óhultara, til jarðabóta og
jarðakaupa.
Eg ætla ekkert að segja um það, á hve föstum fótum þessi skuldabréf standi eða hve óviss eign þau séu,
eg ætla eingn að spá um það, en þess vil eg þó geta, að menn
ætluðu Uka bank.seðlana
góða og vissa eign hema um árib;
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en hvernig fór? Og ekki eru allmörg
ár, síðan að riki eitt í
norðurálfunni
komst á regluleg þrot með skuldalúkniugar,
og
varð svo að láta gánga til reglulegra
skipta það litla, sem til
var, npp í ríkisskuldirnar.
Nefndin hefir rétt að mæla, að ein gin álaga er á þessum
skuldabréfum
erlendis, nema nú striðsskatturinn,
en þar eru
þau líka álitin hin vesta peninga eign, eu her er nú farið að
álíta þau hina beztu.
Verði nú ráðið af að senda einga bænarskrá,
en það legg
eg ekki til, því þó menn ekki álíti, að gjörsamlega
þurfi að
umbreyta reglugjörðinni,
ætla eg þó, að einginn geti mælt í
móti, að oss se þörf að auka tíundar og gjaldstofn vorn, ef
mögulegt er, án þess það valdi meiri ójöfnuði eður ósanngirni,
en hitt annað, sem fram er talið og tíund er goldin af. Eg
áskil mér því viðauka-atkvæði
á þá leið, að föst rikisskuldabréf
einstakra manna, og fe ómyndugra,
sem er í jarðabókarsjóðHum, se framtalið
til tíundar á þann veg, að 600rbdl.
se til
jafns við 10 hndr,
Um fe opinberra stiptana,
sem er á vöxtum, vil eg síður tala; yfir höfuð eru slíkar stiptauir meðal þess,
sem menn nefna "til guðs þakka lagið", kirkjur, spitalar, sveitarsjóðir og fl., og hafa fasteignir
og kúgildi slíkra stiptana
jafnan verið undanþegin
tíund.
þá munu sumir segja, að líka
beri að telja fram skuldabréf
einstakra
manna, er lánað hafa
öðrum
gegn lagavöxtum ; en bæði er það, að slíku fe er
yfir höfuð varið til að efla bjargræðisvegina,
jarðrækt o. fl., og
verður því arður af því svo miklu meiri fyrir landið, enda er
hvergi nærri öllum slíkum skuldabréfum
þíngl)'st, og þar sem
það ekki er lögskipað, að þeim skuli þínglýsa, þá verður ekki
unt að komast fyrir öll slík skuldabréf,
þar á móti get eg
ekki verið á máli nefndarinnar
í því, að eigendur enna föstu
rikísskuldabrefa
geti skotið þeim undan tíund með góðu, eða
að ekki megi fá fulla vissu um þær. það er nú orðið, að eg
ætla, alsiða erlendis,
að undir eins og einhver kaupir slík
skuldabréf,
eitt eður fleiri, þú skýrir hann frá því í skrifstofum rikisskuldaráðgjafans,
og lætur rita þar í bækurnar nafn
sitt og Nr. skuldahr éfsins, og eins á það sjálft;
þetta hefir
mönnum lærzt smámsaman
að se nauðsynleg varúð, því mörgum slíkum skuldabréfum
hefir verið stolið, en þá geta eigendur ein ga rétting feíngið, ef eign þeirra er ekki opinber og
augljós,
með því þjófurinn
getur ella framselt skuldahrefið
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öðrum að ósekju; nú ætla eg Íslendinga mína svo gætna í
þessu sem öðru, að þeir vilji ekki eiga á hættu, að eiga skuldabréf sín erlendis, og þó undir nafni annars manns, til þess
að fá þar af þeim vöxtuna, svo þeir komist hjá tíundinni her.
Yfir höfuð að tala tel eg það skaðlaust, þó fremur minkuðu,
en jykjust, hjá oss kaupin á þessum skuldabréfum.
Eg get ei fallizt á hinar serstöku uppástúngur, þær er
nefndin hefir borið upp um breytingar á reglug. 1782; mer
hefir, eins og eg áður mælti, aldrei fundizt hún fjærri sanngirni
(þegar eg undantek, að hún sleppir ávaxtafe), nema ef það er
ákvörðunin um, hvernig skipastólinn skuli tíunda, en um það
vil eg þó ekki bera upp neitt breytíngaratkvæði að svo komnu.
Eg get heldur ekki verið á sama máli og nefndin um það,
að hross öll beri að undanskilja tíund; nefndin hefir að vísu
mikið til síns máls, að til eru mörg þau héröð og jarðir, sem
hross verður að hafa mörg og til mikils kostnaðarauka, einúngis sakir erviðleika jarðanna og til kaupstaðarferða ; og fyrir það hérað á eg að mæla her á þíngi, sem vest stendur að
í þessu tilliti, og þar sem mýmargur búandi er, sem verður að
hafa talsverðan hrossafjölda. einúngis vegna þessarar einu
kaupstaðarferðar, sem farin verður þaðan á ári hverju. En þó
það þannig kunni að mega álíta satt, þegar til einstakra heraða eður býla er litið, að hross séu sönn byrði bóndans, og
því se rétt, að þau se undanþegin tíund, þá á þetta ser eingan stað aptur á öðrum stöðum; en einkum vil eg þó líta til afleiðinganna af þessari undanþágu. Opinber inngjöld landsins þykja ekki of ríf; eg ætla, að ekkert megi af þeim missa
til útgjaldanna, þá yrði að bæta því á annan tíundarstofn,
sem af yrði létt með undanþágu hrossanna.
Prestarnir hafa
ekki þókt of haldnir af inngjöldum sínum til þessa, og þeir
hafa ekki verið það; hvernig verða þeir þá sviptir tíund hrossanna, nema eitthvað se aptur lagt meir á hinn annan tíundarfénað ? Snauðir menn þurfa sinnar forsorgunar ; það, sem fátækratíundin ekki hrekkur, verður að taka með aukaútsvari
af eigum a: fénaði bænda; mer virðist því, að allir fingurnir
muni verða jafnir, þegar í lófann koma, og að léttir sá í tíund hrossanna, sem upp á er stúngið, yrði ekki til annars, en
að frekja þeim mun meir á útgjöldum af öðrum tíundarstofni;
eingum mun því standa verulegur léttir af þessari uppástúngu
nefndarinnar, nema þeim einum, sem eiga mestmegnis hross,
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(~iga hægt með að ala þau upp fyrir hagarými og lltigáng, og
græða því talsvert á sölu þeirra, en fyrir þá eina finnst mer
hvorki sanngjarnt
né maklegt að gjörð se slík hreytíng .
•1. Johnsen : Eg held, að hinn heiðraði þingmaður, sem
nú settist niður, ekki hati rétta hugmynd um þau en svo nefndu
föstu skuldabréf konúngs, þar sem eg tók svo eptir honum,
að þau væru álitin einhver hin vesta fjáreign í Danmörku,
þá
ætla eg það ástæðulaust,
þ~'í áður en stríð það, sem enn stendur yfir, byrjaði, voru skuldahtéf
þessi stigin.4, til 6 dölum í
verði fram yfir 100 dali hverja af upphæð þeirra, og það enda
þó svo hagi til í Danmörku,
að færri fái þar lán, en vilja,
mót fullkominni laga -Ieigu, 4 af hverjum 100 rbdl., og óyg~andi veði í fasteign,
og ætla eg þá að miklu fremur hið gagnstæða komi fram, að þau en föstu skuldahref
konúngs se álitin þar einhver hin bezta eign.
Annað mál er það, að þau
falla í verði, þegar landið á í stríði og styrjöldum,
og kemur
það til af öllu öðru í Danmörk nú um stundi.', en því, að menn
vantreysti
ríkissjóðnum
til að standa í skilum, nefnilega
af
þeim eðlilegu afleiðingum
af stríði eða óeyrðum, sem strax
minna efuamennína
á, að vera við öllu búnir, og að hafa svo
mikið fé, sem þeir fremst mega, á reiðum höndum, til að verja
til atvinnu og útréttinga
þeirra, sem rás atburðanna, er einginn
fær seð fyrir, bendir á sem ábatamesta,
svo að aðsóknin eptir
skuldabréfum,
þegar svo ber undir, verður eingin að kalla, og er
þá auðskilið, að þau, eins og aðrir hlutir, sem eru seldir og
keyptir, á meðan þannig er ásta dt, verði að falla í verði.
þar
sem hinu heiðraði þíngmaður
telur það tjón jarðakaupum
og
jarðarækt
her á landi, að skuldabréf þessi Hendist her, þá se
eg heldur ekki rök fyrir þessu, og held, að sá, sem lítur á
eðli þeirra, muni fljótt komast að raun um alt annað; þau eru
sumsé ekki einúngis
fáanleg til kaups með því verði, sem
seljanda og kaupanda til hvers tíma kemur saman um, heldur
líka eru þau álíka eins vel og aðrir peníngar til þess kjörin,
að gefa fyrir jörð, sem er keypt,
þar eð þau umstángslaust
geta orðið þess manns eign, sem hefir þau í höndum, og þar
á ofan ætíð bera eigandanum vissan arð; en að leggja nýa álögu á þenna arð her í landi, hygg eg þess ísjárverðara,
sem
bæði hugmyndir landa vorra alt til þessa um það, hvernig fe
þeirra bezt se varið, hafa verið næsta á reiki, svo að það á
mjög illa við, að kæfa þá viðleitni niður aptur, sem þeir ný-
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skeð eru farnir að hafa til að leita ser arðs af því fiJ, er þeir
áður Ietu liggja arðlaust, og á það eins illa við, að mer virðist, þegar tekið er tillit til eigenrlanna að þeim hinum konímglegu skuldabréfum
her í landi, að fara nú þegar að leggja þau
í tíund, eins og mer skilst að hinn sami heiðraði þingmaður
ætlist til, þar sem flestir þessara eigenda eru ómyndugir landar vorir eða þá opinberar
stiptanír
landsins,
sem líka munu
þurfa á öllu sínu að halda, því mjög fáir efnamenn h(\r í landi
ætla eg að enn sem komið er se farnir að verja fe sínu á
þenna veg. Se það því ætlun hins beiðraða þingmanns,
að
bera upp hreytlngaratkvæði
<Í téða leið, verð eg að mæla á
móti því, sem eiuhverju hinu óheppilegasta .
•lón Guðmundsson: Hinn heiðraði þingmaður úr Árnessýslu hefir rétt fyrir ser í því, að nú undanfarin
ár, þar til
stríðið hófst í fyrra, voru rikisskuldabrefin
mjög svo hækkuð
í verði, við það sem áður var; þetta átti ser einkum t'ltað eptir 1838 (að eg ætla), þegar áætlallirnar
yfir inngjöld og útgjöld ríkisins og svo ríkisreikníngarnir
sjálfir fóru að gánga á
prent og verða almenningi
kunnir, og menn fóru að komast
að fullri raun um, að stjómin
gjörði sitt hið ítrasta til að
höggva
skarð í rikisskulrlirnar
, með því að minka útgjöldin, halda vel til haga og efla illugjölflin,
en halda sem
sparlegast
á öllu.
En eg vona, að hinn heiðraði
þíngmaður játi líka, að fyrir þann tíma voru mörg skuldabréf
í lágu verði, og að í vetur, er leið, hafi hin heztu (;J: áreiðanlegustu) skuldabréf,
t. d. Speciubánkar,
Creditkassaog Depositokassabréf
og fl., hvergi nærri náð fullu verði í Kaupmannahöfn;
eg vona hann játi, að hin föstu ríkisskuldabréf
eru mjög ýmsrar tegundar, og misjafnt um það, hvað þau eru
metin áreiðanleg,
en þessu eru menn síður kunnugir her, en
þar ytra.
Hafa kunnugir menn sagt mer, að hin svo nefndu
Kaprarabréf
væri lánglökust,
enda eru þau sprottin frá þeim
tímunum frá 1810-1814, þegar Iosið var sem mest á peníngaverðinu í Danmörku;
en af þessum skuldabréfum
hefir mest
verið keypt hingað.
Hinn sami heiðraði þingmaður hefir víst
ekki tekið sem réttast eptir mer áðan, fyrst hann fór að tala
um, hve ósanngjarnt væri að tíunda fe :tstiptana"; eg tók einmitt undan re opinberra stíptana, sagði, að slíkt fe mætti meta,
sem aðrar eignir þeirra, til guðs þakka lagið, og því bæri slíkt
ávaxtafé ekki að tíunda.
En se það rétt og sanngjarnt,
sem
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tiðkazt hefir til þessa, að tíunda bæði fasteignir og leignfé ómyndugra, þá mun einginn geta álitið það í neinu ósanngjarnara, að tíunda ávaxtafé þeirra.
Kr. Kristjdnssom
Eg álít að vísu ísjárvert, að tíunda
penínga ómyndugra, en ef þá á að tíunda, verður að tiltaka
vissa upphæð, sem útheimtist, til að tíund verði tekin; sú
minnsta upphæð, sem kornið verður á ávöxtu í jarðabókarsjóðinn, er, sem kunnngt er, 25rbd.; en varla mun það tiltækilegt,
að taka tíund af svo litlu. Mer virðist líka Í sjálfu ser ósamkvæmt, að taka tíund af þeim peningum ómyndugra, sem eru
á vöxtum Í konúngssjóðnum,
en sleppa hinum tiundarfrium,
sem eru á vöxtum hjá öðrum; enda er það nú lögboðið, að
peningar úmyndugra ekki mega takast á vöxtu í konúngssjóðinn, nema þeir áður hafi verið boðnir öðrum til leigu og einginn viljað þiggja. það er líka aðgætandi í þessu tilliti, að sá
hugsunarháttur á ser allvíða stað her á landi, að hætta se búin
af því, að láta peninga ii vöxtu í konúngssjóð,
þó eingum hafi
orðið það að tjóni á seinni tímum, og vilja menn heldur láta
peninga þessa liggja arðlausa heima hjá ser, og fyndu menn
þá nýa hvöt til þessa, ef peningarnir á þennan hátt slyppu tíundarfriir, en þyrftu að tíundast, ef þeir væru í jarðabókarsjóðnum.
Guðmundur Brandsson:
Mel' þókti vænt um, að hinn
heiðraði fulltrúi SkaptfeJlínga varð til að minnast á sjáarútveginn, jafnvel þó mer þækti hann heldur stuttorður um þetta
efni, það því framar sem eg get ekki dregið af orðum hans
þá ályktun, að sjáarmenn séu betur farnir, en sveitabændur,
jafnvel þó mer skildist svo, sem hann mundi vera þeirrar
meiníngar. Eg vil þó ætla, að hann hafi heyrt orðtækið. svipull er sjáfarafli, og það veit hann, ekki síður en eg, að allir
helztu menn, sem ritað hafa um ástand og efnahag lands þessa,
hafa álitið sveitabúskapinn á betri grundvelli bygðan, heldur en
sjáarhúskapinn.
það er ekki heldur eingaungu sjáarútvegnum að þakka, þó fiskazt hafi í nokkur ár, því reynslan hefir
að undanförnu sýnt, að þær ógæftir geta komið, að ekki verði
sóktur sjór, líka hefir það borið við, að fiskur hefir ekki geingið að landi, þó gæftir hafi verið góðar. En hvað efnahag sjáarmanna yfir höfuð víkur við, þá verð eg her að geta þess,
að ef sjáarafll bregzt lítinn kafla úr ári, þá verða margir menn
her fljóttbjargþrota,
og sumir flosna upp eða betla; vona eg
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því af þessu ráðið
góðum grundvelli,

verði, að sjáarbúskapurinn
er ekki á eins
og margir ímynda ser.
R. flL Ólsen: Fari svo, að þetta þíng fallist á að senda
bænarskrá
um þetta málefni til kouúngs,
áskil eg mill' það
viðaukaatkvæði
við nefndarálitið,
að tíund gjaldist af þiljuskipum, er til fiskiveiða gánga, þannig: að þau tíunrlist í helmíngi
færri hundruð, heldur en dauðir hlutir eru af þeim teknir,
TIt. Ihsdmundsen, Eptir að stjórnin árið 18-12 hafði skorað á mig, eins og aðra sýslumenn í landinu,
um að láta í
ljósi tillögur mínar um, hvort ástæða væri til að breyta þeirri
nú gildandi löggjöf frá 17. júlí 1782 um tíundarílagníngu,
gaf
eg álit mitt í málinu þann 14. janúar 1843, og laut það að
því, að eg, eptir rækilega og með athygli að hafa hugsað
málið, ekki héldi tiItækilegt í neinu verulegu að fara fram á
það, að breytingar yrðu gjörðar á fyrr téðrl löggjöf um tíundarílagið, þar eð hún væri lángt um sanugjarnlegri,
heldur en
Jónsbókar
ákvarðanir
um fjárlag.
það gladdi mig því, að
nefndarálit
það, sem her ræðir um, hefir í fyrri kafla þess
einmitt aðhyllzt þessa skoðun mína á þeirri nú gildandi tíundarílagslöggjöf,
þótt nefndiuni á hinn bóginn finnist, að teð löggjijf þó meðþurfi nokkurra hreytinga.
Af því að helzti tíundarstofninn
í Gullbríngusýslu
eru
skip og bátar, en lítið af öðru tíundarhæru
lausafé,
hlaut eg í
fyrr téðu álitsskjali
mínu að dvelja að tiltölu æði leingur við
úrgreiðslu
þeirrar spurningar,
hvort ekki væri ástæða til, að
gjöra mismun á tíundarverði
skipa og báta, sem híngað til
hafa verið lögð eins i tíund, heldur en við nokkra aðra spurningu, er málið gaf tilefni til. þUl'fti eg ei að hafa alllítið fyrir að útvega mer áreiðanleg kynni á sjáfarútvegs
aðferðinni í
serhverjum
hreppi eða veiðistöðu
her í sýslunni,
eins og á
tilkostnaði og arði þeim, er skipin og bátarnir
heimta og gefa
af ser i hverju fiskiveri,
því ólíkt er þetta nokkuð i þeim
ýmsu hreppum í greindri sýslu.
Eg reið að vísu ekki í nokkurn hrepp til að leita þessara upplýsinga, en ekki sat eg mig
úr færi um að ráðfæra
mig við greinda og kuunuga menn úr
serhverju
fiskiveri í sýslunni
um það, sem eg vegna ófullkominnar þekkingar minnar á venjunam í þeim serstöku hreppum, viðvíkjandi sjáfarútveginum,
þóktist þurfa að skýra \IlCI'
í þessu efni.
Eptir að hafa útvegað mer þessar upplýsingar um tilkostn-
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aðinn til, og arðinn af þeim stæerl og minni opnu skipum í
þeim ýmsu fiskiverum sýsluunar, og að hafa borið þetta hvortveggja saman við þann mismunandi
höfuðstól, sem lagður er
í hvort um si~, bátana og skipin, með öllum úthúnaði
til fiskiveiða, skýrðist sú hugsan fyrir mer og varð að fastri sannfæríngu: að eptir því sem skipin eru minni og kostnaðarminni,
að sömu tiltölu væru þau, í samanburði
við þau stærri, er
dýrari eru og hverra útgerð er miklu kostnaðarmeiri,
arðsamari en þessi,
og að það því að tiltölu bezt borgaði sig, að
halda þessum úti, enda væru hátarnir yfir höfuð, en þó einkum á Innnesjum, fiskisæIli, en skipin.
því let eg í ljósi í fyrr
téðu álitsskjali
mínu, að eins og ekki væri ástæða til að setja
bátana niður til tíundarílags,
þannig væri ekki tiltækilegt
að
setja skipin upp.
þar á mót var þess af mel' getið í teðu álitsskjali
til
stjórnarinnar,
að mer með öllu sýndist það vera öréttvist,
að
lóðir eða net skyldi tíunda ser í lagi, og vissi eg þess ekki
dæmi her í sýslu.
Eg yrði nefnilega að álíta þessi veiðarfæri
ónýt án skipsins, og skipið ónýtt og arðlaust án þeirra.
Aptur virtist mer, að það gæti naumast orðið til tálmunar
fyrir fiskiveiðum með þiljuskipum,
að þessi þiljuskip,
af hverjUlll 10 þá voru her í sýslunui,
sem híngað til ekki hafa verið
tíunduð, yrðu látin sæta þessari álögu, hvort heldur þau eingaungu væruhöfð til þorsks- eða hákallaveiða,
eða á víxl, eins
og optsinnis við ber, til hvorutveggju,
og væri her á ekki
gjörandi mismunur.
Með tilliti til þess stærri arðs, sem þiljuskipin að ætlan gefa af ser, en þau opnu skip, enda þótt verð
hinna se svo miklu hærra og útbúnaður svo miklu kostnaðarmeiri, en þessara, þókti mer hæfilegt, að hvert þeirra væri tíuudað 2 hndr.
það hafa nú svo ljóslega verið leidd rök að því her á
þinginu í dag, hversu mikils tiundartakararuir
myndu í missa,
ef uppástúnga
uefudarinnar,
um að hestar og hross skyldu
undanþegin
tiunrlarskyldunni,
yrði að lögum.
Yrði það uú enn
fremur ofan á, sem hæuarskrriiu
úr Gullbríngusýslu
fer á flot,
að skip og bátar séu lækkaðir í tíund, þá bættist þó nokkuð
talsvert
við fyrr téðan ímissi.
þó nær þetta einkanlega
til
gjaftollsgreiðslunnar
í Gullbringusýslu,
því fæstir gjaldþegna
þar svara sklptitiund,
af því að tíundarstofninn
mestmegnis eru
skip og bátar.
Eins og þinginu er kunnugt, el' gjaftollsgreiðsl-
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unni í Gullbringusýslu
þannig háttað, að af 1 til 911llik er
tekinn 10 fiska gjaftollur,
og lendir hann, eins og hin önnur
sýslugjöld í Gullbringusýslu,
ekki hjá sýslumanni,
heldur í
konúngsins,
eða landsins sjóði,
Samkvæmt manntalsbókinni
fyrir Gullbríngusýslu
fyrir yfirstandandi
ár, er eg hefi meðferðis her á þínginu, tíunduðu 110 af g:jaldþegnum Gullbríngusýslu einúngis 1 hndr, hver í lausafé í fardögum 1848, því eg
tel það ekki, þó nokkrir fáeinir af þessum mönnum hefðu þriðjúng eða helming annars hllndraðs
til tíundar.
Var þetta tiundarfé mestmegnis
skipastóll.
Ef nú lækka ætti tíundarílag
skipastólsins,
eins og bænarskráin
beiðist, mundi gjaftollUl'illn
mestmegnis
hverfa her í sýslu.
Og hefði þetta nú verið gjört
að lögum, hefði landssjóðurinn
í ár af gjaftollinum her í sýslu
orðið að fara á mis við 1100 fiska, eða 91 rhd, 64 sk., því einginn þessara gjald þegna mundi þá hafa verið gjaftollsskyldur.
þótt
ómyndugra
fe eptir þeirri gilrlalldi löggjöf ekki geti
álitizt undanþegið tinudarskylrlunui,
virðist mer þó ótiltækilegt
að ráða til, að fe það, sem Þ eir kynnu að eiga á vöxtum,
skyldi gjörast tíundarbært,
því það væri yfir höfuð að tala, en
þó einkum í Gullbríllgusýslu,
svo lítið, að það nægði þeim
fæstu ómyndugu til uppfósturs.
En öllu öðru máli virtist mer vera að gegna um mynduga
menn, er peninga eiga á vöxtum. .Mer leizt það sjálfsagt,
að
þeir skyldi tíunda þá, þess heldur,
sem eg hefi aldrei getað
ímyndað mer annað, en að þessi stofn væri arðsamari að tiltölu, og minni vanhöldum
háður, en annað lausafé, sem tíundarskylt
er. þó þókti mer nóg, að T~T af vöxtunum af þessara manna útlánuðu peningum væri greidt í tíundaskyni.
Eg hefi leyft mer að skýra þíllgillu frá skoðun minni á
þessu máli, og verð eg að láta þá meiuingu í ljósi, að eg el'
helzt á því, að þíngið ekki eigi að semja eða senda konúngi
neina hænarskrá
um hreytíugu á reglugjörðinni
frá 17. júlí
li82, og mun eg því gánga í flokk með þeim þingmanna, sem
þegar hafa ráðið frá þessu.
Kr. Kristjansson : það var vel til fallið, að ræður þingmanna leiddust að þiljnskipunum , sem nefndin hefir geingið
þegjandi
fram hjá; enda virðíst mer nú mjög ísjárvert,
að
setja þau í tíund; því öllum er alkunnugt,
hvílíkum
óförum
þau hafa orðið fyrir, einkum á næstliðnu
ári , svo eg þykist
mega fullyrða,
að þau heldur hafi fækkað,
en fjölgað.
Ekki
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veit eg heldur, hvort það er tiltækilegt. að tíunda þiljuskip
eptir hlutatölu, og kynni, ef til vill, betur eiga við, að farið
væri eptir lestatölu.
Að öðru leyti verð eg að geta þess, að
þegar til rædt verður um nauðsyn á hreytíngu einhvers lagaboðs, virðist 'mer það auðsætt, að ekki eigi einúngis að hafa
tillit til þess, hvaða tjón fyrir einstaka breytingin leiðir af sér,
heldur hins, hvort breytíngin í sjálfu ser se sanngjörn og rétt,
því ef hún er það, á hún að ske, þó einhver líði halla við það.
Framsðqumaður:
Af því þíngmaður Gullbrlngusýslu
hafði
brugðið nefndinni um, að hún hefði ekki verið mjög nærfærin
né sanngjörn viðvíkjandi tíundarlagi á skipum og bátum, var
mer það einkar kært að heyra, að sá maðurinn, sem vel er
kunnugur í Gullbríngusýslu hefir við ítarlega rannsókn þessa
atriðis komizt að þeirri sannfæringu, sem nefndarálitinu er
fullkomlega samkvæm. Hvað tíundarlag áhrærir, held eg ekki
gjörlegt að hafa serlegt tillit til þess, að efnahagur þeirra,
sem búa her við sjóinn, se ekki sem heztur, og skortur stundum eigi ser stað, sem af mörgu getur atvik azt ; eg held það eigi
að fara eptir þeim arði, sem tiundarstofninn (skipin) gefur af ser.
Guðmundur Brandsson,'
þó hinn heiðraði konúngkjiirni
þingmaður, er áðan mælti, hafi skýrt frá, hvert álit hans viðvíkjandi tíund af skipum og bátum haf verið árið 1842 í
skýrslum til stjórnarinnar, l,á get eg þó ekki breytt skoðun
minni á þessu málefni af þeim ástæðum, er hann tók fram,
því þegar aðgætt er, að áttæringar og tiæringar kosta um og
yfir 100 dali, en tveggjamannafarið um 40 dali, þá sjá allir,
að það er misjafn höfuðstóll, og ætti þetta að tíundast jafnt,
eins og verið hefir, þá þyki mer það því líkast, sem að tíunda
5 hundraða kotið til jafns við 20 hundraða jörð.
Framsðqusnaður:
það virðist að vísu sanngjarnt, að skip
og bátar væru metin til tíundar eptir hlutatölu, sem eptir þau
fást; þó held eg það mörgum annmörkum bundið, t. a. m.
munu skipin sjaldan ganga til sjáfar mikinn part ársins, varla
nema svo sem eina vertíð, en bátarnir
munu fremur vera
brúkaðir að staðaldri, og líka vera fiskisælli.
Guðmundur Brandsson:
Eg get leidt rök að því, að á
eitt stórskip. sem geingið hefir um vetrar vertíð, hefir feingizt
meiri fiskur, en á 5 eða 6 báta á sama tímabili.
TIl. Guðmundsen " það er þó aðgætaudi, að því stærri
sem skipin eru, þess kostnaðarsamari að tiltölu eru þau í sam-
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anhurði við þau smærri,
og arð þann, sem hvortveggi
gefa,
því enda af tíæríngum
og áttæríngum er einúngis skipt eigandanum 2 hlutum, nema í Höfnum, hvar 3 skiphlutir eiga ser
stað af þeim skipum.
þau stærri skip brúkast helzt í Grindavík og Höfnum, og eru utansveitarmenn
að eins ráðnir á þau.
Hverjum þessara er borgað í skiplag 10 % af mjöli o~ 10% af
fiski, og verður skipseigandi
elm fremur án alls endurgjalds
að hýsa skipshöfnina.
'þau stærri skip gánga heldur ekki
nema um sjálfa vetrarvertíðina,
þar sem bátarnir gánga allar
vertíðir og á öllum ársins tímum, hvar þeir annars eru tíðkaðir, eins og skipin naumast
gánga á lnnnesjum
nema um
vorvertíðina.
Eg fæ því ekki betur séð, en að höfuðstéllinn í
þeim stærri skipum rýrni árlega að þeirri tiltölu, sem arðurinn
af þeim er svo miklu dýrkeyptari
fyrir eigendurna,
en tilfellið
er með bátana, er að minni hyggju svara að tiltölu bezt reikníngi, þegar tilhlýðilegt tillit er tekið bæði til þeirra minna verðs,
kostnaðatminni
útgerðar og meira arðs, er þeir kasta af ser,
fremur skipunum.
Guðmundur Brandsson:
Einmitt það, sem hinn mikilsvirti konúngkjörni
þingmaður,
er nú settist niður, tók fram
um stóru skipin, á ser og stað um bátana, bæði þegar minnzt
er á skiplag,
formannskaup
og fleira, að eg nú ekki nefni,
hversu kostnaður til að afla heitu hel' innfjarðar
er útdragssamur, bæði þegar litið er til hrognkelsaneta
og púðurs
og
hagla, einnig byssu, hvað alt í þessu tilliti er mjög nauðsynlegt.
Eg get fært sönnur á, að hátsútgerðin
her í Faxaflóa
getur kostað fulla 20 dali, og það án þess þorskanet
séu
brúkuð, en stórskips-útgerðin
hefir mer verið sagt af kunnugum mönnum að kostaði yfir 40 dali, eru þó þrír hlutir dauðir
af þeim skipum, en ekki nema einn af bátnum .
•Iðn Guðmundsson: Eg er á sama máli og hinn heiðraði
aðstoðarmaður,
að nauðsyn se til a~ binda við tiltekna upphæð,
hve nær vaxtafé ómyndugra
skuli tíunda;
eg vil, að eingi
innstæða ómyndugs sé tíunduð,
ef hún ekki nemur 150 rhd.,
og áskil eg mer að taka fram viðaukaatkvæði
mitt á þá leið:
sú innstæða, sem er minni, er varla vert ne gustuk að skerða
með álögum.
En eg finn einnig tilefni af ræðu ens heiðraða
aðstoðarmanns
að áskilja mer viðaukaatkvæði
mitt rjmkað á
þá leið, að einnig skuli tíunda vaxtafé
ómyndugra,
það er
einstökum mönnum er Mð, þegar það nemur meiru en 150rbd.;
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það er nú lögboðið, að þeim skuldabréfum
skuli þínglýsa, og
er því auðgefið að ná þeim undir framtal.
Eg verð nú að víkja fám orðum að ræðum hins beiðraða
þíngmanns úr Gullbríngusýslu.
Eg held, að bæði hann og
aðrir, sem muna til hins umliðna ástands, fyrir svo sem 4050 árum her frá, við sjóinn, einkum her í Gullbríngusýslu,
að
miklu meiri sé her velmegun nú, en þá; hann hlýtur að játa,
að þó það kunni að vera rétt hermt yfir lröfuð , að soipull
sjafarafli, þá hafi hann verið svipulll áður, en uú ; og af'hverjuf
Af því að þeirri bjargræðisgreininní
hefir þokað svo miklu
meir áfram, en hverri annari, af því menn sækja nú sjó með
meira kappi og fylgi, og hafa allan útbúnað betur vandaðan,
Hinn heiðraði þíugll1ilður hlýtur að játa , að hver sjóarbóudi,
sem el', af hinum efuaminni,
ef hann ekki er óspílunarrnaður. lifir miklu sælla lífi og náðugra, en hinir efnaminni bændur til sveita, og að efnabóndinn
við sjó safnar meiri auð, en
efuahóudinu
í sveit; hver, sem nokkuð þekkir hagi manna til
sjáfar og sveita,
mun ekki geta borið á móti þessu,
og eg
hefi sannfærzt því fremur um það, sem eg hefi leiugur veitt
því gaum, en þó vil eg ekki kveða upp breytíngaratkvæði
um
tíund skipastólsins,
fyrst svo fáir verða til að styðja mál mitt.
þiljuskip
vil eg ei se tíunduð,
þau eru ný viðleitni
til
eflingar sjáfarafla,
miklu til þeirra kostað,
en tvísýnu arður
[ieirra, enn sem komið er, en víst mættu þau verða til mikilla
hóta öllum aflabrögðum,
ef þau 'yrðu almenn, því vil eg eingan veginn kyrkja viðleitni þessa,
svo að segja í fæðingunni,
með því að binda hana álögum og fæla menu frá því fYI·irtæki.
Guðmundur Brandsson: þó svo geti verið, að einstöku
aflamenn við sjó græði talsvert á fáum árum, þá á þetta ser
helzt eða jafnvel
eingaungu stað, 11egar góð fiskiár eru, en
þau eru stopul, eins og eg hefi áður sagt.
Eg er samt eingan veginn á þeirri meiningu , að sjáarmenn yfir höfuð að tala
seu ríkari, en sveitamenn,
eða að dugnaðarmaðurinn
við sjóinn eigi hægra með að verða ríkur, heldur en þú hann væri í
sveit.
El) hvað arði af bátum og skipum vii'! víkur, þá get
eg ekki breytt meiningu minníi því efni, og kemur það hvorki
til af þrái eða keppni.
Stelfdn Jónsson: Eg verð að ímynda mer, að það, sem
þíngmaður Gullbríngus)'slu
el' svo fastur á misjafnri tíund báta
og skipa, komi af einhverju frábrugðnu
héraðs ásigkomulagi,
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og af því að fleiri hlutir séu teknir eptir skip í Gullbringusýslu
en annarstaðar ; en það má ekki binda tíund einúngis við það,
sem þar hagar; það er líka ekki víst, að það geti orðið staðföst regla, og ekki gildir að fastbinda
hlutatölu af sjóförum,
því það sýnist grípa ofmikið inn í samkomulag
formanns og
háseta,
Eg veit heldur ekki til, þar sem eg til þekki, að neinn
se óánægður með jafna tíund af skipi og bát; því kostnaður
er meiri á skipum, þó arðurinn kunni að vera meiri.
Nokkrir af þíngmönnum
hafa sýnt fram á, að ótækt væri
að mínka tiundarstofuinn,
og játa eg, að það væri sumum,
ef til vildi, nokkur halli, en hvað þær fjórar tíundir snertir,
þá er það fyrst að segja um fátækra tíundina,
að eg sé ekkert vandkvæði
við, þó hún felli niður með öllu; því sama er
þeim, sem framfæra fátæka, hvort það heitir tíund eða aukaútsvar, sem þeir leggja af mörkum.
Menn verða ætíð að skoða
allar kringumstæður
þeirra búenda, sem leggja til sveitar, og
miða útsvar þeirra, sem nákvæmast verður, við þann arð, sem
bú þeirra veitir þeim, og þá ætla eg að mætti taka til greina,
ef einn kemst lettara
út af skipatíund
en annar, og vil eg
leiða það að því, sem talað hefir verið um skipatíund
í Gullbríngusýslu, en um það mætti, ef til vill, segja, að þetta kæmi
ekki niður á rettum stað,
af því tíundatakendurnir
mistu við
það, en eg ætla þaf'l gjöri lítið til.
Hvað konúngstiundina
áhrærir, mætti má ske segja, að þó
hún liði skaða, væri það eins og tekið væri úr einum vasa og
látið í annan; en þeim missi, sem kirkjur og prestar verða fyrir, ef tíundin geingi niður, er erviðara að mótmæla;
þó eru
sumar kirkjur svo ríkar, að þær mega svo lítils í missa, en
það væru prestarnir,
sem yrðu fyrir mesturn ójöfnuði,
en
það gæti, ef til vill, orðið orsök til þess, að fremur yrði hugs<Ið til að bæta kj ör þeirra, sem hafa þess sanna þörf.
Eg
ætla því ekki framar að fylgja fast nefndarálitiuu,
en óska að
eins, að menn hugleiði það sem bezt.
Framsðqumaður : Eg held, að [ríngmaðurínn fyrir Gullbringusýslu
hafi ekki enn þá sannað, að bátur eða tveggjamanuafar, sem bænarskráin
vill meta í 60 áln., se ekki ,qott
hundrað. l\Iargir munu líka eiga bæði skip o.q bdt, og þá
jafnar hvað annað upp (þó ójafut væri). Að vísu munu margir
af þeim efnaminni eiga bát, en ekki skip, og vilji nú þíngmaðurinn gjöra mun á skipum og bátum, held eg honum verði
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nauðsynlegt
að bera upp breytíngaratkvæði
um það, að skip
verði tíunduð meir en Lhndr,
Vuraforseti:
þíngmanninum
í Gullbriugusýslu,
sem barizt hefir fyrir tíundar
mismun
á skipum
og bátum,
má
þó vera
kunnugt
um brúkun
skipa
og báta,
sem hvortveggja tíðkast víðast um Gullbringusýslu.
Hann hefir óskað,
að einhver sá, sem kunnugur
er sjóarútveg,
láti meiningu sína
um þetta efni í ljósi, og fyrst einginn þingmanna
hefir enn
þetta gjört,
finn eg mer skylt,
að verða við tilmælum hans
eptir þeirri litlu þekkingu,
er eg hefi um þetta efni. Mer CI'
ókunnugt um hin 'Stærri skipin suður í Höfnum, arð þeirra og
kostnað, en á Innnesjum
ætla eg hin smærri skipin, bátana,
eigendum sínum arðmeiri. þegar tillit er tekið til kostnaðarins.
Hann taldi til, að bátar þyrftu með hrognkelsaneta,
en skipin,
þar sem þau gánga til fiskjar her á nesjum, þurfa þeirra þrefaldra ; hann hefir kvartað yfir, að dýrt se sjófólks- haldið; þarf
þó 8 menn til skipsins,
er eigandi fær af 2 hluti, en ekki
nema 2 til bátsins, sem gefur einn hlut.
Sé eg ekki sj álfur
formaður fyrir skipi mínu, verð eg að leigja formann mel' tvöföldu kaupi á móti bátsformanni ; álít eg því tveggjamannafarið arðsamara,
og svo munu flestir gjtira her á Innnesjum.
En hvort þetta á heima við hin stóru skipin, sem fleiri hluti
gefa, syðst í Gullhringusýslu,
og með austurlandi,
læt eg ósagt.
Allur
kostnaður
við útgerð sexæringa
her á Innnesjum
er
þrefaldur eða fjórfaldur móti báta útgeri'l; til skipsins þarf 8
handfæri, 2 til bátsins; til skipsins þrefö Id stjúrafæri mót báti.
Eg ætla því eingan vilja tíunda sexæring hærra en bát; því á
Innnesjum
eru menn neyddir til að eiga skipin,
þó menn
finni, að þau séu ómagar þeirra;
þau hljóta menn að hafa
vegna bátamannanna
til fárra róðra, meðan fiskur geingur ekki
á grunn.
Guðmundur Brandsson:
það sem hinn heiðraði varaforseti IlÚ sagði, viðvíkjandi
útgerð skipa og báta og ávaxta af
þeim, CI' að sumu leyti gagnstætt
því, sem menn her á Innnesjum hafa gefið mel' í skyn,
og hafa sumir þeirra verið eigendur bæði báta og skipa, og varla mundu þeir gjöra það til
Ieikuis að eiga skipin ál' eptir ár, ef þeir álitu þau ómaga
sína, enda gánga þau gjarnast
hjá þeim vor og haustvertiðir,
og eru af þeim ómissanleg
haldin.
það hefir ekkert
verið
minnzt
á enn, hvort beinlínis
ætti að fylgja bæuarskráuni,
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viðvíkjandi tíund bátanna, og er eg þó ekki svo fastur á því,
að ei megi út af bregða.
En án þess nú að fara her um fleirum orðum, þá áskil eg mer breytingaratkvæði
á þá leið, að
hver bátur verði her eptir tiuudaður í 80 áln., en hvert skip í
hundrað.
Ásqeir Einarsson:
Eg efast ekki um, að þjóðinni þykir
vænt um, að hreift var við máli þessu, því margir munu hafa
fundið til þess, að nokkur
ójöfnuður væri í tiundarlögunum,
en ekki held eg henni þækti síður vænt um, að málinu yrði
nú slegið á frest, svo nógur tími yrði til að yfirvega það nákvæmlega,
áður en það yrði leidt til lykta.
þíngræður
þær,
sem nú hafa verðið, munu hæði skýra mál þetta töluvert, og
sýna mönnum, hvort fram á hreytínguna
se farandi framvegis.
þar eð eg tek til orða í þessu máli, og áset mer að minnast á nokkur atriði, sem fram hafa verið færð í umræðunum í
dag, minnist eg fyrst á það, er sagt var, "að hestar væru bezti
gripur í búi manns",
eg skil þetta fyrir brúkunarlæsta, en
ekki fyrir hesta alþíngismanna,
því eg held, að það eigi miður
við efnið, að fara að tala um, hvað dýrt þingmenn hafi reiknað þá, á þingferðum sínum.
Eg er samdóma nefndiuni í því,
að þó brúkunarhestar
séu mönnum
nauðsynlegir,
einmitt
vegna örðugleika
jarðanna,
verði þeir að skoðast sem eitt af
því nauðsynlega
illa, sem maður getur þó ekki án verið; eg
þekki þau héruð, sem hestar eru brúkaðir
lítið annað en her
um bil 6-7 vikur að sumartímanum
til heyflutninga,
en gánga
hinn tímann gagnslausir í slægjum og beitilandi eigendanna, sem
þar eptir verða að fóðra þá 12-20 vikur að vetrinum,
án þess
að hafa af þeim annan arð en taðið og taglið ; ekki mun heldur allstaðar vera lettara að framfæra sauðfé á þessum jörðum,
því einmitt á þeim sömu er ekki sjaldgæft,
að fe má gefa 20
vikur að vetrinum,
og stundum
30 vikur;
öðru máli er að
gegna um stóðhross,
sem gánga að mestu sjálfala, án töluverðs kostnaðar,
en eigandi getur selt ser til mikils ábata;
held eg því, að nefndin
hefði átt að gjöra á þessu greinarmun, enda þó hún hefði ekki feIt hrúkunarhestana
að öllu
leyti lll' tíund, því það var mikið skoðunarmál,
einkum þar
ekki var hækkuð tíundin á öðrum tiundaraurum,
þvi það virðist mer hafi átt að vera ætlunarverk
nefndarinnar,
að jafna tíundina sanngjarnlega,
en ekki láta hana lækka töluvert yfir
höfuð.
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það hefir hingað til gleyrnzt þeim, sem hafa haldið með
því, að hestar verði tíundaðir her eptir, sem áður, að geta þess,
að heyflutningaskip
eru þeilll, er þau eiga og brúka, sama
sem hestar þeir, er hey er flutt á, verður hvortveggja
stundum brúkað til kaupstaðar
og flskiferðar,
en sumstaðar verður
því ei við komið, ætti því hvortveggja
þetta eða hvorugt að
tiundast ; en nú veit eg ei til, að venja se að tíunda áminuzt
skip, þegar þau ei gánga til fiskiveiða.
Hvað við vikur lóðum, róðrarbátum
og skipum,
þá veit
eg ei, hvort aðrir eru þeim kunnugri vestan lands, og þykir
mer vafi á, hvort menn ættu að fara leingra fram á að breyta
þvi i tiundarlaginu,
fyrr en menn hafa leitað upplýsingar
hjá
fullkunnugum
mönnum,
Með tilJiti til þess, er varaþingmaður Gullbringusýslu
fór fram á, hefir varaforseti
sannað Mð
J!;agnstæða, og get eg með sanni skýrt frá enn meiri mismun,
einkum hvað báta og skip snertir,
en vil fyrst geta þess, að
undir Jökli
eru teknir 2 hlutir eptir 2 eða 3 lóðir, en þar á
móti við Ísafj arðardjúp 1 hlutur eptir 16-24 lóðir.
Hvað skip
og báta áhrærir, þá get eg þess, að í Strandasýslu
er nýlega
farið að brúka áttæringa eða tíærínga til hákallaveiða,
kosta
þeir með öllum útbúnaði um eða yfir 400rbd.
þessum
skipum er sjaldan
róið optar en tvisvar eða þrisvar á vori, og
stundum ekki nema einu sinni, stundum aldrei, og hafa eigendur ekki annan hagnað af þeim þess á milli, en að flytja á
þeim 1 eða 2 viðarfarma á ári. Til þess að geta notað þessi
skip þennan stutta tíma, verba menn þar að auki að eiga sexæringa til róðra á vetrum, þá isar og veðrátta hindrar brúkun
stóru skipanna.
Er þá auðséð, hvaða ábati er af útgjtírð þessara skipa, þegar eptir þau og útbúnað þeirra eru að eins teknir 2 hlutir.
'þar á móti hefir að undanförnu
opt heppnazt afli
á vöðubáta
í Strandasýslu,
svo að hlutir hafa venjulega
orðið
yfir 1 tunnu og einstöku sinnum hátt á 3. tunnu lýsis auk selskinna, og bátar þessir kosta með útbúnaði milli 30 og 40 rbdl.,
og stundum hafa verið teknir eptir þá 2 hlutir.
Er af þessu
auðs eð, hvað ósanngjarnt
það væri, að tíunda þau áminnztu
stóru skip meira, en þessa báta, þegar afli heppnast á þá.
Af þessum Gg fleiri ástæðum ætla eg að þingið ekki geti með
góðri samvizku ráðið þessu máli til lykta nú þegar, með því
að senda bænarskrá
til konúngs;
en skyldi þingið nú áforma
það, éska eg, að málinu S8 vísað til ítarlegri rannsóknar
í
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nefndinni, samkvæmt
70 gr. í alþ. tilskip.,
þó eg vildi heldur
óska, að eingin bænarskrá
yrði rituð til konúngs
um þetta
mál.
þegar eg heyrði breytingaratkvæði
fulltrúa SkaptfeIlínga,
datt ofan yfir mig, er hann vildi leggja tíund á ómynrlugra fe
í jarðabókarsjóðnum,
og leiddist
ósjlílfrátt á þá hugsun,
að
hann hefði leiðzt til að taka stefnuna á smábörnunum
af aðferð
stjórnarinnar,
sem nýlega hefir gjðrt þá ráðstöfun, að taka i
part af leigum jarðabókarsjóðsins
til stríðsins, án þess að ráðgazt hafi verið u'm það við þíngið eða aðra Íslendinga,
svo eg
til viti; en þar ómyndug börn eiga fe í jarðnbókarsjóðnum,
er
eg hræddur um, að aðferð þessi muni hræra blóðið í þjóðinni,
og það því heldur sem Íslenrlingar
munu, um það leyti sem
þessi ráðstöfun
var gjörð, hafa verið að gefa munaðarlausum
hörnum í Danmörk.
Uppástúnaa
þingmannsins
frá Húnavatnssýslu,
um að leggja
tíund á hluti þiljuskipa,
sýnir, að hann hefir ratað í hafvillur á
þessari leið, og lítur svo út, sem hann hafi vantað leiðarsteininn
(Compds) og kurmað lítið í stýrimannsfræði.
Eg veit ekki til,
að í vesturamtinu
se nema 1 þiljuskip, af hverjum aflanum er
skipt í hluti, en eigendur
skipanna
gjalda skipverjum
kaup
og fæði og álíta sig ei skaðlausa af árlegri útgjörð. ef þeir
ei afla 60 tunnur Iifrar, þó ekkert
missist af úthúnaði
skipanna.
Væri nú þegar lögð tíund á skip þessi, sem ósanngjarnt væri, þá þau ekki afla fyrir árlegum útgjörðarkostnaði,
verður það því til fyrirstöðu,
að síðar verði lagt á þau töluvert gjald, að eg :ei tali um þann skaða, er eigendur skipa
þessara hafa orðið fyrir,
Að leggja gjald á lestatölu
þeirra,
álít eg jafnástæðulaust,
því það er aflinn, sem á að leggjast á.
Guðmundur Brandsson: það hefir að undanförnu verið
talað um, að þíngið hefði mikið að gjöra, en nú er þíngtíminn
farinn að styttast,
svo þó nefndarálitinu
væri visað til feðra
sinna, til að endurskapast
og fæðast svo að nýu,
þá er eg
ekki viss um, að mikið vinnist við þá aðferð,
og vil eg fyrir
mitt leyti ráða frá, að svo verði gjört.
R. lH. Ólsen: það er mer ærið geðfeIt að heyra, að
hinn mjög heiðraða þingmann
Strandasýslu
tekur sárt til mín
j hafvillunum,
en eg hygg samt, að eg hafi ei í dag verið svo
lángt uudan landi, að eg hafi ei glögglega getað eygt fjalla-

255

tinda.
Ræða hans, þessu viðvíkjandi,
lýsti ærnum ókunnug .•
leika á þiljuskipa fiskiveiðum á suðurlandi, hvar þau eru gjörð
út með hálfdrættingsruönnum,
og verða því dauðu hlutirnir á
þeim jafnmargir
hásetatölunui ; vona eg þíngmenn Sunnlendinga segi til, hvort eg fer mjög villur vegar í þessu tilliti.
Hvað viðaukaatkvæði
mínu við víkur, þá hefi eg orðið þess
áskynja,
að einn hinn helzti af þeim mönnum,
sem árið 1845
voru af konúngl kosnir í nefnd til að rannsaka og láta i ljóai
álit sitt um skattalögin,
munu þá hafa verið sömu meiníngar
um þetta atriði, sem eg nú el'. þau hrjóstgæði,
sem þingmaðurinn úr Strandasýslu
hefir látið í ljósi við mig her í dag,
skulu, auk margs annars, hjá mer geymast í þakklátrí endurminningu .
.I.• Iohnsen : Mætti eg leyfa mer að hera það undir hinn
háttvirta varaforseta,
hvort ekki muni það tiltækilegt,
til að
komast
hjá óþarfa tímatöf, undir eins og atkvæða er leitað
eptir uppástúngu
hins heiðruðu þingmanns
Strandasýslu,
um
það, hvort visa eigi málinu til nýrrar meðferðar af nefndinni,
eptir 70. grein alþíngistilskipunarinnar,
þá undir eins, ef atkvæðafjöldi
ekki verður nógur fyrir uppástúnguunl , að láta
þíngmenn nú þegar greiða atkvæði um það, hvort leingra eigi
að halda málinu fram, eða ekki.
Veit eg að vísu, að þessi
aðferð ekki er samkvæm
rétturn þingsköpum,
en vilji þíngmenn fallast á halla og mæli eingír á móti, má eigi að síður
hafa hana við með fullum rétti og verkun, og sýnist mer, að
hún ekki se lángt frá vegi, eptir þeirri stefnu, sem mer virðist umræðurnar hafa tekið í þessu máli her í dag, og er eptir
þessu varla neinn vafi um, að fleiri þín gm enn eru móti því,
en með.
Ásgeir Einarsson: þíngmaðurinn
frá Húnavatnssýslu
furðar sig yfir því, að eg er ekki eins kunnugur þilskipaveiðum
á suðurlandi,
eins og á vesturlandi,
en mig furðar, að hann er kunnugri þilskipum
á suðurlandi,
en vesturlandi,
þó það se nær
honum.
Kl'. Kristjdnssou : Eg get ekki skilið, hvaða gagn það
gæti gjört, að fá nefndinni aptur málefnið til nýrrar meðferðar, því eins mundi verða ágreiníngur um það á ný fyrir það;
enda virðist mer ekki vanti neinar upplýsingar
frá nefndarinnar hálfu.
l\ler þykir þvi réttast,
að málið takist til endi-
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legrar umræðu á morgun, eða síðar, og er það þá á sjálfsvaldi
þingsins,
að hita það niðurfalla.
Varaforseti : Að vísu hafa umræður um þetta mál komizt svo á víð og dreif, að ervitt má verða, að ná fullri vissu
um vilja þingsins í þessu efni, og mætti að vísu gánga til atkvæða um, hvort málefnið skuli fást nefndinni aptur til nýrrar
meðferðar.
Menn eru ekki komnir svo niður á málefninu,
að
ný undirbúningsumræða
ekki se nauðsynleg,
ef nefndin semja
þyrfti nýtt álit. það lætur að líkindum, að fulltrúi Árnessjcslu
vilji koma nullinu þannig fyrir, því hann hefir fyrst og seinast
viljað láta það falla.
Vilji nú þíngið fá málefui þetta nefndinni aptur til meðferðar,
þá verður það með því eina skilyrði,
að það komi aptur til nýrrar undirbúníngsumræðu.
Kr. Kristjánsson:
~It~r getur ekki fundizt., að neitt það
hafi fram komið við umræður þingmanna í dag, sem með rökum hnekki áliti nefndarinnar;
og þó hún nú vildi taka málefnið til nýrrar meðferðar, gæti hún ekki breytt áliti sinu; því
lítið hefir hún grædt við það, sem um það hefir talað verið
fram og aptur.
Sé málið þar á móti ekki nægilega rædt til
undirbúnings,
er ekki annað fyrir, en framhalda
þeirri ræðu
seinna.
En af heimvísun
þess til nefndarinnar
get eg ekki
séð að neitt komi, og að minnsta kosti bið eg mig afsakaðan
frá, að eiga við það framvegis á þann veg.
Framsögumaður : Eg verð líka að styðja það, sem aðstoðarmaður
stiptamtmannsins
nýskeð mælti: eg se ekki, hvað
grædt yrði á þvi, eða hvaða tilefni se til þess, að vísa nefndarálitinu heim aptur,
þingmaður
Strandasýslu
fótaði uppástúngu sína her að lútandi meðal annars á þeim upplýsingum,
sem hann gaf um misjafna hlutatölu af lóðum. Nefndin hafði
bugleidt þetta og þvílíkt, en var, og verður að líkindum enn,
þó hún ætti á ný að fara að velta þessu fyrir ser, sannfærð
um, að ekki væri gjörlegt
að binda tíundarlögin
við svo
ýmisleg og breytileg smáatriði;
eg verð því fastlega' að mæla
á móti uppástúngu
þingmannsins
úr Strandasýslu.
J. Thorstensem
Eg vil áskilja mer breytingaratkvæði
í
þessu máli, því mer þykir það viðurhlutamikið
að sleppa öllum
hestum algjörlega úr tíund, því það mundi gjöra svo mikla umbíltingu á tíundarreglugjörðinni,
að örðugt mundi verða, að jafna
það skarð til fulls aptur , en málum mætti miðla, ef hestar
væri nokkuð lægra settir í tíund, en nú er. Og því vil eg á-
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skílja mel' það hreytingaratkvæði, að 31testar metist til tiunrlar í
hundrað, en kapla,' 4.
Kr. Kristjánsson:
þetta breytingaratkvæði er í því tilliti
vel til fallið, að, ef því verður framgeingt, gjöri,' það ójöfnuð
þann, sem leiði,' af tíunrl hesta, nokkru minni, en þó verð eg
að álíta uppastúngu
þessa einmitt sönnun fyrir þvi, að menn
hafa fundið til þessa ójafnaðar.
StefTdn Jðnsson : ~á, sem stakk upp á því, að láta nefndina
taka málefnið til meðferðar á ný, fól' þó fyrst fram á, að eingin bænarskrá
væri samin til konúngs um þetta mál, og ætla
eg það eingu verra, en ekkert gagn se eg af, að nefndin taki
álit sitt aptur til yfirvegunar; af því getur leidt ein umræða á
þíngi, því órétt er, að ræða það ei tvisvar aptur, ef nefndin
tæki það til baka, og þó óvíst, hvort því yrði framgeingt á
þinginu að lokum, og þá er sú aðferð einúngis til að tefja
þíngið, og verð eg að vera þvi harðlega mótmæltur .
•Ión Guðmundsson:
Eg vissi það fyrri, að hinn heiðraði
þingmaður Strandasýslu var góðmenni, og áleit það líka sjálfsagt, að hann væri barugóður; en ekki hélt eg hann væri svo
blautgeðja, að hann fyrir það þyrfti að villast svo mjög í ræðu
sinni, sem hann g:jörði; því einmitt þessari viðkvænini hans
verð eg að kenna það, að hann fór að bendla veru okkar ÍsIendinga í Kaupmannahöfn og setu okkar á ríkisdeginum við
striðsskattiun, sem lagður val' á ávaxtafé her í landi. þessi
ráðstöfun kemur beinliuis frá ríkisfjárhirzlu-ráðgjafanum .
•1. Johnsen: það var innanrikísraðgjafinn Bang.
Jón Guðmundsson: Jæja, það getur verið; hinum stóð það
þó nær, en þetta var samt bein ráðstöfun frá ráðgjafanum ,
sem hann hvorki bar áður undir ríkisdaginn, né okkur Íslendinga, sem þar vorum, sem ekki var heldur von til.
En ef að hinn heiðraði þingmaður getur ekki borið á móti
því, að hæði fasteignir og Iausafe ómyndugra se tíundað, þá
skil eg ekki, hvernig hann fer að álykta, að eg hafi viljað
leggjast á smábörnin, þó að eg vilji, að tíundað se eins vaxtafe þeirra, og annað fé.
Eg ætla, að her se eingin ástæða til, að vísa málinu aptur
í nefndina, þó að mörg og margbreytt breytíngaratkvæði
hafi
verið borin upp. Her hefir ekkert það komið fram í umræðum ma m'13 , er bendi til þess) að nefndarálitið
se svo óskipulega samið, að hvorki megi koma víð breytíngaratkvæðum
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við uppástúngur
nefndarinnar,
ne greiða um sjálfar þær atkvæði;
eu það er einmitt, þegar svo stendur á, að tilefni er
til að vísa máli aptur til nefndar til nýrrar meðferðar.
Öðru
máli er það að gegna, ef nefndin vildi taka til yfirvegunar
breytíngaratkvæði
þau, sem borin hafa verið upp í dag, og
fallast á þau, ef hún getur, svo styttar yrði ályktunarumræðurnar.
Framsðqumaður: Eg álít það líka sjálfsagða skyldu þingmanna
yfir höfuð, og ser í lagi nefndarmanna
í hverju máli, að skoða
9g rannsaka
sem bezt öll þau breytíngaratkvæði,
sem fram
hafa verið borin,
til þess annaðhvort
að geta fallizt á þau,
eða hrundið þeim að öðrum kosti.
Ás.qeir Einarsson,'
Framsögumaður
hefir sagt, að eg
hefði það fyrir ástæðu að visa málinu til nefndarhmar
aptur,
að eg hafi talað um mismun á hlutum fiskilóða;
en þó þessi
mismunur
se mikill, þykir mer sá mismunurinn
ekki betri,
sem gjörður er ti hestatiundinni,
og var það helzta ástæða mín
fyrir því, að nefndin tæki við málinu aptur , að þetta og fleira
yrði lagfært í nefndarálitinu
aptur, ef málinu verður ekki slegið á frest, hvers eg helzt vildi óska.
þingmaður
Skaptfellínga
heldur eg haf feingið geðshræringu af uppástúngu
hans, sem hafi vilt mig í uppástúngu
um
nefndarálitið
; en þetta er ekki svo, því mer datt það í hug
áður; en þó mer þækti uppástúngan
um tíundina af skuldahréfum ómyndugra
ösanngjörn,
verður hún þó vest, ef hún
kemur á skuldabréf
þau, sem nú þegar eru á vöxtum, án þess
eigendur þeirra vissu það fyrir fram.
Jakoh Petursson:
Áður en skilið el' að öllu leyti við
málefni þetta í dag, vil eg geta þess, að eg er á sömu meiníngu og þeir af hinum heiðruðu þingmönnum,
sem hefir þókt
það ísjárvert, að fella alla hesta úr tíund, eptir nefndarálitinu;
en þar hjá se eg gjörla,
að erviðleiki sumra jarða og sveita
neyðir búendur
til að eiga fleiri hross, en þeir annars vildu,
og þykir mer það líka ísjárvert, að þeir skuli
skyldast til að
gjalda fullkomna tíund af svona tiIkomnum hrossafjölda : og
til að koma nokkrum jöfnuði á þetta, sýnist mer tækilegt,
að
fimta hvert hrúkunarhross
eða hestur falli úr tiurid, hver léttir
kemur helzt fram við þá, sem við þessi erviðu kjöl' 1iga að
búa, en snertir ekki hina til muna, og kýs mer svo breytíng'aratkvæði á þá leið.
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Guðmundur Brandsson:
Í tilliti til þess, er hinn heiðraði þingmaður Húnvetnínga
sagði áðan, viðvíkjandi þiljuskipa
fiskiveiðum,
og að nokkru leyti skýrskotaði
til kunnugrá manna
í því efni, þá undanfelli eg ekki her með að geta þess, að
eptir því sem mer er framast kunnugt,
hafði hann öldúngis
satt að mæla, því allir þeir, sem gjöra út þiljuskip
til þorskfiskiveiða hel' í Faxaflóa, áskilja ser helmíng af öllum aflanum.
þ. Sveinldörnsson:
Eg er ekki á því máli, að þessu se
vísað til nýrrar meðferðar af nefndinni,
en verð að vera við
það, sem eg hefi gjört að mínu hreytingaratkvæði
, að eingin
bænarskrá
verði send konúngi.
því skýt eg til varaforseta,
hvort hann vill bera þá spurningu
upp nú strax, eða bíða
{less, að málið el' algjiirlega út rædt.
()utformur Vi,qfússon: Eptir allar þær umræður, sem
her hafa fram farið Í dag um málefni þetta, og sem hafa verið næsta sundurleitar,
get es; ekki annað en leiðzt til þeirrar
ályktunar,
að mál efli inu ekki se Í réttan tíma hreift eður meðhöndlað afþínginu
nú, því sá mismunandi skoðunarmáti manna
sannar að minni hyggju, að sá rétti tími hafi ei verið kominn
að taka það fyrir, þegar þÍugið getm ekki komið úr niður á
nokkra fasta undirstöðu þess ; hvað má þá ekki ætla að skoðun þess se laus hjá mönnum út um alt land'?
Eg ætla,
að
það se réttast,
að skjóta málinu á frest, og fellst því á mál
hins konúngkjörna
þingmanns,
er s;eymdi ser breytingaratkvæði um, að eingin bænarskrá yrði send konúngi að sinni.
Varaforseti: Her hefir verið talað með og mót, hvort málefni þetta vinni við að skilast aptur nefndinni til nýrrar meðferðar, og ber mer nú að leita atkvæða þingsins um, hvort svo
skuli vera, en við ályktunarumræðu,
hvort álitsskjal skuli semjast í málinu.
það sem þingmaðurinn
frá Norðurmúlasýslu
let
á ser heyra, að málefnið væri her nú ekki á réttum tíma upp
borið, og færði það því til sönnunar, að mismunur væri á áliti
þíngmanna um það, og mundi hann þó enn meiri út um landið!
þá gæti þetta líka verið eins að hundrað árum liðnum; get eg
því ei séð af þessu ástæðu fyril', að þíngið ekki megi fást við
það nú. þess vegna bið eg þingmenn, að gefa atkvæði um, hvort
. málinu eigi að vísa aptur til nefndarinnar.
Eptir að þessu var neitað með 21 atkvæði gegn 1, kvað
varaforseti
málið nægilega
rædt til undirbúníngs
og auglýsti
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þinginu, að það kæmi til ályktunarumræðu
aði fund þá kl. 10. Fundi slitið.

20. júlí Allir á fundi.

þíngbók

fimtándi

frá næsta

fundi

að morgni,

og ákvarð-

fundur.
lesin

og samþykt,

Varaforseti tók fram nefndarálit um landamerkja - lýsingu
og skrásetning,
og afhenti það framsögumanni,
þ. Sveinbjörnssyni, er las það upp fyrir þinginu svo látandi :
NEFNDAHÁLIT
Ilm landamerkja - lýsíng og bókun hennar.

Hið helhraða alþing hefir kosið oss undirskrifaða
í nefnd,
að íhuga bænarskrá
nokkra frá Suðurþingeyarsýslu
með
107 nafna uudirskriptum,
í hverri beiðendur óska, »að alþingið útvegi lagaboð,
sem með hæfilegri og landsins háttum og
þörfum samsvarandi
aðferð fyrirskipi,
að svo fljótt, sem verður, séu skrásettar
landamerkjalýsingar
allra jarða í landinu, og
þær annaðhvort teknar í hina lI)'U jarðabók,
eða á einhvern
annan hátt trúlega varðveittar eptirkomendum
vorum".
Nefndin getur ei annað en álitið innihald þessarar
bænarskráar svo alþjóðlegt og mikils umvarbandi fyrir alda og óborna,
að hún í einu hljóði vill óska þess,
að þingið láti ser einkar
ant um, að leggja þau ráð á við stjórnina,
sem bezt og hagkvæmust væru þjóðarmálefui
þessu til framkvæmdar.
N efndarmenn vilja, eptir því sem þeir bezt geta, styl\ja að þessu með
eptirfylgjandi
athugasemdum.
1. Ætlar nefndin,
að þeim eptiræsktu
Iandamerkj alýsinguru
verði ekki svo haganlega fyrirkomið í þeirri nýu jarðabók,
sem nú er verið að undirbúa samkvæmt
tilskipun
27. JJJaÍ
1848. Nefndin ætlar þTí, að landamerkjalýsíngarnar
fyrir sýslu
hverja ætti að skrásetja
í serstaka bók, sem sýslumaður
löggi1di og geymi um aldur og æfi við skjalasafn sýslunnar.
2. Sýslumaður
hver ætti með ráði presta
og hinna skynsömustu hreppsbænda að útnefna í hverjum hreppi 3 menn
til lýsingauua.
Af þeim ættu 2 að vinna að verkinu, en hinn
3. sé til vara, ef annarhvor hinna væri forfallaður eða sjálfur
á hlut að. þessir allir eiðfestist fyrir ham af sýslumanni.
3. þegar lýsingnr
um landamerki
í hreppi hverjum eru leiddal' til lykta, ber að senda þær sýslumanni,
sem kauplaust
færir þær inn í áður nefnda bók eptir frumlýsingunum.
til
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4. þar sem frumlýsingarnar
gefa til kynna, að ágreiníngur
se um landamerki
einhverra jarða,
láti sýslumaður
eyðu
opna, svo hann geti þar við bætt, strax þegar sá ágl'einíngur útkljáist með sáttum eða dómi,
5 þegal' sýslumaður hefir inn fært í bók sína frumlýsíngarnar,
skilar hann þeim aptur til hlutaðeigandi
hreppstjóra,
með
áteiknunum,
að þær séu færðar inn í máldagabók sýslunnar,
og eiga þær síðan að vera geymdar við hreppskjalasafnið.
6. Allar fáanlegar skýrslur um landamerki
ber fyrir fram að
útvega, bæði her í landi og erlendis.
1. Erindisbréf
se samið af stjórn landsins
fyrir lýsíngarmenn, eptir ráðfæringu við sýslumenn,
og ætlar nefndin, að helztu drættir þessa erindisbréfs
eigi að vera:
aj Að lýsingarmenn kalli til ákveðins dags ábúendur jarðanna og eigendur
þeirra,
ef þeir eru innan héraðs, en
fulltrúa eig endanna, ef þessir eru utan héraðs, að þeir
séu við skrásetningu
lýsinganna.
bj 'þeir miðli málum, ef ágl'eiJlíngur er milli hlutaðeigenda,
verði því umsvifalaust
og gói\fúslega við komið.
cj Lýsingarmenn
undirskrifi daglega það þeir bóka, en hlutaðeigendur undirskrifi við hverja jörð við eurlaða lýsingu
landamerkja
hennar.
dj Lýsíng landamerkja
se greiuileg
og nákvæm,
og þar
sem eingin glögg og sýnileg
merki, eru, til að mynda
lítilfjörlegt
holt eða langar sjónhendíngar,
sjái lýsingarmenn fyrir, að merki verði til sett, helzt jarðhólar með
koli í; en hlutaðeigandi
hreppstjóri
og sýslumaður sjái
um, að þessum merkjaþúfum
se við haldið af ábúendum
jarðanna.
ej Ef reki fylgir jörðu, tilgreini þeir nák væmlega , hvernin réttindum
þeim se varið, svo og reka mörk, ef rekaitakið er á vissu svæði.
f) Ef jörðu fylgja itök í landi annarar jarðar, skal þess uákvæmlega getið, hvort sem það eru réttindi ein, eða afmarkað land, og ef það er afmarkað land, her nákvæmlega að tilgreina ummerki þess, bæði við þá jörðu, sem
Hakið á, og við hina, í hverrar landi itakið liggur.
8. Lýsingarmenn
fái 1 rhd. 32 sk. daglega
í fæðiskaup og
ferðalaun, og greiði!iót það af gjaldtakendum
eptir niðurjöfnun á dýrleika jarða allra í hverjum hreppi.
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Ncfudinui
væri þatl kært, ef all,íngið gæti fundið fleiri
eða nákvæmari reglur,
þessu alþjóðlega
verki til betri framkvæmdar, eins og ver samhuga leyfum oss að ráða alþíngi til, að
beiðast þess allraþegnsamlegast,
að hans hátign,
konúngurIIIn, allramildilegast
útgefi héraðlútandi
lagaboð.
Reykjavík, 16. dag júlímánaðar
1849.

þ. Sveinbjörnsson.

.1. Jonsson.

Kr. Kristjdnsson.

Framsttqumaður : Eg hefi litlu við það að bæta, sem
nefndarálitið
segir.
l\l er er yfrið kært all heyra tillögur þíllgmanna, til þess að þetta alþjóðlega
málefni geti orðið sem
bezt úr garði gjört.
þessara
tillaga vænti eg, og þeirra er
því heldur þörf; sem nefndarálitiuu
var af okkur, vegna tímaskorts við önnur þingstörf,
meira flýtt.
Vii'l vildum sizt, að
þetta málefni yrði útideyða.
Eitt er það þó, sem mer síðar
hefir hugkvæmzt,
og því skýt eg ulldir umræður þíngsins, hvort
ei mundi tiltækilegt,
annaðhvort
að fodíkunar/lefnd
hverrar
sveitar væri vii'l lýsingatökuna,
eða þó heldur að lýsíngamönnum veittist sömu réttindi og skyldur, sem sættanefurlinni,
til að semja milli manna, meðan á lýsiugunum
stæði.
Kr. Kristjdnssons Málefni þetta er í sjálfu sér ekki svo
margbrotið, og líka svo útbúið, að það að Iikindurn ollir ekki
miklum umræðum.
Eg skal að eins leyfa mér að vikja á, að
eg í uppástúngnm
nefndarinnar
finn einga ákvörðun
um, hvílíkt gildi þessir hinir nýu máldagar
eða landamerkjalýsingar
ei~i að hafa, og hygg eg að vísu, að gildi þeirra hafi átt að
leiðast af nærveru hlutaðeigenda
við lýsinguna
og samþykki
þeirra, sem þar á væri bygt.
En þar eð ein gin sekt er lögð við
fjærveru
þeirra, eða neinar afleiðingar
ákveðnar,
sem knýi
hlutaðeigendur
til að mæta, mundi það ekki ósjaldan við hera,
að einhver hlutaðeiæenda
yrði fjærverandi,
einkum þegar hann
gæti átt von á, að hann hefði ekki hag af lýsingunni.
Ekki er heldur farið fram á í nefndarálitinu,
að landamerkjalýsíngunum
verði [iinglýst, og hygg eg þó, að það
mundi
eiga vel við, og með þessu móti gætu þá landamerkin orðið inn færð í þau registur, sem fylgja kaup - og veðbrefahókum;
líka virðist ástæða til að gjiit'a það að lagaskyldu,
að setja landamerki jarðanna framvegis i afsalsbréfin.
Í tölulið (j er það ákveðið, að útvega heri allar fáanlegar
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upplýsingar

og skilríki; en eg sakna ákvörðunar um, hver eigi
að gángast fyrir þessu.
Í tölulið 7. er einnig ákveðið, að erindisbréf fyrir lýsíngarmenn skuli verða samið af stjórn landsins,
og veit eg ekki
nema það ætti við, að skýra betur orð þetta.
Í tölulið 8. er það tek ið fram, al'! gjaldtakelldnr
skuli greiða
hið ákveðna kaup til lýsíngarmanna,
og hygg eg þetta rétt, en
þegar gjaldtakendur
eru í fjarlægum
héröðum,
virðist sanngjarnt, að Iýsíngarrnenn ættu al'!g;íng að landsetum þeirra, móti
endurgjaldi
frá afgjaldstakendum.
Eg hefi gjört þessar fáu athugasemdir,
ekki til þess að
setja út á nefndarálitið,
sem eg sjálfur hefi með undirskrifaö,
heldur til al'! leiðbeina málefninu, al'! því leyti mer var unt.
Framsö.'lllmaðll7': Eg felli mig vel við viðauka aðstoðarmannsins,
en spursrnál virðist mer það vera, hvaða verkun
það hafa ætti, efhlutaðeigendur,
réttilega tilkallaðir, ekki mæta,
og ætla eg þá, að frávera þeirra, ef þeir sanna ei forföll, eigi
að hafa sömu verkun,
sem þeir hefðu vil'! verið.
Spursrnál
getur það einnig verið, hver útvega eigi skilríki fyrir jarðanna
landamerkjum,
sem fáanleg kynnu að vera utan lands og innan. Má ske sýslumaður hverrar sýslu vildi gángast fyrir því.
Eg fellst á tillögurnar við S. grein,
og þínglýsíngaruar
held
eg hæði góðar og gagnlegar .
Jðn. Jonssons Mel'! tilliti til þinglýsinga held eg, ef borgun eptir aukatekjureglugjörðinni
ætti að greiðast sýslumanni fyrir hverja jörð, og þeim væri svo öllum 1)'8t á einu manntalsþingi i hverjum hreppi, þá yrði það óþörf og mikils til ofmikil greiðsla,
og geymi eg mer í þessu falli rett til breytingaratkvæðis.
Gutlormu7' Vi.'lfússon:
Mer datt í hug að gjöra þá athugasemd við nefndarálitið,
að hreppstjórum
sé boðið að lesa
landamerkjaskrarnar
upp 3. hvert ár fyrir hreppsbúum , og
sýslumönnum
lÍ manntalsþingum
al'! taka þingsvítni upp á, að
landamerkin
séu óátalin
viðnrkenrl,
og áskil eg mer rett til
að gjöra þetta að viðaukaatkvæði
miuu.
Enn fremur hugkvæmdist
mel' að vekja athygli þingsins
að því, hvort það
væri ei gjörlegt
til kostnaðar
sparnaðar við landamerkjalýsíngarnar,
að hlutaðeigendur
sjálfir semdu lýsíngarnar,
en þó
væru löghol'!nir lýsingarmenn
til settir, er optast mundu hreppstjórar eða forlikuuarmenn,
sem (Hí einungis
í uppákomandi
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ágreiníngstilfelli væru kallaðir. Fallist þíngið á þetta, itíng eg
upp á, að þessir síðari hafi sama rétt, sem lögboðnir forlíkunarmenn, og geymi eg mer rétt til viðaukaatkvæðis um þetta
þar til síðar.
R. 111. Ólsen: Með tilliti til þess, er þíngmaður Suðurþíngeyínga sagði, þá getur mer eingan veginn blöskrað þinglýsinga kostnaðurinn til sýslurnannanna,
sem, ef hann nokkur
yrði, mundi verða tekinn eptir 30. greinaukatekjul'eglugjörðárinnar, er við mun eiga i þessu tilfelli, og eru það 36 sk., og
fyrir innfærslu í afsalsbréfabókina
12 eða mest 24 sk., summa
summarum 60 sk. Eg held allir vilji fúslega greiða af hendi
kostnað þenna, og láti hann ei standa í vegi fyrir , að þeir
öðlist ekki vissu fyrir landamerkjum jarða sinna. En að láta
hreppstjóra lesa landamerkjalýsíngarnar á hreppaskilaþíngum,
eins og þingmaðurinn frá Norðurmúlasýslu stakk upp á, get
eg ei álitið hagkvæmt eða nauðsynlegt.
Jón Jónsson:
Með tilliti til athugasemda hins heiðraða
þíngmanns frá Norðurmúlasýslu verð eg að efast um, að það
geti verið nokkurn tíma ráðlegt eða óhult, að aðrir en þeir
tilteknu lýsingamenn
skrásetji lýsingarnar.
því þeirra eigin
skoðun held eg hljóti að verða vafaminnst og nákvæmust.
Framsðqumaður : Það stendur í 3. grein, að þeir innfæri
i sýslubókina kauplaust;
en ekki er eg því mótfallinn, að
sýslumenn fái borgun fyrir þínglýsíngarnar.
Ekki ber eg neinn
kvíð boga fyrir, að innfærsla í sýslubókina
mistakist í hendi
sýslumanna, og þar af er því síður neitt að óttast, sem frumskýrslurnar geymast í hreppanna skjalasafni.
Jakob Petursson:
Eg get ekki feIt mig við innihald 8.
greinarinnar í nefndarálitinu,
ef eg skil hana rétt, nefnil. að
skoðunar og lýsingarkostnaðurinn
skuli jafnast á allar jarðir
í hreppnum eptir dýrleika , þar auðsjáanlega
verður misjafnt
haft fyrir skoðun þeirra, t. a. m. eg á með 6 jarðir, hvar einginn vafi er lÍ landamerkjum, og hefi líka útvegað skjöl fyrir
þeim; aðrar jarðir eru aptur landviðar til heiða, með óglöggum
landamerkjum, hvar af þræta getur risið, og sumar eiga fjarlæg afréttalönd
og reka: þykir mer því réttara, að hver eigandi borgi kostnaðinn við landamerkjalýsing
lÍ sinni jörðu,
einkum hvar ítök þessi fylgja.
Framsöqumaður:
þetta, sem nú var mælt, þykir mer nú
lýsa litlum felagsanda ; þess stærri sem jörðin er, þess meira
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er að líkindum
haft fyrir henni, af því að þess meira er þá
yfir að líta, og er 'JVí alleðlilegt,
þó hún beri meira af kostnaðinum, en smákotin,
enda þó eiuginn ágreiníngur
væri um
merki hennar,
Viðbáru þíllgmallnsins
úr Norðurþlug eyarsýslu
get eg ei til greina tekið, en frjálst á hann að gjöra úr [iessu
breytíngaratkvæði,
ef honum svo sýnist.
Jakob Petursson: það er ætlan mín, að sami felagsandinn muni hærast í fleirum, sem mel', og tek mer því breytíngaratkvæði,
samkvæmt þvi sem eg áðan mælti.
/laldór Jónsson: Með tilliti til skjala þeirra og skil ríkja,
sem nauðsynlegt
væri að útvega, áður en byrjað væri að semja
landamerkjaskýrslurnar
, held eg nauðsynlegt,
að ákveðinn
væri nokkurra <Íra frestur, frá þv] lagaboðið væri út gefið, til
þess tíma þá starfið skyldi byrja ; mætti það þá verða meðal
til, að færri fyrirstöður
yrðu fyrir lýsingnrmennina
, og minni
ágreiningur
við starf þeirra,
með því hlutaðeigendur
mundu
nota þenna frest, til þess með lögsókn
að fá enda á landaþrætum.
Að svo komnu vil eg þó ekki geyma mer rétt til
breytíllgaratkvæðis
í þessu tilliti, en held, að fresturinn ekki
mætti vera miuui, en 3 ár.
'þar sem í álitsskjalillu
er talað um, að hlutaðeigendur
skuli undirskrifa,
þegar lýsíng <Í landamerkj um hverrar jarðar
!'oC lokið, þá held eg með tilliti til þeirra jarða, sem landa[iræta er .1 milli, ætti að taka það greinilega fram, að eigendur beggja jarðanna ulldirskrifuðu
lýsiugu
hverrar jarðarinnar
fyJ'Ír sig, og að IIl'ætupartillul11 greillilega væri lýst við hverja
þeirra.
Framsögumaður : Eg tel það víst, að nefndin felli sig
vel við, að ákveðinn se viss frestur til útvegunar á skilríkjum
fyrir jörðunum utan lands og innan,
lIaldór Jðnsson:
þá ásk il eg mer viðaukaatkvæði,
að
fresturinu
ákveðlim
til IJriggja ára .
Jon SamSOIlSS071:
Eg held eg veri'li líka að áskilja mer
hreytingaratkvæði
<Í þá leið, að þegar búið væri að samþykkja
og skrásetja
landaurerki jarða, þá væri þeim, sem bygðlljarðir með bréfi, upp á lagt, að láta landamerkjulýsiugu
fylgja
hverju hyggíngarhrefi.
það er líka þvi eðlilegra, sem flest
hyggíngarhrH
upp á leggja leiguliðum
að halda því undir
jarðiruar , sem þeim fylgi og fylgt haf að undanfðruu.
Framsöqumaður:
N efndin fann ser óþarfa að hrella I'Ví,
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sem þíngmaður Skagfirðinga
fer fram á, af því að í frumvarpi
því til nýrra Iandbúnaðarlaga,
sem er í stjórnarinnar
hendi,
og sem vænta má að verði meðal enna fyrstu málefna , sem
borin verða undir eð nýa alþíngi, er það gert hverjum, er jörðu
selur, að skyldu, að tiltaka ummerki jarðarinnar
í afsalshrefinu til kaupandans.
þóktí því óþarfi, að Ítreka þetta aptur á
þessum stað.
þ. Sioertsen : það gleður mig mikið, að heyra það á
ræðum þeirra,
er níl þegar hafa farið nokkrum
orðum um
þetta málefni,
að þeir hafa þó fremur hlynt að því, að það
feingi framgáng,
því þingmenn viðurkenna
þó með því, að
þeim, eins og þjóðinni,
yfir höfuð tekið, mun finnast, þykir
þó málið mikils vert, og þess vert, að leitazt se við, að fá það
sem bezt úr garði búið f"á þinginu,
sem færi er á, hvernig
sem það tekst, eða hver helzt úrslit það síðan fær frá stjórnarinnar hálfu.
Í þessu skyni er það, og að nefndarinnar tilmælum, sem eg vil leyfa mer að hreifa fáeinum
athugasemdum
við nokkur einstök atriði í nefndaruppástúngunni,
og get þess
þá fyrst
Við. 2. gr., að það getur opt borið að, að allir 3 lýsingarmennirnir séu viðriðnir um of, t. a. m, 2 af þeim eiga sömu
jörðina, sem lýsa á, en sá þriðji á jörðina,
sem næst liggur,
og fleiri þess konar tilfelli kynnu að bera að. Mer þækti því
varlegra, að sýslumaðurinn
útnefndi 2 lýsíngarmenn
reglulega,
en jafnframt
aðra 2 til vara, sem gegndi störfum, þar og þá,
sem hinir yrðu frá að víkja.
Við 5. gr. Eg man ekki, hvort nefndin getur þess, að lýsíngarmenn skuli hafa löggilta bók, til að innfæra strax í frumlýsíngarnar.
Eg held þó það væri ómissandi og áríðandi, og
ætla eg bezt færi, að sýslumaður legði hana til og löggilti,
en borgun hennar teldist með öðrum lýsíngarkostnaðinum,
því
fram á það mun þó ekki farandi, að lýsingarmenn
af launum
sínum borguðu bókina.
Við 6. gr. Ekki getur mer skilizt, að aðrir standi nær því,
eða að öðrum
það skyldara,
en jarðeigururn
sjálfum,
að
útvega skjöl þau og skilríki fyrir landamerkjum,
sem til kynnu
að vera, og ætla eg þeim væri það innan handar, væri þeim
til þess gefinn þriggja
ára frestur,
eins og mig minnir að
stúngið væri upp á af enum beiðraða konúngkjörna
þing rnauni
andlegu stéttarinnar,
Líka vilda eg leyfa mer að hreifa því,
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að eg ætla nauðsynleg væri sú ákvörðun, að auglýsa skyldi á
þingum, t, a. m. manntalsþíngi
hverrar sveitar,
nær landamerkjalýsíngarnar
ættu í sveitinni að byrja, svo jarðeigendur
gætu mætt, eða látið mæta, ol!' þá, að það yrði gjðrt að reglu,
að þeir jarðeigendur.
eða umboðsmenn þeirra, sem ekki mættu
þá við landamerkjalýsingarnar,
væru álitnir að hafa viðurkent
og játað þau lundamerki jarða sinna rétt og áreiðanleg,
sem
náhúar og nábúajarðaeigendur
hefðu frá skýrt.
Annars er eg
hræddur um, að sumir ekki mættu, og kendu Ulll það óvissunni, nær jarðanna landamerkjalýsingar
áttu að byrja og fram
fara.
það er enn fremur eitt atriði, sem eg lítið eitt vildi
drepa á, og þal'l er um rekaítökin;
mer þykir það nokkuð ísjárvert,
þegar einn getur skýrt frá, að jörðu sinni, kirkju,
eða hverju sem er, heyri til það eða það rekaítak
i annars
manns jörðu, sem verið getur i öðru héraði, öðrum fjórðúngi,
án þess að sá, í hvers jörðu sagt er að itakið liggi,
fái þar
um vitneskju,
svo hann geti annaðhvort
viðurkant
það rétt
hermt, eða mótmælt því. Eg hygg það væri því nauðsynlegt,
að þar sem við einhverja jörð væri talið reka - eða annað ítak
i annars landi, í annari sveit eða sýslu,
væru lýsíngarmenn
skyldugir til, strax og það er inn fært í frumlýsingabékina,
að
skrifa um það sýslumanni sínum, en þessi ætti þá strax að
skýra frá því lýsingarmönnum
í þeim hreppi, hvar itakið liggut', se það innan sýslu, en sé það utan héraðs, þá sýslumanninum þar, til auglýsingar
viðkomandi lýsingarmönnum
þeirrar
sýslu.
Eg hefi IIÚ getið þessa, eingau veginn í [tví skyni, að
eg að svo stöddu
ætlaði um það að bera upp nokkur breytingar eða viðaukaatkvæði,
heldur, ef ske mætti, að málefnið
yrði sem glöggast skoðað og rædt.
Heyri eg eptir á, að einhver af þessum athugasemdum
feingi meðhald
nefndarinnar
eða annara þingmanna, þá er nægur tími, enn sem komið er,
þar um að bera upp viðaukaatkvæði.
Ræða ens virðulega
þingmanns frá Norðurmúlasýslu
skildist mer einkum lúta að
þeirri ósk hans, að landamerkjalýsingamar
yrðu sem kostnaðarminnstar
og óbrotnastar,
eu mer varð ekki nógu ljóst af
orðum hans, hverja tilhögun hann vildi til þess hafa, svo að
eg geti þar um nokkrum orðum farið, fyrr en hann, eða aðrir
þingmenn, skyldu hreifa því að nýu.
Framstiqumaður : Eg kann þeim heiðraða
þingmanni
Dalasýslu
þakkir fyrir þær mörgu bendingar,
hann getið hefir
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málefninu til fullkomnun ar , því alt slíkt er nefndinni yfrið
kærkomið. Margt af þvi, sem fram hefir verið borið, á að
nefndarinnar meiningu vel við, til dæmis, að auglýst se a
manntalsþíngum, hve nær skoðanirnar skuli fyrirtakast, og eins
það, að innfært se í bók fyrir hvern hrepp, heldur en að lýsingarnar geymist á lausum blöðum, sem opt kunna að ~latast.
Ásgeir Einarsson: Eg vona einginn þingmaður liggi á
liði sínu með að styrkja þetta mál, og \)að því síður, sem bæði
nefndin yfir höfuð og framsögumaður hefir gjört sitt bezta til,
og framsögumaður einkum skorar á þingmenn að láta meiningar sínar í ljósi: ætla eg því að fara nokkrum orðum um
nefndarálitið.
Eg vil fyrst minnast á lýsíngarmennina, sem
nefndin hefir ætlað 1 rbd. 32 sk. dag hvern. Nú gjöri eg, að
þeir ljúki við landamerkjaskoðun tveggja jarða á dag til jafnaðar; yrði þá kostnaðurinn yfir land alt 7,494rbd. 32 sk.
En
til að spara þennan kostnað, held eg ei ætti að kalla til lýsingarmannanna, nema þegar eigendur jarðanna ágreindi um landamerki; verð eg því fremur að álíta, að lýsíngarmenn þessir
ættu að hafa sama myndugleika við þennan starfa sem sáttanefndarmenn, og áskil eg mer um það viðaukaatkvæði ; einnig áskil eg mer breytingaratkvæði um það, að lýsíngarmenn
séu ekki kvaddir til landamerkjaskoðunar, nema hlutaðeigendur á greini.
Hvað það snertir, sem stúngið er upp á í 3. grein nefndarálitsins, að sýslumenn færi lýsingarnar kauplaust inn í áður
nefnda bók samkvæmt stafliðnum d, þá finnst mer það fremur
ósanngjarnt, vegna þess að alþíng hefi I' i öðrum málum sýnt,
að það geíngur grant að embættismönnum
með borgun til opinberra þarfa, og ætti það því síður að leggja þeim ný störf á
herðar fyrir einga borgun.
Sting eg því upp á, að þeir fái
borgun fyrir þetta samkvæmt aukatekjureglugjörð
af 10. sept.
1830 7. §, og held eg þetta nemi ekki töluverðu gjaldi fyrir
jarðeigendurna,
þar lýsingin sjaldnast mun verða yfir hálfa
örk, og yrði borgunin þá ei meira en 12 sk. Ekki er þeim
heldur neitt ætlað í nefndarálitinu fyrir að útnefna lýsíngarmennina, sem þeir ættu þó að fá fyrir 16 sk., samkvæmt sjöttu
grein nefndrar reglugjörðar, og geymi eg mer rétt til breytingaratkvæðis á þessa leið.
Eg veit, að mikill vafi gæti orðið á skýrslum um ítök,
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einkum
tveimur

kirkna,
þar eg veit dæmi til, að skjöl þeirra heimila
sama itakið .
Jðn. Jðnsson: Ekki kem eg því fyrir mig, eða get meint,
að kostnaðurinn
verði líkur því að upphæð, sem þíngmaður sá,
er nú mælti, gji.irði áætlun um; eg get valla meint það se ofætlun fyrir lýsingamennina
til jafnaðar,
að skrásetja
og lýsa
merkjum milli ~jögra jarða á dag, því þó það sumstaðar
og
stundum
kynni að verða minna, þá eru aptur margra jarða
merki svo glögg, einlæg og fábrotin,
eins og náttúran hefir
myndað þau, þar sem eru ár, gil, eður lækir og þess háttar,
sem menn hafa í öndverðu
valið til merkja,
og geingur þá
lýsingin mjðg fljótt, þar sem svo á stendur, og í verunni er
það ekki nema eins og ein merki
fylgi hverri jörðu, eður
jarða og merkja tal Sf! jafnt.
:þegar enn nú aðgætist, að einn
8. eða 10. partur af tölu jarðanna er hjáleigur þær, sem hvorki
hafa nú aðskilin landamerki
frá heimajörðum,
og má ske geta
aldrei feingið þau, þá ganga jafnmörg landamerki
frá í lýsingunum, sem þær jarðir eru, er svoddan hjáleigur fylgja',
og
hverfur því sá kostnaður eptir tiltölu.
Telst mer þá svo til,
að kostnaðurinn
ekki mundi yfirstíga 3 til 4000 rikisdala,
og
held eg mætti firma dæmi til í landi hel', að mál, sem risið
hafa af þrætu einnar einustu jarðar, hafi loksins kostað mikif! upp Í þetta verð, og sest bezt af því, hvað með lýsingum
og skrásetníngum
þessum kynni að verða fyrirbygt,
Hafi eg
tekið rétt eptir þíllgmanni Strandasýslu,
þá skildist mer, að
hann stJngi upp á þVÍ til kostnaðar
léttirs,
að lýsingamenu
skyldu einúngis vera kallaðir til, þegar hlutaðeigendum
jarða
kæmi ekki saman um landamerki,
en á það get eg ekki fallizt,
framar nú en áður. :það má, ef til vill, eingan veginn eiga það
undir lýsíugtulJ sjálfra Illutaðeigenda ,að þær verði svo glöggTar,
skýrar og vafalausar.
að það ekki seinna meir geti valdið misskilningi og ágreinÍngi; lýsíngarmenn,
sem eru viðteknir, geta
ekki heldur látið ser lynda þá l.)"síngu, sem aðrir gjöra, því
það, sem þeir eiga rétt sem að vitna um upp á samvizku
sína, verða þeir sjálfir að sjá með eigin augum og orða sjálfir
eptir þeirri eigin skoðun sin Ili , þar sem hlutaðeigendur
einúngis segja þeim og sýna, hvar landamerkin
eru.
E!ló1j'ur Einarsson; Eg veit ekki, hvort eg hefi tekið rett
eptir nefndarálitinu.
Eg fer má ske að villast. því mer virtist, að þingmaðurinn
frá Strandasýslu
ætlist til, að landamerkja
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kostnaðurinn borgist af því opinbera, en eg ték eptir, að nefndarálitið ætlist til, að kostnaðurinn
borgist af eigendum jarðanna, og virðist mer það rett; en eg vil líka, að skriptir sýslumanna ~ið þau störf borgist ekki, en að sýslumenn geri það
ókeypis,
þegar bændur taka á sig kostnað þennan.
Framsðqumaðurr
það,
sem þingmaður
Barðastrandarsýslu fer fram á, stendur með berum orðum i 8. gr. nefndarálitsins, og þarf því þar um ekkert viðaukaatkvæði.
Eg felli
mig vel við meðnefndarmanns
míns uppástúngur,
en ekki get
eg að öllu leyti sagt það sama um uppástúngu
þíngmannsills
frá Strandasýslu,
ser i lagi það, að lýsíngarmenn séu ei tilkallaðir, nema þar sem ágreiningur
verður um merkin.
Eg held
þeir ættu að gáugast
fyrir verk illu allstaðar,
hver í sínum
hreppi ; væri það ekki, þyrfti ótal sendiferðir til þeirra, þegar
ágreining
aðbæri , ef þeir ættu ekki aðgjörðalausir
að hánga
yfir verkinu alt af. þetta yrði timaspillir, því skeð gæti lýsingarmenn byggi lángt hver frá öðrum.
Eg er og þeirrar meiningar, að sýshnnenn muni ókeypis rita lýsíllgar i máldagabók
sýslunnar, og f1að þess heldur,
sem þessu þyrfti ei að hraða
svo mJog.
Eg mótmæli því héraðlútandi
hreytíugaratkvæðum. Strax við inugáJlg umræðu þessarar hreifði eg því, hvort
ei mundi
tiltækilegt , að Iýsingarmönnum
veittist réttur til,
sem sáttamönnum , að semja milli manna á lýsingafundunum,
þar sem ágreiningur yrði um merkin,
Varaforseti:
Mer finnst þó athugavert
við það, er hinn
mikilsvirti
konúngkjörni
þingmaður
stakk upp á við hina 7.
grein, staflið b., að lýsíngarmönnum
skyldi veita rétt þann, er
sattanefndum
ber, svo þeir þess heldur gætu komið miðlun á
millum jarða eigenda, ef þá greinir á um landamerkin:
því fyrst
þykir það má ske ekki vel við eiga, að fela þeim starf nefndar þeirrar, sem það hefir á hendi í sama umdæmi.
Mer virðist og heldur ekki, að lýsíngarmenn
verði að nokkru hæfari til
að miðla málunum, en þeir áður voru, ne að þeim vaxi nokkuð
vit eður vilji þar við til að framkvæma þetta starf sitt, og ætla
heldur ekki, að eigenduruir.myndugir
menu, ef þeir undirskrifa
samnínginn ásamt lýsingarmönnurn,
muni geta þar frágeingið, og
séu þvi bundnir við orð sín, eins og samningur hefði orðið af
þeim gjiir í sáttanefndar viðurvist.
Strandasýslu
þingmaður
gjörði þetta einnig að viilauka-atkvæði
sínu, og í tilliti til þess
gjöri eg einnig þessa athugasemd.
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Framstiqumaður: Eg get skilið svo orð hins beiðraða varaforseta, sem hann vildi gjöra lítið úr nytsemi sáttanefndanna,
hvað
eg þó veit að ekki er hans meining.
Eg ætla það þó ljóst, að það
gæti komið í veg fyrir margar lagaþrætur,
ef lýsíngarmennirnir
hefðu sáttanefndarvald
og réttindi við lýsingamar , og líklegra
er, að þeir gætu þá kljáð á enda einhverja miskliðina , en ef
mótpartarnir
einir ættust "ið.
Varaforseti:
:Mer virðist þó, að í drætti nefndarinnar
til
erindisbréfs lýsíngarmanna,
staflið b, se tiltekið,
að lýsingarmenn miðli málum, verði því með góðu móti við komið.
þessi
grein ætlast nefndin til að að lögum verði, og
eg þá ei
annað, en lýsingarmenn
með fullri heimild og með nægum
myndugleika
geti og eigi að miðla málum;
gjöra þeir þá viðurvist sáttanefndar
óþarfa, og réttindi sáttanefndarinnar
lýsíngarmönnunum
einnig óþörf.
þeim er þá með lögum boðið að
semja sætt milli hlutaðeigenda;
en hvernig hinn háttvirti konúngkjörni
maður fær her út af leidt, að eg metti sáttanefndirnar að litlu, fæ eg ekki skilið.
þær eru af stjórninni settar
til að miðla málum manna, svo að allir þeir, sem á greinir,
geti haldið sig til þeirra; en ber eru menn settir til hins sama
í þessu einstaklega
tilfelli.
Framsðqumaður : það er þó öllum kunnugt,
að sættir
manna á milli utan sáttanefndar , og sættir fyrir sáttanefud
samdar, hafa ekki sömu réttarverkun.
þær fyrri er ekki ugglaust um að kunni að verða rofnar, en þær síðari hafa sama
gildi, sem óáfrýaður dómur.
Varaforseti:
Eg ætla þó, þegar eigendurnir
sjálfir hafa
undirskrifað
og staðfest
lýsíngarnar
með lýsingarmannanna
undirskriptum,
sem votta, þá muni þeir ekki geta geillgið frá
samningi sínum.
Eg veit ei, hvemig betur á að vera um búið,
og ætla hvern mann bundinn við orð sín .
.Jón Jðnsson : það vil eg þó meina, að lýsíngamenn
mundu leggja sig betur til að miðla málum, eður koma sátt á
í milli hlutaðeigenda,
ef þeir hefðu köllun og umboð til þess,
líkt og hin lögskipaða
sáttanefnd,
heldur en þó þeir einúngls
hefðu. leyfi til að reyna það.
Varaforseti:
En í stafliðnum
b stendur,
að þeir skuli
miðla málum, . og fái þessi grein lagat;ihli, þá se eg ekki, að
lýsingamenn
þessir geti öðlazt hærri skipun, æðri myndugleika,
eða frekari hæfilegleika.
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.JÓn þórðarson:
það er eitt, sem mer finnst athugavert
við nefndarálitið,
þar sem jarðeigendum
er gjört að skyldu
annaðhvort
að mæta sjálfir, eða þeir láti fulltrúa
mæta fyrir
sína hönd, og eptir því eiga þá fulltrúar þeirra bæði að semja
um landamerkin,
þar sem ágreiningur
kynni að vera, og svo
einnig undirskrifa
lýsinguna ; þettað sýnist mel' nú isjárvert
bæði vegua þeirra myndugu
eignarmanna,
sem vegna fjarlægðar eða annara forfalla
ekki gætu sjálfir mætt, og einnig
vegna þeirra úmyndugu,
sem altið yrðu að hafa fulltrúa fyrir
sína hönd.
Eg áskil mer þess vegna það breytíngaratkvæði,
að ein gin landamerkjalýsing
hafi fult gildi, fyrr en myudugur
eigandi hafi sjálfur samþykt.
Eyól/ur Einarsson:
Eg veit ei betur,
en lögboðið sé,
að sá, sem mætir fyrir annan í jafnáriðandi
sök, skuli hafa
ótakmarkaða
ful1makt.
.Iakob Petursson:
Alt of mikið traust virðist mer þíngmenn
bera til þeirrar
miðlunar,
sem skoðunargjörðarmenn
geti gjört milli jarða - umráðenda;
en ekki held eg, að umboðsmenn konúngsjarl'la gjöri töluverða afmiðlun
án amtsins
samþykkis,
og yrM nokkuð rafsamt að ná því við hvert þess
konar tilfelli.
J. Johnsen:
Tilgángurinn
með þetta mál er svo góður og
landinu þarflegur,
að eg ekki mundi fá það af mer, að mæla á
móti því, hvernig sem skoðunarmáti
minn um eðli þess annars
væri; enda hefi eg, hvernig sem fer um afarif þess, von um,
að það láti eitthvað gott af ser leiða. En ekki get eg varizt
þess, að eg hafi beig afJað stjórnin verði treg á að taka að
ser, eins og til er ætlazt, mál, sem er svo einstaklegs
eðlis
sem þetta, eðat. a. m. að leggja embættismönnum
sínum þann
starfa á herðar kauplaust,
sem ráðstöfun
sú, sem farið er á
flotcútheimtir.
Mer virtist, að þessi hin sama hugsan lægi í
þeim orðum, er hinn heiðraði þingmaður
Dalasýslu
fór um
málið áðan, er hann vek að því, að eigendurnir sjálfir stæðu
næstir til að útvega landamerkjalýsíngar
fyrir jörðum þeirra,
og ekki verður því neitað, að gjörvöll sú ráðstöfun,
sem her
er farið fram á, er í þeirra eigin þarfir.
Eg ber þessa efasemd einmitt fyrir þá sök undir þíngið, að eg með, þeim hætti
vílda gefa því tilefni til, ef því þykir nokkuðí.hana
varið, þá
að láta það koma fram, málinu
til styrkíngar í þessu tilliti,
sem þurfa þækti, og sannfæraudi væri fyrir stjórnina.
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Kr Kristjansson : .M eð tilliti til þess,

að hinn heiðraði
þlngmaður Árnesínga let í ljósi efasemdir sínar um, að stjórnin yrði fús á að glínga inn á málefni þetta,
verð eg að geta
þess, að ef málefllið í sjálfu ser er svo alþjóðlegt,
nytsamlegt
og nauðsynlegt
til að geta verndað eignarréttíndi
manna, eins
og öllum þíngmönnum
kemur saman um, þá verð eg að halda
það ófyrirsynju,
að drótta því að stjórninni,
að hún verði ófús á að gefa því gaum, og það því fremur, sem ekki er heðið
um annað en lagaboð, sem eingaungu miðar til að gjöra mönnum það mögulegt að vernda eignarréttindi
sín í tilliti til fasteigna landsins.
Eg fyrir mitt leyti þykist sannfærður um, að
stj órnin vilji verka til serhvers þess,
sem í sjálfu ser er rétt
og gott .
•1. Johnsen:
það gleður mig að heyra þetta af munni
hins heiðraða aðstoðarmanns,
sem mælir í nafni stjórnarinnar
sjálfrar,
og nui nú eptir þetta hafa góða von um, að málinu
verði framgeingt hjá stjórninní,
eins og því er farið á flot.
Kr. Kristjdnsson:
Í tilliti til þess, sem fulltrúi Ál'Jlesínga nú mælti, verð eg að geta þess, að eg hefi ekki gefið
neina von um þetta; en hitt sagði eg, að mer sýndist ó1yrirsynju að ætla það stjórninni,
að hún mundi ekki leggja sitt
til að styðja svo mikilvægt og nytsamt málefni,
sem þetta
el', eins og serhvað annað, það sem í sjálfu ser er sannarlega
rétt og gott.
þ. Sicertsen.
það getur nú gjaman verið, ah orð min
áðan hafi verið svo löguð, að þar af mætti halda, að mer þækti
geta verið vafi á því, hvort stjórnin
vildi, eða áliti ser skylt,
að gefa okkur ]iigg:jtif um þetta efni, eg ætla það nú líka vera,
svo að fáir geti um það sagt með vissu;
en hvernig sem því
er varið, og hverja helzt skoðun sem stjórnin
leggur á málefnið, held eg þínginn óhætt að fara bónarinnar
á leit, þíngið
hefir vnnizt því fyrri, að fá ekki allar sínar óskir heyrðar ;
það hefir líka vanizt því, að {ii margar heyrðar,
Og í því
skyni, að málefni þetta fái góðall hyl' hjá þinginu, og tiJleiddur af þeim umræðum,
sem nú em orðnar, vil eg í framhaldi
þess, er eg áðan mælti, geyma mjer rjett til eptirfylgjandi viðauka og hreytíngar atkvæða.
1. að lýsingarmenn
útnefnist 2, og aðrir 2 til vara,
2. að sýslumai'lur útvegi og löggildi bók þá, sem frumlýs-

274

ingarnar ritast í af lýsíngarmönnunum,
og að borgun hennar
teljist með öðrum landamerkjalýsingar
kostnaðinum.
3. að það se jarðeigandans
skylda,
en ekki annara, að útvega þau skilríki fyrir landamerkjum
jarðar S illi 131', el' hann
vill og getur.
4. að sýslumenn lýsi því yfir á hvers hrepps manntalsþingi,
nær lýsingarnar
í þeim hrepp eigi afl byrja, og að þeir jarðeigendur, sem ekki mæti eða láti mæta, verði álitnir að hafa
samsint
þeim landamerkjum,
er við nábúajarðir þeirra verða
til greind.
5. að lýsingarmenn
séu skyldir strax að ávísa sínum sýslumanni, og hann aptur réttum viðkomendum,
þegar reka- eða
annað ítak er eignað jörð, úr eða i annari jörð, sem liggur í
annari sveit eða sýslu.
Og þar eð ýmsum meiningum eða áliti hefir verið hreíft her
um borgunar
níðurjöfnunina,
ætla eg enn fremur að áskilja
mer það viðauka - atkvæði,
6. að lýsingarmenn
eigi aðgáng að sýslumanni
sínum með
borgunina. hver aptur jafni því niður á jarðir hvers hrepps,
eptir hundraða tali, og greiðist honum af ábúendum, mót fullkomnu viðurlagi til þei ITa af jarbanna eigendum.
það getur nú farið svo, að eg taki sum þessara atkvæða
til baka aptur, en eg læt her við standa að svo stöddu.
Framsðqumaður: Ekki finn eg ástæðu til að mæla á móti
því, er nú var sagt, og bíð e!-!; viðauka-atkvæðis
[iaraðlútandi
;
en því verð eg að mótmæla, er hinn heiðraði þingmaður
Árnesinga Jet í ljósi, að því mætti kvíða, að stjórnin ekki mundi
vilja gefa málefni þessu gaum, af því það væri svo einstaklegs eðlis; því ekki veit eg, hvað verðugra
er liðsinnis af
stjórninni, en það sem viðvíkur óhultleika heillar þjóðar, heils
lands, á eignarréttindum,
og það réttindum þeirrar eignar, fasteignarinnar,
sem mest er í varið.
það þarf ekki að kvíða
slíku; margt er Iagaboðið meir einstaklegs
eðlis,
Varaþingmaðurinn frá Rángárvallasýslu
bar kvíðboga fyrir, að eigendur mundu ei mæta, þegar þeir væru utan héraðs, en eg held
þetta geti ei riðið í bága við málefnið, þ..,í hver jarðar eigandi
utan héraðs á að hafa umboðsmann yfir jörð sinni í því héraði,
hvar jörðin liggur, og vilji hann ei gefa umboðsmanni
sínum
skýlaust umboð, um að sýna og semja um landamerkin
sín
vegna, getur hann komið sjálfur.
Eg get ei gjört ráð fyrir
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[rverhöfðaskap
í svo [.júðlegu málefni hjá eigandanum.
Sama
er UIIl ómyndugn að segja.
(Jptast mun [iað að hera, að sá
ómyudugi, haus forsvarsmaður
og jörð hans !'le í sama héraði,
og þó það væri ekki og sá ómyndugi
væri í öðru héraði en
jörðin, þá hefir hann, sem a ðl'i I', uiuhoðsmaun yfir utanhéraðs
eign sinni, í öllu falli ser þá sýslumaður
þess héraðs, hvar
jörðin liggur, eða hinn, hvar sá ómyndugi er, fyrir, að hann
ekki se forsvarslaus.
Aldrei hefi eg heyrt þess getið nú á
diiglllll, að dánarbúi hafi verið skipt upp aptur, þegar sá órnyndngi hafði nað liigahh'i, af því hann þá "ar úánægður
með en
gömlu skipti.
það er sök fulltrúa hans og haus á milli.
Jón þórðarson:
Sá konúngkjörni
þingmaður,
er síðast
mælti, hefir misskilið mig, og kemur það má ske til af því, að
eg hafi ekki talað nógu ljóslega.
það var aungvan veginn meiníng mín, að vera því mótfallinn, að jarðareigendum
væri gjiirt
að skyldu, að mæta sjálfir eða senda fulltrúa sina, heldur hitt,
að aðgjörðir fulltrúanna ekki hefðu fult gildi, fyr en sá retti
eigandi hefði sarnþykt.
því op! kaun svo á að standa, að sú
maður se ekki auðfeinginn,
sem óhult se að gefa ótakmarkaða
fullmakt, og sömuleiðis vilda eg, að þeir ómyndugu, þegar til
lögaldurs
væru. komnir, ættu rétt á að áfrýa aðgjörðir sinna
forsvarsmanna,
'og hefðu þá sama rett í þessu falli, eins og
með skiptaréttar
aðgjörðir; en. reynslan hefir sýnt, að þeir hafa
þurft þess með.
Jákoh Petursson:
það vil'ðist mer hart lögmál, ef umráðandi jarðar ætti að verða réttlaus
til að forsvara land hennar,
þó hann komi ekki til landamerkjalýsingar
- fundar þann ákveðna dag; enda þó hann væri fastsettur
og lesið á þíJlgi,
þar 'sem jörðin liggur, getur skeð, að landsrlrottiun
sé í þriðju
þingsökn að fjarlægð, og viti ekkert af þessu.
Eg veit líka
til, að eigendur jarða eru utan sýslu, og hafa eingau umboðsmann innan héraðs,
ætla eg því tækilegast,
þegar svona á
stendur, að gjöra leiguliða hans að skyldu, að tilkynna honum,
hvað í efni væri, ef þetta ætti með nokkru lagi að fara.
Tlt. Gudrnu'Ildsen:
Eg get eiugan veginu fallizt á þá uppástúngu nefndarálitsins,
að sýslumenn skuli ókeypis rita landamerkjaskýrslurnar
í hók hjá
ser, er liggja skal við sýsluskjölin ; þar á móti er það hæði sanngjarnt
og rettvist, sem
hinn virðulegi þingmaður Strandasýslu
bar fram, að sýslumenn
skyldu fyrir' þennan starfa þeirra eiga heimtu á borgun eptir
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7. grein
í aukatekjureglugjörðiuni
frá 10. september
J83U.
Eg skora því á hann um að áskilja ser breytíngaratkvæði
á
þessa leið,hafi
hann ei þegar gjört það.
Varaforseti:
Eg verð að geta þess, að þíllgmai'lur Strandasýslu tók ser áðan þetta ihreytingaratkvæð].
Tlt. Gudmundsen: Viðvíkjandi sjálfum landamerkjaskýrslunum leyfi eg mér að geta þess, að eg held það ei illa til fallio, að lýsingurmönuurn landamerkjanna yroi í. erindisbréfum
þeirra gjört að 'skyldu, þar sem um örnefni er að gjöra, með
skýrum orðum að taka fram Í lýsiuguuurn, hvað þau tákni, eða
hvaða hlutir það séu,
Nöfnin eintóm nægja ekki, nema um
skamman
tíma, án frekari skýringar
yfir þau, og þótt allir
þeir, sem kunnugir eru, viti, hvað þau táklla, þá er samt hætt
við, þegar frá líða stundir, hæði að örnefui þessi gleymist,
og
að þau, ef til vill, se flutt yfir á annan hlut.
Getur þetta síðar meir valdið ágreiningi og þrætum,
og yrði fJá 'sðnnunin að
ætlall minni býsna ervið þeim, sem hlut eiga að máli, fyrir að
svo eða svo se. Örnefni sem þessi : Einbúi, Prettur, Skllfl.qi,
SÆjúlli og fl., eru einrúm ónúg, þegar líður frá, ef ekki er i
lýsingunum skýrt frá, hvort það eða það er skurður, hóll, pyttur, steinn, holt o. s. frv.
Eg held flÓ, að ekki beri nauðsyn
til að frambera
frekari
uppástúngu
í þessa átt, en eg hefi
viljað drepa á þetta atriði, til að vekja eptirtekt þingsins á því.
Guttormur Vigfússon:
~Iei'l tilliti til viðaukaatkvæðis.
mins, þes~ er eg áðan geym(li mer rétt til, þá er eg fastura.
þvi, að landnmerkjalýslngarrnönnum
se veittur sami rettnr,
sem löglegum forlikunarrnöunum,
til að semja á millum hlutaðeigenda, þegar ~ígreillíllgnr verður um Iandarnerki ; og hefir
þetta skS'rzt svo fyrir mer í dag við umræðurnar,
að eg get ei
annað álitið, en aðgjörðir lýsíngarmanna
með þessu móti óðIiat meira giltli, ef lögin beinlínis heimila þeim rett þar til, þar
sem eg get ei skilið, að þær án þessa hafi jafnrétti með hinna,
þess
vegna fylgi eg uú fram því viðaukaatkvæði
minu, að
beðið se nm, að landamerkjalýsingarmönnum
se veittur sami
réttur sem löglegum sáttasemjendurn,
til að miðla málum milli
manna í ágreinings tilfelli um landamerki,
og aðgjörðir þeirra
öðlist jafngildi
hinna við rettargángshald.
Steff'cin Jðnsson : Eg er einn af þeim, sem fagna því, ef
það gæti, á ko mizt, að gild og góð landamerki
feingjust
fyrir
jörðum, á þann hátt sem nefndarálitið
gefur góða von um.
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Um kostnaðinn, sem af þessu verður að fljóta, vil eg ekki
tala, IH~fara út i dætlunarreikuinga
um hann, þvi svo mun
fara nú sem optar, að ekki er hægt í upphafi endirinn að
skoða. Opt hefir það orðið kostnaðarsamt að útkljá landaþrætur, en ekki munu þær fyril'byggjast að fullu, heldur flýtt
fyrir, að þær komist á og útkljáist, þar sem efni er til þeirra.
Ekki getur mer glögglega skilizt, hver serleg nauðsyn er til,
að gefa lýsingarmönnunum
sáttanefndarmanna
rettindi ; því
ekki se eg, að þeir gætu framar sætt hlutaðeigendur fyrir það;
það eru eigendur sjálfir, eða þeir, sem fullgiltir eru í þeirra
stað, sem her eiga hlut að máli; þetta verða ætíð fullgreindir
menu, og er ekki líklegt, að þeir seinna vilji gánga frá þeim
samningi, sem þeir hafa gjört og undirskrifað Í votta viðurvist.
.Jón Jonssons Eg held það færi vel, að þíngmaður Dalasýslu bætti þVÍ við umræðu silla, að leiguliði hver skyldi hafa
sama óhultleika fyrir ai\gángiuum að lýsingalaununum
hjá
laudsdrottni, eins og farið er að með alþingiskostnaðargreiðsluna.
þ. Sioertsen : Hinn virðulegi þingmaður Su1'lurþingeyarsýslu hefir annaðhvort ekki heyrt, eða skilizt rett , mitt seinasta
viðaukaatkvæði, hvar eg skýrlega tók það fram, að ábúendur
greiddu 1ýsíngakostnaðinn Illl.ti' fllllk~mnll viðurlagi til þeirra
af jarðareigurunum, og meinti það svoleiðis, að kvitteríng sú,
er leiguliði framvísaði jarðnreigaranum fyrir borgun þeirri hann
hefði greidt sýslumanni í þessu skyni, skyldi fullgild borgun
upp i jarðarafgjaldið, eins og t. a. rn. er ákveðið um alþingistollinn.
Framsðqumaður:
Nefndin tekur vel öllum bendingum, i
hverja átt sem þær stefna.
Víst er það og satt, að heiti örnefnanna, einkum þeirra enna smærri, mjög svo geta breyzt
með timaleingdinni i en af því eg ætla, afl þetta eigi ser helzt
stað með þau en smærri, og öll breytast þó ekki i einu, held
eg nægja mundi, að tiltak.a áttina eða stefnuna milli örn efuanna; þetta gæti verið leiðbeining, þó eitthvert nafnið breyttist.
Guðmundur Brandsson:
Eg man ekki eptir, að minnzt
hafi verið á kirkjujarðir eða þær svo nefndu kouúngsjarðír,
þar sem einginn einstakur eigandi er aði eg vildi þvi mega
leiða þingsins athygli að þessum atriðum. Til að mynda vildi
eg spyrja, hversu að skyldi fara, þegar landamerki konúngs-
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jarða, kirkjujarða
og bændajarða lægj u saman, og ágreiuingur
yrði út úr því, hvar takmörkin skyldu vera, hverjir ættu þá að
skera úr þrætu þeirri, sem þar af gæti flotið, og hveri ir ættu
að vera við laudamerkjalvsingaruar
á kouúngs og kirkjujörðum Í staðinn eigauda þeirra, og hverj ir ættu að borga kostnað
þann, er leiddi af áminnztum skoðunargjörðum.
Ás.qeil' Einarsson:
þÍllgmaður
Suðurþingeyarsýslu
dregur nokkurn efa á reikningsáætlun
mína, hvað kostnaðinn snertir, og heldur, að Iandamerkjalýsingarnar
munu gánga fljótar,
en eg hefi ætlað; eu eingan veginn sýnir jarðamatið það sumstaðar, og þurfa þó ekki jarðaruatsmenn
að stíga fæti á eina
þúfu til að skoða jarðiruar;
eu her er ætlazt til, að þeir fari
eptir öllum landamerkjum,
sem víða eru mjög viðleud, eins
og þingmaður' Norðurþingeyarsýslu
drap á.
En eg vildi að
eins benda til þessa, svo kostnaðurinn
kæmi hvorki þínginu
lIe þjóðillni óvart.
Eg vildi því, að menu, til að komast sem
mest hjá kostnaði þessum, kölluðu sem sjaldnast til lýsíngarmauuauna;
enda þækti mer það sanngjarut , að eigeIlllur jarðanna semdu um, að setja landamerkin
sjálfir; því það virðist
æði mikið minni fyrirhöfn,
heldur eu það sem bændur gátu
skyhlað nágranna síWI til að blaða landamerkjagarða
að sínum
hlut, eptir landsleigubálki
32. kapítula.
þessa vegua áskil eg
mer varaatkvæði
á þá leið, að jarðeigendm
borgi sjá IIir skoðun á landamerkjum
jarða sinna ; því mer þykir ósanllgjarnt,
að allir í sama hrepp borgi til jafnaðar
lýsíngargjörðina,
þar
mjög mikill munur getur verið á því á hverri jörðu, eptir víðlendi og öðrum kringumstæðum.
Nefiularálitið
stingur upp á,
að lýsiugarmenuiruir
sjái um, að landamerkin
verði sett, 611
eg veit ei, hver myndugleiki
þeim verður gefinn til þess,
ef
hlutaðeiæendur
vanrækja það; enda virðist þetta býsna þúug
skylda fyrir lýsingarmenn.
Ekki get eg fallið frá því breytingaratkvæði
rnluu, að sýslumenu fái borgun fyrir uppskriptir
lýsínganna,
og það því síður, sem eg álít líka nauðsynlegt,
að
IÝ!,;ÍngUIlUm se þinglýst,
og ber upp um það viðauka atkvæði,
og held eg sýslumenn verði ei með réttu sviptir borgun fyrir
það, enda er hætt við það verði álitið smámunasemi
af þínginu, ef það beitir slíku einlægt við sýslumenn,
þar það 1847
var á móti því, að þeir feingju sanngjarna
borgun fyrir eptirrit kjörskranna.
Varafðrseti:
Eg verð þó að gjöra þíngmauuiI1n
varan
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við, að ómögulegt mundi, ef til vill, að skipta þessum kostnaði með réttum jöfnuði millum jarðanna
eptir uppástúugu
hans;
því stór jörð getur þannig legið, að fleiri jarðir smáar,
má
ske alt að 10, liggi í kríng um land hennar, og ýmist meir eður minna af þeirra liindum liggi að landi hennar.
Framsðqumaður: Her eru í salnum fulltrúar Iljóðarinnar
frá því nær öllum héruðum
landsins, og eingillll mælir á móti
þessu málefni, en allir óska því góðs frama.
þjóðin mælir ei
móti því, þvi frá henni el' komin bænarskrá
Ulll þetta efni, og
flestra eða jafnvel
allra álit er, að nái það að flllIgel'élst, se
það nytsamt öldum og óhornum.
þetta gefur mt'r þá VOIl, að
því muni vel af reiða, þó kostnaður yrði nokkur.
Hvað því
við víkur, að lýsingarmenn
sen ei til kallaðir, nema stundum,
þá hefi eg áður svarað því.
Eg neita því eingau veginn,
að
meira kunni að verða haft fyrir landamerkjalýsingu
einnar
jarðar, en annarar, en hvað af kostnaðimun falla eigi á hverja
þeirra eptir þessari
ústæðu , ætla eg ómögulegt
að sundurgreina, og því held eg eiuga regluna betri,
fclagslegri
og
þjóðlegri, en þá, að allar jarðirnar í hverjum hrepp sameiginlega beri kostnaðinn,
eptir lmurlraðatali
eða þá afgjaltlshæð,
en ekki eptir því hvað fyrir hverri er haft.
þ. Sioertsen: Eg vildi leyfa mer, að hreifa her við einni
athugasemd,
er mer væri kært að kæmi til umræðu, og hún
er sú, að ef nú jarðeigendur,
eptir að landamerkjalýsingamar
eru framfarnar,
og alt ei', sem menn kalla, slétt ug felt, geta
eignazt áreiðanlegan
máldaga,
eður önnur óyggjandi
skilríki,
er sýni, að landamerki jarðarinnar
eiga að vera öll öunur , en
lýsingarnar
í lýsingabókunum
herma: hvað er þá, sem gilda
skal?
Eg hreifi þessu ekki vegna þess, að eg ætli að bera
upp viðaukaatkvæði
þar að lútandi;
mer þækti mikið í það
varið, ef þíngtíðindin
bæru með ser álit þeirra mannanna,
er
helzt væru færir til að kveða það upp.
Jón Samstmssons það er mikið líklegt, að þegar þei.',
sem fasteignir
eiga, vita, að .erk þetta á að vinnast,
muni
fyrir fram búnir að útvega ser öll skilríki fyrir jörðum sinum,
sem kostur er á að fá, svo varla er fyrir þessu eða þvíliku
ráð að gjöra.
Ásgeir Einarsson:
Eptir því sem mer skildust orð þingmannsins
frá Dalasýslu,
þá virðist mer það vafalaust,
að
löggiltl eignarskjöl jarða verði ætíð að hafa fullaj] krapt ; eu
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um það hefir verið talað í dag, að hlutaðeigendur
ættu að útvega þau,
áður landamerkí
væru sett, og væri þá hægt að
setja landamerkin
eptir þeim.
Eignarskjöl
þessi
held eg
gilrli eins nú, eins og vottar mót hefð í landsleigubálks
26.
kapítula,
en eg vona, að þeir lögfróðu menn, sem her eru á
þíllgi, skýri frá þessu fullkomlega,
Jón þórðarson:
Eg held, að á því se einginn vafi, að
hafi fleir réttu eigendur
á báðar síður komið ser saman um
landamerki,
þá hljóti þau að gilda fremur en þau skilríki, sem
seinna koma fram; en vanti, samþykki
beggja hlutaðeigenda,
þá er auðvitatí,
að gildar
sannanir
eru jafnmeðtækilegar
seinna.
Varaforseti:
Fyrst einginn ræðir framar málið, hlýt eg
að álíta það fullrædt til undirbúnings,
en eg fæ þó ei neitað
mer um í máli svo mikils varðandi og áhrifamiklu,
að óska
því allrar lukku á leiðina.
Eg má segja,
að vonin og fullvissan um þess góðu afdrif og náðuga undirtekt
stjórnarinnar
gleður mig; þó því haf verið h(\r af einum þíngmanni hreift,
að mál þetta mundi, ef ti] vildi, ekki sækja sigur til stjórnarinnar, þá hefir aðstoðarmaður
konúngsfulltrúa
og einn hinna
konúngkjöruu
þingmanna látið betri vonir i ljósi;
en eg ætla
menn megi ekki að eins vona, heldur hafi tilefni til að krefjast þess af hverri veglyndri stjórn, að hún verndi eignarréttindi þegna sinna, en þetta mál varðar rettiurli ekki að eins
eigenda jarðanna, heldur einnig leiguliðanna,
sem vita þurfa,
hvað þeir mega og eiga með réttu nota.
Her gildir að tileinka hverjum sitt, og ætla eg einga stjórn í heimi, þá er ei
vilji styrkja þegna sína ti] að ná fullri vissu um, hvað þeir
eigi og megi brúka.
Eg er því að mínu leyti fullviss um góða
úrlausn þessa málefnis.
Síðan tók varaforseti fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu málefnið um tíundarlagið.
Framsðqumaður sera Ilaldár :
Umræður
um málefni
fletta voru Í gær svo lángar , að eg ekki skal hefja þær að
nýu með Iángri ræðu.
Eg veit ekki heldur,
hvort málefnið
kynni nú að græða mikið á laungum
umræðum.
Allra sizt
ætlaði eg að minnast á hestana,
sem svo mikið var búið að
tala um, en þegar þingbókin var lesin, heyrði eg í einni ræðu
getið um það, sem eg líklega hefi ekki tekið eptir i gær, og
mer þykir merkilegt,
að með tilliti til þess, sem tíunduð er,
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ekkert undir því komið, hvort það er jetið á eptir; heimfæri
menn nú þetta til nautanna,
held eg ekki einúugis , að naut
ættu að vera tiundarfrl, heldur að það væri mesta heimska að
eiga naut (að undanteknum
graðneytum),
Í annari ræðu var
það talið, sem mótsögn
af nefndiuni
mót sj,ílfri Sel', að hún
ei fann ástæðu til að lækka tíund yfir höfuð, en rMi þú til að
fella úr eina tegund af tí umlarstofninum , nefnilega
hestana.
Minn skiluingur á orðum nefndarálitsills
hel' að lútandi er sá,
og hann hygg eg Sf~ reitur, að ekki bæri að setja niður tíunrlarstofninn,
það er að skilja, að leggja
meira í hundrað yfir
höfuð, en verið hefir, nema gildar ástæður yrðu til þess fundnar, og gekk nefndin
út frá kúuni, sem órnótmælaulegu
hundraði, og jafnaði við hana.
Hvað rikisskuldabref
og peninga ómyndugra í jarðabókarsjóðnum snertir, þá er eg ragur á að mæla með því, að á þetta
verði lögð tíund.
Um rikisskuldabreíln
var þess getið í gær,
að ekki væri altjend hægt að komast að vissu um, þó einhver
ætti þau.
Viðvikjaudl
órnyndugra fe el' það a1'lgætandi, að
margir munu eiga fe í jurðabókarsjóðuum,
Sem ekki nemi
1aO rbrl., og yrði þvi ágóðilln af'þvi að tíunda peninga ómyndugra (sem væru yfir 150 rhd.) minni, eu í fyrsta áliti sýnist
líklegt.
þegar maður tekur fyrir einhverja grundvallarreglu,
virðist
mer maður eigi að fylgja henni í afleiðingum
hennar.
En
hágt er að koma því við, að tíundu skuldabréf
innan lands,
og mun það þó ekki sjaldgæft,
að einhver ríkismaðurinn
láni
öðrum p eninga og taki leigu, svo töluverðu nemi.
Ísjárvert
þyki,' nier líka ali ráða til þess,
að lögð verði
tíund á þiljuskip;
hrúkun þeirra til fiskiveiða er enn ekki
mjög farill að tíðkast.
Mig minnir líka, að yfir því hafi verið
kvartað, að útlendar þjt.íðir noti þenna bjargræði.sveg hel' undir
landi, og væri æskilegt,
ef töluverð hagsvon væri af honum,
að landsmenu gætu notað hann, og að hann fremur jykist, eu
í hann kæmi kyrkiugur,
meðan hann el' úugur og óþroskaður.
þ. S/'eÍ11~jÖl'llSSOll:
Eg hell í uudlrbúuingsumræðunni
í
gær hreift við 2 atriðum í nefudurálitinu
um þetta múl, IIefli ilega um undauþágu
hestafeuaðar
frá allri tíund, og tiundarmátann á geldueytum.
Sýnt1i eg {l,í fram á það, hve miklu
undanþága
hestanna nema mundi um land alt fyrir tíundatakaraua, og hve mikið tiuudanna ~aldstofll
lækka mundi í land-
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inu við undanþáguna.
pessi skoðun mín er enn óhrakin; þar.
er að vísu nýlega sagt af þeim heiðraða framsögumanni,
a1'l
nefndin mel'! þeim tiundarstofui
landsins, er ekki mætti lækka,
hafi meiut kúna, en svo hefir mer farið, og má ske fleirum, að
eg skildi þetta um alt tiundbært
fe landsins í einu lagi, en
ekki um kún a ser í lagi, er ekki má heita tíundarstofn,
nema
fyrir sig, þó hún se ekki undirstaða,
heldur fyrirmynd allrar
annarar tíundar llagnlugar,
Við það, sem eg í gær sagði um
tíundarmátann
á geldneytum,
vil eg i dag hæta fáeinu:
það
hefir verið sagt hel' á þinginu, að ekki se fram talið til tíundar á vorum, heldur á haustum,
en auk þess að eg ekki veit
betur, en all vorfundir til tíundar framtals viða her í landi séu
fyrirskipaðir,
þá er mer heldur ekki annað ljóst af löggjöfiuni
um tíund, en að hver eigi að tíunda það fé, sem hann er eigandi að í fardögum.
petta, að víða er fram ta IiII til tíundar á
haustum, er mer ný ástæða fyrir ótta þeim,
er eg let í ljósi
í gær, að gleymast
kyuni að tíunda það árinu áður skorna
geldneyti. þess heldur sem sá, er tíunda á, getur með sanni
sagt, aö hann átti ei geldneytið í fardögum,
áður en framtalið
skeður, af því hann lógalli því haustið fyrir.
Ef þessi ótti
minn rættist, sem eg hefi fleiri rök fyrir, þá væri tíundarmáti
nefndarinnar
á geldneytum
ný undanþága,
er rýrði tíundarstofn
landsins.
Eg hefi það eptir góðum skilrikjum,
að í landinu
"eu meir en 2200 geldneyti;
ekki veit eg vissu fyrir, hve mikið se af hverjum aldri, en eg ætla að láta þau öll vera þrevetur, af því það er meðalaldurinn;
ætti þá hvert þeirra eptir
reglugjörll
1782 all tíundast á 27 aln., eða réttara á 26j, en
missast mundi af gjaldstofuinum
4U5 hndr., og fyrir tíundartakarána 99rhdl.
Nefndin hefir og undanþegið
kvígur mylkar að Ita kálfi, og þetta væri líka lækkun tiundarstofusins.
Kvígumar eru all minnsta kosti 3300, og hver þeirra tíundast
eptir reglug. 1782 á 60 áln., og er þá auðgerður reikningurinn,
að við þær missast 16;)0 hndr., en tiundartökurunum
330 rbdl,
Við þetta má enn þá hæta lækkun á lambsgotum
eptir nefndarálitiuu frá þeirri réttarvenju.
sem víða mun ..á komin, að þær
tíundist sem tvævetrir sauðir, 10 á Lhndr,
.Margt mætti fleira til
tína, en alt þetta kemur mer á þá sannfæringu,
að hætta .eígi
við svo búið málefni,
og einga bænarskrá
að senda um það
konúngi.
f,ramsö!fllmaður: pað geingue ofur eðlilega til, að þeg-
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al' menn gánga út frá ólíkum grundvnllarreglum,
hljóti menu
að komast að ólíkum málalyktum.
þannig hefir líka farið fyri!' þeim háttvirta konúngkjörna
þingmanni,
sem nú mælti, og
nefndinni:
nefndin hefir ekki, eins og hann, geingið út frá því,
að tíundarstofninn
ekki mætti skerðast,
heldur að hún væri
sanngjörn,
og bygð á arðinum.
Ekki er það rett hermt, að eg
hafi viljað leggja
þann skilning í nefndarálitið,
að þar sem
tnlað el' um í þvi, að ekki sýnist ástæða til að lækka tíundina yfir höfuð, [lar se k!Íl'ill ein höfð fyrir augnnum;
nefndin
tók hana að eins til dæmis, og lét í ljósi þá meining
sína,
að ekki bæri að víkja frá þVÍ gamla ílagi Í hundruð,
nema
gildar ástæður yrðu til þess fundnar.
Hvað nautin snertil',
llygg eg óþarfan allan átta fyrir, að þau sleppi undan tíund,
og þá líka allan reiknÍng ytir þann skaða, sem þar af mundi
leiða. Eg held, að ekkert
naut þurfi að sleppa undan tíund,
því þó fénaðurinu
se fram talinn á vorin, þá er, þar sem eg
tíl þekki, tiundargjörðin
samin lÍ haustin;
þú er líklega búið
að slátra uautuuum, og virðist ekki orsök til að efast um, að
til þess se sagt, eins og líka hlutaðeigandi
hreppstjóri
optast
mun vera gagnkllllnugnr
nauta eign í lrreppnum,
þannig eiga,
að minni rneiniug n, nautin að tíundast sama árið sem þeill1 er
slátrað, en ekki árið eptir.
S!(iTán Jðnsson: Eg vil ekki draga það í hlé, að það, sem
eg í gær vísaði til að stæði í reglugjörð frá Ii . Júlí l7S:! um
kú á blóðvelli.
val' ekki rétt hermt;
því það stendur í Búalögum 6. kapítula;
en eg ætla það sanni eins fyrir því það,
sem eg vildi með þvi sanna.
En hvað nnutatiundina
snertil',
þá el' mer ekki skiljanlegt,
að nokkurt naut þurfi að falla úr
tíund fyrir þá skuld, að það ekki er tiundað , fyr en því er
l<ígað; hitt mætti heldur segja, að hún kæmi ójafnara niður
fyrir það, t. a. m., þegar gömlu nauti el' slátrað, ÞIÍ
sri maður 'fallilln frú, sem átti að taka tíundina,
sem falla átti
eptir nú gildandi reglum af gl'ipllUm, hefði hann tíundast árlega.
Ekki get eg heldur ætlað, Í það minnsta norðan lands, að til
séu fleiri naut, eu hreppstjórum
getur verið fullkunnugt,
því
heldur sem þeir opt þurfa að hlutast um, hvar þau skuli vera,
svo að sem hagaulegast
se til þeirra að II lÍ.
Ekki el' mer [rað vitanlegt,
að liigskipað sé, að telja fram
til tiumlar íÍ vorin, og væri nH~1' {lað mjög kært, efnokkur
gccti
utan þíllgS sýnt mer þann lagastað.
sem þetta skipar;
Ilað

se
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væri líka hin mesta ósanngirni, ef tíunda ætti þær bjargræðisskepnur, sem á sumrinu opt detta niður dauðar 02; verða að
eiugum notum; því ávöxturinn
er það, sem tíundin
á af að
falla. það er iíb auðseð,að
urngetin
reglugjörð
frá 1782
ætlast til sanngirni, því ei nefnir hún aðrar kýr, en leigufærar, og vita þó allir, að margar kýr eru tiundaðar, sem ekki
geta álitlzt leigufærar,
og verður það að vera komið undir
sannsýnihreppstjórans,
eins og í mörgu
fleiru.
En ætti að
tíunda í fardögum fyl'irþað
ár, sem þá er liðið, þá getur það
ekki átt Sel' stað; því þá ætti ekki að tíunda hjá þeim, sem
byrjar búskap, fyr en hmm hefir búið
eitt ár, og hjá þeim,
sem bregður búi. eða deyr, einu ári eptir það hann hættir búskap, og held eg hvortveggja
se fjarstætt bæði venju og sanngirni.
Framtal á vorin er alstaðar í norðuramtinu
einúngis til
að fram telja allan fénað til innfærslu í þá lögskipuðu búskapartöflu, og getUI' þá hver hreppstjóri,
sem gæta vill verka
sinna.. haft töfluna á haustin
til sam hurðar tiuudarfrarutalinu,
því þá eiga kúgildi jarðanna að dragast frá, og flær skepnur,
sem tapazt hafa arðlausar.
Eg get því ekki séð, að nokkrumverði
skaði að, þó tíund fari fram ti haustin, heldur stuðli
það til enn meiri rettvisi eða sanngirni.
Eg segi ekki þetta
af því, að halda nefndarálitinu
ham, einsog
auðséð er, en til
þess vil eg hvetja menn, að athuga breytíngar þær, sem bornar hafa verið upp; því sú stund tekur að nálgast,
sem menn
verða að gjöra greill með atkvæðum fyrir áliti sínu.
Th. Gudmundsf!n: Með tilliti til þess, el' hinn virðulegi
þíngmaður
Eyfirðinga,
er nú settist
niður, let í ljósi í ræðu
sinni, verð eg þó að geta þess, að undirstaðall
Ulldir tíundarlöggjöfinni hel' álandi
hygg eg að se eptir fornum landslögUIlI, hverjum
eg þó verð að játa mig ekki með öllu að vera
kunnugan,
ekki avöxturinn eða arðurinn, er hluturinn gefur,
heldur sjalfur sa avöxt eða arð veitandi hlutur, sjálfsagt þó
með tilliti til arðsins, er hann sanngjarnlega
má álítast að láta
í te. Öðruvísi er tíundarundirstöðunni
háttað í öðrum löndum.
En bezt er að halda ser til hólma vors.
Eiunig verð eg að
halda, að þaðse
bæði Lygt á fornum og nýum landslögum
og
'þar að auki á venju, að framtal til tíundar fram fari að vorinu, og að sérhver,
sem tiundarbært
lausafé á, se skyldur til
að segja til, hvað hann af þess konar stofni átti í fardögum
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ár hvert, enda þótt framtalið ekki sk ei all vorinu, heldur að
haustinu.
Við undirbúningsumræðu
þessa máls gat eg þess,
að e~
í álitsskjali mínu til stjórnarinnar
þann 14. ja'lIúar 1843 hafði
látið þá sannfæringu
mína í ljósi, að tvegg-jamannaförin
a~ tiltölu hlytu að álítast hill arðsömustu
af opnum skipum.
Fyrir þessari sannfæringu minní, sem enn þá sem komið er, stendur mer óhögguð,
hlaut eg sjálfsagt að gjöra stjórninni grein.
Eg áleit þVÍ, að tilhlýðilegt væri, að hún fótaði sig á og styddist við reynsluna, eða skýrslu um þau skip opin, stærri og minni,
er um nokkurt árabil hafði verið haldið úti til fiskiveiða her í
sýslunni.
Eg heit, að 13 ára timahil væri í þessu atriði nægilegt.
l\' ú skal eg lesa upp af bréfabók sýslunnar,
sem hérna
liggur lljá mer á borðinu,
þessa skýrslu;
hún byrjar á annu
1830, en endar árið 1842, bæði árin meðtalin.
þetta
segir
bókin um fyrsta og seinasta árið.
2 mannaför.
Ár.
10 og 8 æringar,
6 og 4 mannaför.

1830.
1842.

42.
31.

230.
225.

304.

528.
Her af sest nú, að tala tveggjamallllafaranna
hefir á þessu
tímabili að því skapi,
eða þ6 að hærri tiltölu,
farið vaxandi, sem stærri skipatalan
hefir mínkað.
Í þessi 13 ár el'
nefnilega bátatalan hækkuð í Gullbringusýslu
um 224., eða um
42H proCto; hefir hún þá ár hvert vaxið um 3U~ af 100.,
10 og Særingaralan þar á móti er minkuð um ll, og ber þess
þó að geta, að í Höfnum og Grimlavík,
hvar opið haf er fyrir, geta menn ei sókt sjó um vetrarvertíðina
á hinum smærri
skipum.
6 og 4manJl3fara talan er enn fremur minkuð á þessu
tímabili, en þó einúngis um ein 5 skip.
Virðist þetta ljóslega
votta, að fyrr teð meiníng mín ei se án allrar ástæðu.
Yfir því hefir ei allsjaldan verið kvartað, og ekki án gildra
orsaka, og því fer einnig bænarskráin úr Gullbríngusýslu
á flot,
að hjú nú gjörist mjög kostavönd og kaupdýr.
Einkum mun
þetta þó eiga ser stað, hvað vinnum enn snertir, ser í lagi her
við sjóinn, se hann líklegt forrnannsefni;
þessir vinnumenn
halda stundum úti heilum eða hálfum bát, og er gott, ef allir
þessir bátar væri tíundaðir; en óhætt mun vera að fullyrða, að
þeir þó yfir höfuð muni hafa geingið í vistina með því skilorði, að þeir í kaupskyni
feingi hálfan hlut, kann ske allar vertíðir. Að þessu hljóta bændur ber við sjóinn yfir höfuð að
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gánga, því þetta er nú farm að tíðkast, og eru fJað þraungir
kostir fyrir bóndann,
En ef nu bátar yrðu niðursettir í tíund,
og hesta og hrossa eign skyldi undan þegin tiundarskyldunni,
eins og nefndarálitið
hefir stúngíð
upp á, þá uggir mig, að
sjáfarhóndiun
muni sæta enn nú þýngri kostum, en hín gað til,
hvað vinnumannahaldið
snertir.
Eins og nú, svo að segja,
hverjum manni fylgir rakki her við sjáfarsiðuna,
þannig á eg
mjög hægt með að gjöra mer í hugarlund,
að, ef að hátar
verða settir niður í tíund, og hrossaeign
öll undanskilin
tíundinni, þá munu má ske svo sem I hestur og I bátur slæðast
með hverjum vinnumanni
eptirleiðis,
Nú stendur svo á víða
hvar her í sýslu, að lendíngar
og varir eru þraungar, og tún
eru graslítiI.
En kæmist nú það á, sem bænarskráin
úr Gullbríngusýslu
um skipin og nefudarálitið
11m hrossin
andæfa
fyrir, þá held eg, að enn þreyngri yrði eptirleiðis bóndanum Í
Gullbringusýslu
vör ham, og að fleiri hestar mUJIIlu nasla Í
tími hans, en híngað til. Yrði hans hagur þá miklu verri,
en nú.
Guðmundur Brandsson: Eg get nú varla feingið af mer
að vera að elta hvert smáatriðið, sem kom her á góma í gærdag, og sem mælt var eg flá hefði verið að berjast fyrir, og
því síður get eg þettað, þar sem það við kemur sjáarútvegnum;
og mer fundust umræður sumra á þann veg, að sú ályktun
hefði orðið af þeim dregin, að sanngjarnt
væri að SVara jafnri
leigu af tveggjamannafarinu
og hafskipinu.
og eg veit ei
betur, en ástæður þær, er eg tók fram í þessu málefni, séu
enn óhraktar.
því það er alt annað mál, að hafa gildar ástæður fyrir sig að bera, en að koma þeim fram, þegar menn ekki
vilja láta sannfærast;
annars ski'st mer, að það muni hafa
spilt fyrir bænarskránni
frá Gullbringusýslu,
að kýrin var eptir hennar uppástúngu
ekki meira metill enn 100 álnir.
Eg
hefi ráðið þetta bæði af nefndaráIitinu
og einkum orðum hius
heiðraða framsögumanns,
því eg ímynda mer hann hafa álitið
kúna þann hyrningarstein
í tiundarlðgunum,
sem standa ætti
um aldur og æfi og aldrei hag[~ast; veit eg þó ei betur, en að
1i>gin séu undir þeim kj örum , að þau verði að þola breytingar, jafnvel
hvað gömul sem eru og hversu
leingi sem gilt
hafa. þar sem hinn mikilsvirti
heraðsdömari
Gullbríngusýslu
mintíst á sjáarútveginn,
og vildi leiða rök að því, að efnahagur sjáarmanna
færi vaxandi,
einkum þeirra, sem stunduðu
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fiskiveiðar á bátum, þá eru ástæður halls að minni hyggju
ónógar til að samla þettað ; því þó bátar hafi fjölgað um nokkur ár, kemur það einkum til af því, að fólkið í landinu er að
fjölga, ekki sízt hússfeðurnir
við sjóinn, þar sem verið er að
kljúfa í sundur grasbýlin
og hreykja upp tómthúsum ár eptir
ár, og hygg eg, að orðið hafi vart við þettað í Reykjavik,
ekki siður en í sjáarhreppum
þeim, sem liggja þó talsvert
lángt frá henni; að fólk hefir fjölgað við sjó, þegar vel hefir
árað við hann, er ekki nýlunda,
það hefir fyrri átt ser stað í
þessu landi.
þat' sem hinn sami maður, er eg nýskeð nefndi,
drap á það í gærdag, að ef bátar lækkuðu í tinnd, þá mundu
gjaftoUar æði mikið fækka
og hin svo kállaða konúugsfjárhirzla þar við tapa töluvert,
þá vildi eg leyfa mer að spyrja,
hvort sýslugjöldin
her hefðu ei töluvert vaxið um nokkur undanfarin ár, og hvort þess veglla mundi ei vera lífvænlegt við
sýsluna, þó gjaftollarnir
fækkuðu lítið eitt. En þar sem talað
hefir verið um sanngirni tíundarinnar
og réttindi þeirra, sem
tíund ættu að taka, þá skýrskota
eg til þess, er hinn háttvirti
aðstoðarmaðm
stiptamtmannsins
sagði í .gærdag viðvíkjandi
þessu efni, sem var, ef mig minnir rétt, að þai'l bæri ei svo
að líta á það, hvað einstakir menn ynnu eða töpuðu við breytingu tíundarinnar,
sem á hitt, hvað sanngjarnast
og rettast
væri.
Á eitt atriði viðvíkjandi sjáarútvegnum
verð eg enn að
minuast:
það er þettað , að sjáarmennirnir
njóta ekki eingaullgu þess, er aflast á skip þeirra og báta. Fjöldi sveitarnanna hefir þess not, og það án þess að þeir sðu skyldaðir til
að svara af þessum aflagjöldum, svo teljandi se, til opinberra
þarfa, enda virtist mer mjög ósanngjart, að áþýngja þeim fyrir þessa skuld, þar bæði þeir og sjáarmenniruir
kosta æði
miklu til aflans á stundum.
þar sem nefndin hefir stúngið
upp á því, að fella öll hross út' tíund, þá hefir henni að vísu
geingið gott eitt til, því hún hefir S~ííl að nóg þýngsJi í gjöldunum láu á þjóðinni samt; alt fyrir það get eg þó ekki á þettað fallizt, eiu kum vegna hins serstaklega
ásigk emulags sj'slu
þessarar, þar sem gripaeign tómthúsmanna
er mest innifalin í
hrossum,
sem bændum
gjöra æði mikinn átroðníng á jörðum
þeirra, og ef þessir slyppu undan tíund, mundu gjöld tómthúsmannanna verða lítil til hins opiuhera.
En þar sem minnzt val' á
annmarka þeirra jarða, sem þyrftu margra hrossa með til heimilis aðdrátta, þá skýrskota
eg til þess, er hinn mikilsvirti há-
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yfirdómari sagði í gær þessu viðvíkjandi, nefnilega, að þetta
ætti .,1'1 takast .til greiua við [arðamatið,
Eg leiði nú hjá mer
að fara orðum um hin mi.irgu breytingaratkvæði, sem komin eru
fram í þessu máli, einkum þess vegna, að þingræðurnar eru
farnar að verða nokkuð lángar mn þettað, sem ekki er heldur
undravert. þar málefnið el' að minni hyggju bæði yfirgripsmikið og vandhugað, þar það að miklu leyti snertir réttindi heillar þjóðar.
En áður en eg skilst fullkomlega við þéttað mál, vilda eg
gjöra eina athugasemd viðvíkjandi efnahag lands þessa; hún
er sú, að eg hefi vissu fyrir mer í því, að á næst liðnum 10 árum hefir tíundarstofn aukizt her álitlega, og geta þingmenn
ráðið það af skýrslu þessari:
Ár.

kýr.

kvígur.

1

1839 15,2410 2,426
1848 16,013 3,449
mismunur.

Ár.

1839
1848

-::-1

naut.

lömb.

130,750
171,648

1

hestar

I

ær.

sauðir.

I

"eturgamalt.

1,421
2,457

2,879
4,400

161,232 4á,996
216,755 89,739

82,764
143,427

1,0361

1,621

55,5231 43,743

60,663

-- --

769/1,023

kálfar.

ótemj-I
IIr.

foIöId.

25,345 5,635 1,079
25,363 9,551 2,191

]0 og
Særingar,

251
24.4

16 og 4m.
för.

I~I03
1,140

bátar.

1,379
1,614

235
1813,916 1,112 1
7
37
40,898
Eg vona nú, að þíngmenn sjái her af, að kvik fjárafli lands
þessa hefir talsvert meira aukizt, en sjáarútvegurinn, á því áminnzta tímabili; og nú vildi eg mega spyrja: Er nokkur
serleg hætta búin, þó tíund lækkaði nokkuð? Eru ekki stiptanirnar þær sömu, og verið hafa her í landi? Eru ekki sýslurnar jafnmargar, og verið hafa? Eru ekki prófastsdæmin eins,
presta köllin eins, og margt fleira? Eru ekki embættin flest hin
sömu, og verið hafa '?
Eg veit að sönnu, að lærdómur eykst, og kostnaður við
hann að því skapi, en læt ósagt, hvort allir þeir, sem nú njóta
hinnar miklu mentunar, sem farin er að tíðkast her, verða yfir
höfuð landinu hagkvæmari, en þeir sumir hverjir, er áður hafa
orðið að láta ser lynda minni mentun, en nú þykir nauðsynleg.
Reynslan verður bezt til að skera úr þessu. Eg ætla í þessu
munur.
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tilliti að minnast á prest einn, hverjum
svo að segja á únga
aldri var veitt álitleet brauð.
Mörgum þókti þetta
órétt, þar
hann hefði eiugaungu orðið að styðjast við mentún þá, er hann
fékk í Bessastaðaskóla.
En núna má eg fullyrða, að sóknarmenn hans mundu ei vilja skipta honum fyrir annan óþektan,
þó meiri mentún hefði feingið, enda ætla eg hann muni fárra
eptirbátur í öllu þvi, er stöðu hans við kemur.
Taki einginn
svo orð min, sem eg gjöri lítið úr góðri mentun.
Nei, en eg
álít hana svo beata, að annað mikilvægt
og þjóðlegal'
heillir
efiandi se í för með henni.
Eg veit að vísu, hvað gjðlilum lands þessa vikur "ið, að
þeim muni leingi verða komið fyrir, því vibhætir launa og eptirlaun kalla hátt til stjórnarinnar.
l\lenn hlaupa úr embættum til að geta lifað rnakindalif
I bliðviðrinu hérna,
í henni
Reykjavík,
og það gera sumir einmitt á þVÍ æfi skeiði, sem
helzt væri vonandi að þeir ynnu föðurlandinu
gagn.
Er nú
serleg ástæða fyrir því, að alþýða eigi að fóðra þessa menn
á sveita sínum '?
Eg fel nú þíngmönnum
að hugsa vandlega um sérhvert
her að hitandi atriði, áður þeir greiða atkvæði í málefni
því,
sem nú verður bráðum Ieidt til lykta.
Eyð/(ur Einarsson: Eg hefi ei staðið fyrri upp í umræðu
máls þessa,
en af öllum þeim laungu ræðum þingmanna
á
þessum heiðraða stað, verð eg að jata , að ei hefir mál þettað
skýrzt til hlítar fyrir mer. Eg mundi, að mál þetta kom til umræðu næst höldnu þingi 1847. Var eg við ræður þingmanna þá,
sem meintu, að þegar á alt er litið, að tíundarlögum
vorum ei
mundi breytt til betra, og á þeirri sömu meiningu voru nokkrir greillllustu menn heima Í heraði mínu. Eg játa, að mikill er
munur á tiuudarstofni
hundraðs hvers, svo sem kýr og ær eður hestar,
og geldneyta
og sauða hundruð.
En um þessa
tíundarstofna
hefi eg feingið þá hugmynd, sem eg hefi ei heyrt
þingmenn benda á, að flestir munu þeir tíundargreiðendur,
sem
greiða hana af betri og lakari tiundarstofni,
svo sem eru kýr,
fé, sauðir, naut og hestar, virðist mer þar koma jöfnuður gjaldþegna á milli.
það sem þingmaðurinn
frá Strandasýslu
sagði í gær, að
við Ísafjörð væri með skipi frá 16 til 24 lóðir, og væri ei tekinn
utan 1 hlutur, þar á móti væri við Jökul teknir 2 hlutir eptir
2 lóðir, vil eg glöggva þingmenn á, að á hverri lóð við Djúp
á
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eru ei utan 60 aunglar, munu fá dæmi þar, að lóðir' þessar
missist, því þar el' sléttur leirbotn og straumar eingír, þar á
móti við Jökul eru 2 lóðir 3 til 400 aunglar, þar eru að sönnu
teknir 2 hlutir, en formaðurinn á annan hlutinn, má þó skipseigarinn gjalda formannskaup,
verður þá hluturiun skertur.
Ber það tíðum við, að Ióðir þessar missast allar á dag, því þar
er bæði straumhart og hraunbotn.
Af því. sem nú er sagt,
finn eg einga ástæðu til, að þíngið hiðji um að breyta tíundalögum vorum, en alt Sf! við það verið hefir í því efni,
Eg vil leyfa mer að svara nokkrum orðum upp á ræðu
þess konúngkjörna þingmanns, er fyrir stuttu mælti; hvort
mun það rétt, að tíund greiðist af hátum að vorinu? Mun ekki
liggja í hlutarins eðli, að hún ei greiðist, fyrr en menn vita arð
bátsins? Eg læt taka hát til róðra á krossmessu, veit þá ei,
hvaða arð hann gefur mer, getur líka skeð eg missi bátinn;
þó skal eg tíunda hann. Eg þekki eingin þau lög, sem skylda
mig að leggja í tíund framtal bænda að vorinu; eg óska, að
þeir lögfróðu menn, sem eru á þíngi þessu, vildu fræða mig
um lög þau. Eg heyri líka þann lærdóm, mer annars óþektan, að tíund skuli greiða af höfuðstólnum, en eg held, að tíundarfororðníng 17. júlí 1782, segi útþrykkilega, að tíund greiðist af arði, en ei höfuðstól.
Framsögumaður:
l\ler virðist líka, þar sem hinn heiðraði
konúngkjörni þíngmaður, sem nýskeð mælti,vildi láta tíundina
hvíla á stofninum, en ekki arðinum, að skip ætti að tíundast, þó það stæði í naustinu, og opt er það óvíst, þegar fram
talið er á vorin, hvort skip gánga til sjáfar það vor eða sumar. Eg þarf ekki að svara mörgu af því, sem þingmaður
Gullbringusýslu har fram: hann heit, að það hefði spilt á milli
bænarskráarinnar úr kjördæmi hans og nefndarinnar, að hænarskráin hefði ekki viljað leg{lja kúna nema í 100 ál. En eg
veit ekki betur, en milli hænarskráar þessarar og nefndarinnar se allgóð vinátta, nema hvað þær greinir nokkuð á í sumu;
og þetta ágreiníngsefni er raunar ekki annað en það, að
nefndinni geðjaðist ekki að því, að öllum tiundarstofni yrði
kollvarpað.
Nefndin hefir ekki, að mig minnir, kallað kúna
neinn hyrníngarstein tíundarinnar, sem aldrei mætti raska,
heldur álitið hana gott hundrað; en það er ekki einúngis hún,
heldur svo margt annað, sem bænarskráin vill lækka í tíund.
Sami þingmaður kom líka við það, að sveitamenn hefðu gagn
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af bátunum, og það er satt; en hann veit þó, að tíund er lögð
á bátshlutinn, en ekki á hluti þeirra, sem á honum róa, og
þykir honum þetta víst ekki ósanngjarnt. Hann sagði og, að
það mundi verða lifandi við Gullbríngus)'slu, þó gjaftoIlur
mínkaði nokkuð; en eg meina, að gjaftoIlul'inn úr Gullbringusýslu gángi í konúngssjóð.
Og se sýslan nú orðin betri, en
hún hefir verið, er það vottur vaxandi velmegunar, sem þó
ekki er mjög samkvæmt því, sem hann bal' fram í gær, sem
ástæðu til að lækka bátana í tíund.
þ. Sioertsen : það eru nú komin svo mörg breytíngaratkvæði á kreik i málefni þessu, að eg tel albúið, þegar fara á
að veita þeim síðustu þjónustuna, að leiðast kunni í villu,
jafnvel útvaldir.
Eg veit nú ekki, hvort öðrum fer, eins og
mer, að eg held nefndarálitið lítið eða ekkert bætt með sumum þeirra, og hafa nú þíngmenn sýnt fram á það. þó þíngið
færi nú að fallast á nefndaruppástúnguna
með nokkrum eður
öllum breytingaratkvæðuuum,
held eg á því yrðu ærið miklar ójöfuur, ef ekki ósanngirni.
Eg vil t. a. m, benda þingmönnum á eitt atriði, og biðja þá renna augum til þess jafnaðar, sem stúngið el' upp fÍ, þegar ætlað er til, að bátar eða
skip með veiðarfærum lækki töluvert í tíund á móts við fénað
sveitahóudaus ; eg bið þíngmenn íhuga, hvort tíundarhundraðið
í bátum og veiðarfærum ekki framfæri, fæði og klæði fleiri
manneskjur, en fénaðarhundrað sveitabóndans, og sýnir það
hezt arðsemi hvers um sig. Eg fyrir mitt leyti þekki hvergi
nokkurn vafa á því, að hið fyrr talda hundraðið fæði Iángt um
fleira fólk. Eg er nú sá trúmaður, að eg trúi þvi fastlega,
að þingið einga bænarskrá semji né sendi her um, og ætla eg
það þínginu vanvirðulaust, en þjóðina einkis í missa; hitt held
eg þínginu sómdi miður, að senda bænarskrá
eins úr garði
húna, og lítur út fyrir að þessi yrði, og þjóðinni með því
unnið, ef til vildi, meira ógagn, heldur en gagn.
Eg vildi
líka minnast þess, er her var sagt) viðvíkjandi hausttiundarilagníng sláturnautanna,
að henni verður því að eins og þar
viðkomið, hvar ekki er eða verður lagt í tiund í fardögunum.
Hvað samkvæmara er lögum þeim, er gilda um það efni, að
leggja i tíund á haustin, það sem þá er til, eða á vorin, þal>
sem þá er til af tíundbæru gózi, skal eg sneiða mig hjá að
áhræra, það tilheyrir enum lögfróðu mönnum, en hitt veit eg,
að vorhreppaskil eru orðin lögboðin, og að yfirvöld vor, i hið
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minnsta nokkur þeirra, bjóða, að þá se ekki einúngis
talið
fram til tíundar, heldur einneginn lagt Í tíund, og það gildir
þeim fyrir lög, sem skyldir eru að hlýða.
það sem þingmaðurinn frá Gullhringusýslu
fram færði, eg held tíundarlækkunar
sanngirni báta og veiðarfæra til styrkingar,
að sjóarbóndinn
nyti ekki sjáaraflans
alls, heldur sveitahóndinn
með honum,
þVÍ hygg eg megi snúa við, og segja sveitabóndinn
njóti ekki
alls fénaðarágóðans,
heldur sjáarbóntlinn
með honum, t. a. m.
kaupafólkið
úr sjöþorpunum.
Eg ætla ekki að fjðlyrða um þetta meira, en að endingu
óska bænarskránum,
sem farið hafa tíundarbreytinguuni
á floti
til lukku með það, að þær varla þurfi að hætta ser leingra,
en komið er .
Jðn Guðmundsson:
Eg held eg verði að standa upp til
að tala fátt eitt fyrir breytingaratkvæðum
mínum, þó eg í gær
þæktist leiða svo ljósar ástæður að þeim, sem mel' var unt,
Mer þókti vænt um, þegar hinn heiðraði framsögumaður
sagði, að nefndin hefði haft það fyrir aðalgrundvallarreglu
fyrir uppástúugum
sínum, að taka ekki tíunrl af öðru en því,
sem væri sanngjarnt,
eða gæfi af ser einhvern arð, og eg met
líka þessa grundvallarreglu
meir verða, en það, þó að nefndin gæti ekki fallizt á breytíngaratkvæði
mín; þvi af þessari
grundvallal'l'eglu
flýtur einmitt, að það se eins sanngjarnt,
að
tíunda vaxtafé,
bæði Föst rikisskuldabref
og skuldabréf
ómyndugra, eins og hverja aðra þá eign, sem ávöxt gefur.
Framsögumaður
sagði, að vaxtafé ómynrlugra mundi ekki
muna miklu til tíundar,
þegar alt það væri undanfelt,
sem
ekki nemdi 150rbrl., og eg neita því ekki, að talsvert yrði
þá undan þegið tíund af þeim 62,000 rhd., sem ómyndugir eiga
á vöxtum í jarðnbðkarsjóðnum.
En þegar aptur kæmi til tíundar, það sem þeir eiga á leigu hjá einstökum
mönnum og
meiru nemur, en 150rbel., þá ætla eg þetta mundi verða jafnmikið og hitt, sem geingur frá i jarðbókarsjóðnum,
þó eg geti
ekki staðhæft það.
það var satt, sem þingmaðurinn
úr Árnessýslu
sagði í
gær, að föst ríkisskuldahref
eru eingum föstum álögum bundin í Danmörku,
en þó hvílir á vöxtum þeirra, að svo miklu
leyti sem þeim er varið til daglegra lífsnauðsynja,
sú álaga,
sem hvílir þar, eins og í flestum öðrum löndum,
á öllu þess
konar fe og eignum; það er nefnil. tollur og neyzlugjald,
sem
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jafnótt er goldið og eitthvað er keypt.
það kunna margir að
lofa hamingjuna
fyrir það, að ekkert slíkt gjald á ser stað
her á Íslandi; en hvort slíkar álögur eru jafnóvinsælar
eða óeðlilegar, Sem ver kunnum að hyggja,
um það vil eg að eins
benda til Einglands,
þar sem svo að segja eingir fastir skattar eru, heldur að eins óviss og óákveðin gjöld, og geta menn
fyrir það orðið auðmenn þar, eins og öllum er kunnugt;
svo
vil eg og vísa um það efni til ritlíngs þess um eignina,
sem
stjórnarfræðíngurinn
Thiers á Frakklandi
gaf út í fyrra.
Fleira skal eg ekki mæla með breytíngaratkvæðum
mínum, en skal láta atkvæði þíngsins skera úr þeim .
•1. Johnsens
Mer er ómögulegt,
að fara þá leiðina með
þeim beiðraða þíngmanni Skaptfellínga,
sem hann er kominn
á, til að fá skuldabréfin lögð í tíund. Hann styður viðaukaatkvæði sín her að lútandi við þá sögusögn,
að það se ill fjárbrúkun og skaðvænleg
landinu,
að verja peningum
til konúnglegra skuldabréfa,
en eigi getur mer skilizt, að peningum
se verr varið til þessa, svo að arður fáist af þeim, en ef þeir
eru látnir liggja arðlausir,
sem áður hefir tíðkazt mjög svo
um of.
Honum þykir mikið og of mikið ómyndugra fe sett á
vöxtu í jarðabókarsjóðinn
; en hvers vegna er fe þetta þar ii.
vöxtum, nema af því, að einginn hefir orðið til að taka það á
leigu mót veði í fasteign eða til þess að verja því til jarðakaupa eða jarðabóta,
en öllum er frjálst að leigja fé sitt öðrum til þessarar brúkunar,
sem því miður tíðkast of lítið, enn
sem komið er.
Sá hinn sami heiðraði þingmaður vek nýskeð
á það, að sanngirni ætti her að raða málalyktum;
en hvaða
sanngirni er þá í því, að nokkur skuldabréf,
en önnur ekki,
se lögð í tíund?
það er kunnugt,
að leigan er misjöfn af
þeim konúnglegu
skuldabréfum,
af nokkrum 3, af öðrum 4 og
enn öðrum (og það eru þau hin ýngstu) 5 af hundraði hverju,
og er líku máli að gegna um skuldabréf
hinna
ómyndugu,
sem með leyfi stjórnarinnar
eiga fé á leigu í jarðabókarsjóðnum, því af sumum þeirra eru goldnir 3!, en af öðrum 4 af
hundraði hverju, eptir sem fénu er komið á vöxtu í jarðabókarsjóðinn síðan 1839 (að mig minnir) eða áður; alt fyrir þetta
ætlast þíngmaðurinn
til, að öll þessi skuldabréf
sé lögð jafnt
í tíund, og sjá allir, hve ósanngjarnt
þetta er.
Hann ætlast
enn fremur til, að ómyndugra fé, það sem leigt er einstökum
mönnum,
sé talið fram til tíundar,
en aptur á móti ekki til
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þess, að leigupeningar myndugra manna se lagðir í tíund, og
ætla eg líka þetta næsta ósanngjarnt,
hvernig sem á er litið.
Sami þingmaður viðurkennir
að vísu, að eigi liggi í Danmörku
álaga í skuldabréfum,
sem eigi skylt við tíundina,
og er það
í alla staði satt, enda veit eg ekki til, að nokkur gjaldbyrði
liggi á skuldabréfum
þar, af hverju helzt tægi sem þau eru,
nema stríðsskatturinn
einn, sem nl. um stund hvílir á þeim
öllum, hvort heldur þau eru einstakra
manna eða konúngleg ;
eigi að síður virðist mer, að hinn heiðraði þingmaður nú vildi
telja þinginu trú um, að bæði neyzluskattur
og tollur lægi á
þessum eignarstofni
hjá Dönum,
en þó getur mer varla skilizt, hvaða hugmynd hann hefir um þessar álögur, ef þetta er
meiníng hans.
Jón þórðarson:
Einn konúngkjiirinn
þingmaður hefir leitazt við að sýna fram á, að eptir nefndarinnar
uppástúngu væru
allar mylkar kvigur undanskildar
tíund,
en framsögumaður
hefir ekki þar til svarað.
Eg get að vísu ekki borið á móti
þvi, að fyrst þe~ar eg las nefudarálitið,
þá virtist mer nokkuð
efunarmál, hver nefndariunar
meining væri með kvígurnar,
og
ætlaði þess vegna að stinga upp á breytingu þessu við víkjandi; en þegar eg fór að athuga orðsins merkingu,
þá gat mer
ekki betur skilizt, en að kvíga óborin kelfd se rétt kölluð að
fyrsta kálfi, en sú kviga, sem einu sinni hefir borið, se úr því
að öðrum kálfi, en sú kýr, sem búin er að eiga 2 kálfa og er
kelfd í 3. sinn, getur ekki leingur kallazt að öðrum kálfi. Eg er
þíngmanninum
samdóma í því, að mylkar kvígur hafi að undanförnu vanalegast
verið tíundaðar á 60 ál., jafnvel þó eg líka
viti til þess,
að sumir hafa lagt þær Í tíund eptir .Jónsbókar
kaupabálki.
Reglugjörðin
af 17. júlí 1782 mun ekki með berum orðum nefna mylkar kvígur, en geldar hafa verið tíundaðar, sem naut, hvert þriggja hundraða virði í þeim á 1 hndr., og
mun það reglugjörðinni
samkvæmt.
Framsögumaður : það var líka meiníng nefndarinnar,
að
kvígur ætti að tíunda, sem kvígur að öðrum kálfi, þegar þær
væru búnar að bera Í fyrsta sinn fyrir þann tíma, að fram talið
er á vorin.
Ásgeir Einarsson:
Eg vona, að þingmaður Gullbríngusýslu
hafi ekki meint það til þíngsins,
að það sannfærðist
ekki af
gildum ástæðum,
enda hafa flestir þingmenn gjört grein með
ástæðum fyrir meiningum sínum.
Af skýrslum þeim, er þíng-
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maður þessi las upp, sé eg, að bátar hafa heldur fjölgað, en
stórskip fækkað, þó þetta sjáist enn betur af því, er sýslumaður hans las upp; sannar þetta meiningu og sagnir þeirra,
er álíta, að smábátar eigi ekki að tíundast
minna en stærri
skip, enda held eg megi fá mörg dæmi til þess, að ábatasamara hefir orðið að eiga lítinn bát, en þilfarsskip,
og bendi eg
honum í þessu til tímarits þess, er heitir Gestur Vestfirðingur.
Mer þykir ekki ólíklegt, að þingmaður Skaptfellinga
vonaðist eptir, að eg mundi kenna í brjósti um hann, þar bann
hélt í gær, að eg væri svo brjóstgóður,
að bann nú ekki má
svara þeirri laungu ræðu, er til hans var töluð; en þó eg se
nú ekki fær um að svara fyrir hann, verð eg þó að geta þess, að
mer skildust
ekki svo orð hans, ai'l hann ætlaðist til, að
skuldabréf,
sem gæfu ólíkan arð, tíunduðust
jafnt j heldur
fannst mer hann vera að leiða rök að því, að sanngjarnast
væri, að tíundir og önnur útgjö1cl legðust að tiltölu á arð þann,
er gjaldstofnar
gefa af ser, og færði þar til skoðunarmáta
ýrnsra þjóða; enda munu hugir manna víða vera farnir að hníga
að þessu, og mig minnir ei betur, en að fjál'gæzlu-stjórnarherrann í Danmörku hafi sagt, að þessi skoðunarmáti
væri almennur, þegar hann var að tala um að leggja á stríðsskattinn
i Danmörku,
eins og hann viðurkendi
það sanngjarnt,
þó því
yrði ekki við komið, þegar leggja yrði skatt á í miklum flýti,
eins og sjá mun mega af Departements
- tiðindunum .
Jðn Guðmundsson:
Eg verð að leyfa mer að geta þess
til upplýsingar, að ekki er til í landinu nema 1 einstaks man/Is
skuldabréf,
sem leigan af ekki er meiri en 3 af hundraði .
•1. Jolcnsen : þau geta þá orðið fleiri.
Ihatormur Víf/fúsSOll: Enn sem fyr við umræður máls
þessa hef eg setið og hlýdt á, til þess að vita, hvort ei gæti
skýrzt fyrir augum mer sanngirni
og réttlæti
grundvallarins,
er verið er að leggja undir hina nýu tíundarlðggjöf;
en eg má
játa það, að skoðunarmáti minn hefir ei til muna getað hreyzt við
umræðurnar
í dag, nema hvað mer virðist ei ósanngjarnt viðauka-atkvæði
hins viri'luglega þingrnauns frá Skaptafellssýslu,
er hann stingur upp á, að skuldabréf þeirra ma lina, sem myndugir eru og sem þeir taka árlega leigu af, svari nokkurri tíund árlega af þeim, og því fremur virðist mer þetta sanngjarnt,
sem að ætlan minni þess konar eignir hafa hingað til komizt
fríar fyrir nokkurri álögu til landsins þarfa, en runnið óskert-
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ar inn í eigendanna
sjóð.
Í meiri vafa er eg um, hvort eins
réttvíst se að taka af leigufé ómyndugra,
því gef eg einasta
atkvæði mitt fyrir hinu fyrra.
Ræða þingmannsins
frá Árness)slu
gat ei sannfært mig
um, að þingmaðurinn
frá Skaptafellssýslu
hefði farið fram á
nokkra
ósanngirni
í uppástúngu
sinni, heldur þvert á móti
mælir margt fram með henni, er hann hefir viljað leitast við
að koma því mikla fé, er einstaka menn eiga í skuldabréfum,
en sem hingað til hefir ekkert
verið greidt af til opinherra
þarfa, undir einhverja sanngjarna hluttekning tillandsins gagns;
eg get því ei skilið, að nokkur þingmanna fallizt á ræðu hans,
heldur miklu fremur hlynni að viðauka-atkvæði
þingmannsins
frá Skaptafellssýslu,
Varaforseti: Fyrst einginn tekur framar til orða, ætla
eg mál þetta fullrædt til ályktunar.
Eg get þó ekki hjá mer
leidt, áður geingið er til atkvæða,
að svara fáeinum atriðum,
er þingmenn hafa hreift og enn er ósvarað,
og gjöri eg það
fremur vegna landsmanna,
en til upplýsingar
þíngmönnum.
Hinn konúngkjörni
varaþingmaður
hreifði því, að stofn, en ekki
arður, væri undirstaða tíundar; en þessu er honum áður af öðrum svarað.
Hann let ser þal'l einnig um munn fara, að í fardögum væri fe rétt talið fram til tíundar;
en ver vitum, að
í þremur fjóri'lúngum landsins hefir fram verið talið á haustum
til skamms tíma, í Vestfirðinga fjórl'lúngi alt fram á næsta ár,
í Sunnleudingafjórðúngi
fram yfir arið 1835; því eptir það ár
rann fyrst alda sú austan yfir fjall yfir hinar vestlægari
sýslur suðurumdæmisins,
og hefir tilhögun
þessi hugnazt öllum
illa, og verið við höfð af hlýðni einni.
þessa
gat og fulltrúinn frá Dalasýslu,
og vissi þó ekki, hvort hlýða ætti.
Ver
höfum einga ýngri löggjöfum þetta efni, en frá 21. apríl 1847,
og getm hún þess ekki, að á vorþingum skuli fe telja til tíundar;
því þó af vangá, heldur en illum vilja, hafi stjórninni verið sagt, að meiri hluti þingmanna
óskaði vortiundar,
hefir stjórnin þó séð, að 17 atkvæði gegn 6 á þingi voru móti
vortíund, og því hefir og stjórnin varazt, að gjöra þá ákvörðun.
'þingmaður Dalasýslu gat þess, að bátur hver mundi forsorga fleiri menn, en nokkurt
hundrað tíundbætt í sveit, og
væri því sanngjarnt,
að hann væri hærra tíundaður;
en hann
gætti þess ekki, að bátum er þar ilt að fjölga, sem sveitabóndi fær fjölgað tiuudarfé sínu í hið óendanlega.
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Síðan leitaði

varaforseti

atkvæða

þingsins

um þessi

atriði:

1. Vill þíngið aðhyllast úr Itu uppástúngu
nefndarinnar:
a. að öll hross falli úr tíund? Felt með 19 atkv. móti 3.
b. að fiskilóðir og net falli úr tíund? FeIt með IS atkvæðum

mót

4.

e. að peníngar

2.
3.
4.

5.

6.

7.

S.
9.

10.

(arðlausir)
falli úr tíund? Samþykt
með
12 atkvæðum mót 10.
Vill þingið, að 3 hestar eða 4 hryssur tíundist
I hundrað.
(Thorstensen) '?
Feit með 15 atkvæðum móti 7.
Vill þíngið, að 5ta hvort brúkunarhross
falli úr tíund
(Jakob Petursson)?
Felt með 17 atkvæðum móti 5.
Vill þingið, að kvíga að 2. kálfi og geldmjólk kýr tíundist
hvort um sig 80 álnir (nefnd Nr. 2).
FeIt með 18 atkvæðum móti 4.
Vill þíngið aðhyllast úr 3ju uppástúngu
nefndarinnar:
a. að naut 6 vetra og eldra tíundist I hndr. 60 áin.? Feit
með 19 atkvæðum móti 3.
6. að naut 5 vetra tíundist I hndr, 30 áIn.? FeIt með 19
atkvæðum móti 3.
e. að naut 4 vetra tiundist I hndr.f Felt með 19 atkvæðum móti 3.
d. að naut 3 vetra tíundist 90 áIn.? FeIt með20 atkv. móti 2.
e. að naut tvævett tíundist 60 áIn.? FeIt með I 7 atkvæðum móti 5.
Vill þíngi1\, að algeld kýr tiundist,
sem þrevett naut,
90 áln. (viðaukaatkvæðí
sera Haldérs)?
Felt með 16 atkvæðum móti 6.
Vill þingið, að 7 ær loðnar og lembdar tíundist 1 hundrað?
(nefnd Nr. 4).
Felt með 12 atkvæðum mót 10.
Vill þingið, að 12 lambsgotur tíundist I hndr.? (nefnd Nr. 5).
FeIt með 12 atkvæðum móti 10.
vill þíngið, að 12 sauðir tvævetrir tíundist I hndr.? (viðaukaatkvæði Sera Haldórs),
Felt með II atkvæðum móti II.
Vill þingið, að bátar (tveggjamannafar)
tíundist 80 áln. '?
(Guðmundur Brandsson).
Felt með 20 atkvæðum móti 2.
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ll.

Vill þingið, að tíund gjaldist af þiljl1skipum,
sem gánga
til fiskiveíða,
þannig,
að þau séu metin helmingi
færri
hundruð, en dauðir hlutir ern af þeim teknir, (Ólsen)?
Feit með 19 atkvæðum móti 3.
12. Vill þingið, að hin föstu ríkisskuldabréf
einstakra manna
tíundist eptir þeim jöfnuði, að 600 rbd. séu sem 10 hndr. ?
(Jón Guðmundsson).
Feit með 12 atkv. móti 10.
13. Vill þíngib, að ómyndugra fé, sem á vöxtum er, hvort heldur i opinberum sjóði eða hjá einstöku mönnum,
tíundist,
ef meira er en 150 rbd., eptir þeim jöfnuði, ab 600 rbd.
séu sem 10 hndr.?
(Jón Guðmundsson).
FeIt með 20 atkv. móti 2.
14. Vill þingið, að orðin "til fiskjar" i reglug. 17. júlí 1782
breytist í "til veiði" '? (Sera Haldór).
FeIt með 14 atkv. móti 8.
15. ViU þingið eptir þessum breytingum senda bænarskrá eður ekki?
(Johnsen,
Sveinbjörnsson,
Sivertsen).
Feit í einn hljóði.
Jón Guðmundsson
heiddí varaforseta
hljóðs, og mælti:
þegar eg um daginn bar upp og lagði fyrir hið beiðraða
þing uppástúngu
um, að þingið sendi konúngi itrekunarhænarskrá um, að konúngar undirskrifi með hlutaðeigandi
ráðgjafa
Íslenzka textann þeirra lagaboða, sem gilda 'eiga á Íslandi, þá
varð meiri hluti þingmanna á því, að bezt mundi fara að fresta,
að velja nefild í mál þetta, þar til í síðustu lög, ef ske mætti,
að konúngsfulltrúi
yrði kominn fyrri, og' auglýsing stjórnarinn
ar. Nú þykir mer ekki fært ab fresta þessu leingur,
heldur
leyfi eg mer ab afhenda hinum beiðraða varaforseta uppástúnguna á ný, og biðja, ab nefnd verði kosin. Eg ætla, að frekari
umræður séu óþarfar, þvi eg man ekki til, að neinn mælti móti
nefnd um daginn, heldur var þá einúngis lagt til, að frestað
yrði kosningu hennar.
því næst afhenti hann varaforseta
uppdstúnguna.
Varaforseti
gat þess, að þegar flutningsmaður
hið fyrra
skipti hefði borið fram þessa uppástúngu,
hetðu þíngmenn ekki
verið á eitt sáttir um það, hvort kjósa skyldi nýa nefnd, eður
vísa uppástúngunni
til nefndarinnar um brúkún islenskrar túngu;
en þar eð nefnd þessi hefði nú lokið starfa sinum, yrði sjálfsagt að kjósa nýa nefnd, og kvaðst hann ætla 3 manna nefnd
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nægja, og voru í hana kosnir:
J ón Guðmundsson
með IS atkv. ,
þ. Sveinbjörnsson
með 7 og J. Johnsen og sera Haldór, hvor
með 6 atkvæðum;
ieði þar aldur, og varð Johnsen nefndarmaður.
Síðan voru lesnar upp fyrir þinginu 2 bænarskrár
til konúngs:
1) um undirhúning

verðlagsskráaskýrslanna
T iI k

0

nún

svo hljóðandi:

g s.

Til alþingis hefir verið send bænarskrá.
undirskrifuð afl30
mönnum úr Suðurþingeyarsýslu,
sem beiddist þess: að skýrslur
til verðlagsskránna
verði her eptir samdar af nefnd manna í
hverjum hreppi, en verðlagsskrárnar
sjálfar síðan samdar af
nefnd manna í hverri sýslu.
Til að hugleiða málefni þetta kaus þíngið fyrst 3 manna
nefnd, og ræddi það því næst á tveimur aðalfundum;
og leyfir ser nú allraþegnsamlegast
að láta yðar hátign álit sitt á því
í ljósi á þessa leið: þingið kannast við, að málefni þetta varði
mjög miklu, þm sem verðlagsskrárnar
eru reglur fyrir flestum
gjöldum
og viðskiptum
manna; það kannast líka við, að sú
aðferðin, sem híngað til hefir verið lögboðin til að ná undirlagi
til verðlagsskránna,
se eðlileg og skynsamleg;
en þar eð svo
mikið ríður á þessari undirstöðu, og nokkrar raddir hafa heyrzt
á þínginu, sem gjöra það sennilegt,
að sumstaðar hafi í þessu
tilliti átt sel' stað, ef ekki hlutdrægni
presta eða hreppstj úra
í gagnstæða átt, þá þú grunsemi manna um þvílíka hlutdrægni,
þá álítur þingið æskilegt, að fundið yrði meðal til að fyrirbyggja
hvort heldur hlutdrægnina sjálfa eða grullsemi um hana.
þvílíkt
meðal virðist þinginu vera, að nefnd manna í hverjum hreppi
semji undirlagsskýraluruar
, og að í henni séu prestur, hreppstjóri og einn bóndi, sem til þess sé kosinn af hreppsbændum á vorhreppaskilum
eður manntalsþiugi ; þar sem 2 prestar
og 1 hreppstjóri
eða 1 prestur og 2 hreppstjórar
eiga hlut að
máli, sé eingum bónda við bætt, en aptur sé það gjört, þar sem
2 prestar
og 2 hreppstjórar
eru í einhverjum
hrepp, svo að
skýrslurnar
verði samdar af 3 eða 5 manna nefnd; þó ráði ekki
atkvæðafjöldi
verðlagiuu,
heldur sé, þegar ágreiningur verður,
hvers nefndarmanns atkvæði tekið til greina, og meðaltal af þeim
öllum út dregið; við verðlagið álítur þingið að beri að fara eptir meðal-söluverði
móti peningum í fastri verzlan, viðskiptum

300

m anna á milli, og á opinberum uppboðsþingum ; það virðist og
hlýða, að nefndin auglýsi fyrir fram,)lVar
og hve nær hún ætlar að semja undirlagið.
og að þeir hreppshændur,
sem vilja,
megi vera við staddir, án þess þó að hafa atkvæðisrétt,
þeg~
ar skýrslurnar
úr hverjum hreppi væri samdar af nefnd manna,
en ekki, eins og verið hefir, af presti og hreppstjóra,
sinum í
hverju lagi, getur aðal-skýrsla
fyrir sýsluna ekki orðið nema ein,
og álítur þingið vel við eiga,
að sýslumaður semji hana eptir
undirlagsskýrslunum,
en að sýsluprófastur
sé laus við þetta
starf. það þykir og þinginu óeðlilegt,
að vel·ðlag í gjaldskrá
nokkurrar
sýslu skuli að nokkru leyti vera bygt á gángverði,
sem tiðkazt hefir í annari sýslu, og álítur því vel til fallið, að
hver sýsla fái verðlagsskrá
Sel', þegar orsök se til þess vegna
mismunar í sýsluskýrslunum
á verði algeingra verzhmaraura.
þar eð það er auglýst á þínginu,
að í sumum verzlunum séu
íslenzkar vörur teknar lakar mót peningum,
en ella, álítur
þingið nauðsynlegt
að taka það fram, að undirlag til verðlagsskránna skuli gjörast eptir peníngaverði.
þíngið finnur þar á
móti einga ástæðu til að fallast á hið síðara atriði í bænarskránni,
því alt el' undir undirlagsskýrslunum
komið.
Samkvæmt
því) sem her að framan er til greint, leyfir
alþíng ser allra þegnsamlegast
að biðja yðar konúnglegu hátign
að lögbjóða
eptirfylgjandi
breytingar
á tilskipun af 16. júlí
1817.
1. Með 13 atkvæðum
gegn 9, að undirlagið
til verðlagsskránna ár hvert verði gjört af nefnd manna í hverjum
hreppi.
2. Með 16 atkvæðum gegn 6, að i þeirri nefnd séu 3 eða 5
menn eptir kringumstæðum,
nefnilega:
hlutaðeigandi prestur og hreppstjóri ásamt einum bónda, er kosinn sé af hreppsbændum sem 3., eða þar sem að eru 2 prestar og 2 hreppstjórar, sem 5. nefndarmaður,
en þar sem prestar og hreppstjórar til samans eru 3 eða 5, se eingum bónda viðhætt.
3. Með 19 atkvæðum gegn 3, að atkvæða fjöldi ráði ekki verðlaginu í skýrslunum,
heldur
þegar ágreiningur
verður,
hvers nefndarmanns
atkvæði tekið til greina,
og meðalverð af þeim öllum út dregið.
4. Með 17 atkvæðum gegn 5, að skýrslurnar
séu samdar eptir meðal- söluverði
móti peningum í fastri verzlun, viðskiptum manna á milli, og á opinberum uppboðsþingum.

se,
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5. Með 20 atkvæðum gegn 2, ab hrepps búum se fyrir fram
auglýst, hvar og hve nær nefndin ætli að framkvæma störf
sín, og hverjum sem vill se heimilt að vera við staddur, án
þess þó að hann hafi atkvæðisrétt,
6. Með 20 atkvæðum gegn 2, að nefndin sendi sýslumanni
undirlag sitt.
7. Með 20 atkvæðum gegn 2, að serstök verðlagsskrá
verði
samin fyrir hvetja sýslu,
þegar mismunur
er á verði á
algeingum
verzlunaraurum
í sýsluskýrslunum.
Alþíngi,

dag 20. júlímán.

1849.

Allraþegnsamlegast

H. Stephensen.
2) Að embættismenn

.1. ()llðmundsson.

og ekkjur þeirra borgi
anna, svo hljóðandi:
Til

k on

ú

til jafnaðarsjóð-

n g s.

Til alþingis er komin bænarskrá
frá 37 andlegrar og veraldlegrar
stéttar mönnum í vesturumdæmi
lands þessa: er fer
þess á leit við þingið, að það biðji yðar hátign um það lagaboð, er bjóði, að allir embættismenn
og ekkjur þeirra,
sem
tíund gjöra,
svari eptir tiltölu
af hverju lausafjárhundraði
þeirra,
jafnt bændastéttinni,
til jafnaðarsjóðanna
lögskipuðum útgjöldum ár hvert framvegis.
píngið kaus 3 þingmenn í nefnd til að íhuga þessa uppástúngu, og eptir að þingið hefir nú rædt málið á 2 aðalfundum þess, leyfir það ser allraþegnsamlegast
að bera upp álit
sitt um það á þessa leið.
Alþíngið finnur ósk beiðendanna
yfrið sanngjarna
og bygða
á þeirri réttvísu kröfu, að þeir allir, sem njóta sömu réttinda,
beri sameiginlega
þá byrði, sem nauðsynleg
er rettindunum til
viðurhalds.
'þínginu virðist það lika sjálfsögð stefna tíðarandans, að undanþágur
vissra stétta frá almenníngs
álögum eigi
að fækka,
og það þess heldur í því efu i , sem her ræðir um,
sem útgjöldin til jafnaðarsjóðanna
enn þá ekki mega þúngbær
heita, og í verunni ekki leggjast embættismanninum
á herðar,
sem slíkum, heldur sem bónda,
sem hefir tíundbætt
lausafé.
Alþíngið hefir heldur ekki fundið næga ástæðu til að undanskilja prestastéttina
eða embættismanna
ekkjur þessari álögu,
því þó kjör hvorutveggja
stundum kunni að vera ervið, og
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sumra þeirra jafnvel bágborin, þá er það á hina hliðina líka
víst, að eins getur verið ástadt fyrir bændum og ekkjum þeirra,
og að útgjöldin til jafnaðarsjóðanna hjá hverjum einstökum
lækka, eptir þvi sem gjaldstofninn er minni.
Af þessum ástæðum leyfir alþíngið ser Í einu hljóði allraþegnsamlegast að biðja yðar hátign að gefa landi þessu lagaboð, er ákveði:
að embættismenn og ekkjur þeirra her eptir af tíundbæru lausafé sínu greiði lögskipað gjald til jafnaðarsjóðanna, jafnt sem bændur.
Alþíngi,

19. dag júlím. ]849.

Allraþegnsamlegast.

II Stephensen.

21. júlí -

þ. S1)ein!yö1'nsson.

sextándi

fundur.

Allir á fundi. þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykt.
Varaforseti tók fram til undirbúníngsumræðu nefndarálit
um aukatekjureglugjörð fyrir lækna, og afhenti framsögumanni,
jústizráði Thorstensen, er las það upp svo látandi:
það beiðraða alþingi hefir þann ll. þ. m. kosið 08S Í nefnd,
sem her undir ritum nöfn vor, til að yfirvega bænarskrá eina
frá ísafjarðarsýslu með 82 nöfnum, um að alþingi vildi semja
bænarskrá til konúngs, um að ákveðið yrði með lögum, hvað
læknar gætu krafizt fyrir ferðir sínar til sjúkra, ráðleggingar
og atgjörðir, er mætti ákveða með lögum, og enn fremur um
að þeir fari ferðir ókeypis til fátækra manna, og gefi þeim
ókeypis ráð. Ver höfum við meðferð þessa máls skoðað alt,
sem ver vissum gilt hafa fyrir Ísland sem lög í þessu efni,
og var það meira, en margur hyggur, sem ei er kunnugur hinum gömlu lögþíngisbókum, þvi i lögþíngisbókinni frá 1789 er
á dönsku prentað lángt konúngsbréf
af 21. september 1787,
um embættisskyldur landlæknis (en sem aldrei hefir prentað
verið á íslenzku, svo Vel' til vitum), og þar á meðal er fyrirskipað, að harm ekki megi kaup heimta af fátækum mönnum,
og hversu mikils hann krefjast megi af þeim, er ekki borga,
eður i dánarbúum, þrotabúum, og ef hann ferðast í opinberar
þarfir o. s, frv. þessa reglugjörð lögðum ver til grundvallar
með því að meta peningaverð, er þá var, þegar konungsbréf-

303

ið var skrifað, móti landaurum, og möttum síðan viðlíka marga
landaura
til þess peningaverðs,
sem nú er á þeim alment.
par að auki tókum ver önnur lagaboð til hjálpar, svo sem
kansellibréf
af 25. septemher 1845, um líkskurðarverk
her á
landi, kansellibref
af 18. júlí 1840, umfæðispeninga
landlæknis á ferðum í opinberar þarfir. Ferðakostnaði
sleptum ver eptir lækna erindisbréf
af 25. febrúar 1&24. 4 greiu; þar næst
tókum ver til eptirsjónar
opið bréf fyrir ferða kaup læknis á
Færeyum af 14. janúar 1820, og tilskipun þá elztu í Danmörk
af 4. desernher 1672, og breyttum ver eingu eptir því, það var
hvorutveggja
þó hærra, en vort frá 1787; en við nokkur verk
í opinberri þjónustu,
er ei var áður ákveðið í neinum íslenzkum lögum, en sem oss þó þókti réttast að taka með, þó skjaldan fYI'ir komi her í landi, eh flest hafa þó átt Sel' stað, svo
sem að skoða skemdar matvörur á útlendum skipum, opið href
af 10. marz 1818, rannsókn um, hvort eitur hafi verið viðhaft,
og fleiri opinberar rannsóknir,
höfum ver haft hliðsjón af opnu
breti fyrir Danmörk af 4. október 1825, og lækkuðum ver þó
nokkuð sumstaðar horgunina í Danmörk fyrir þetta land.
pannig verður vort sameiginlegt
álit í þessu máli, að alþing eigi allraþegnsamlegast
að senda konúngi
bænarskrá
um, að eptirfylgjandi
reglur verði löggiltar,
hvar læknir þarf
að gera kröfur fyrir ferðir sínar og störf, þétt ver vonum það
komi skjaldan að, nema í dánarbúum,
þrotahúum,
eða fyrir
opinber störf, því margir horga læknum her á landi sæmilega
störf þeirra ókrafðir, en það hindrar líka ósanngjarnar
kröfur
lækna þeirra, ef einhver gefast kynni, er vildi vera ósanngjarn í kröfum við lítt efuaða menn.
1. Fyrir almenn störf lækna við sjúklínga:
a. Fyrir að gefa ráð við sjúkleika,
resept, reglu fyrir meðalabrúkun, matarræði og atbúnaði, eptir efnum og fyrirhöfn
frá 16 sk. til 32 sk.
b. Fyrir að taka hlóð, sömuleiðis 16 sk. til 32 sk.
e. Nú er læknir í kaupstað, og er hans vitjað þar, að koma í
eitt eður annað hús til sjúkra, í hvert sinni sömuleiðis frá
16 sk, til 32 sk. pó má hann semja um árlega borgun fyrir allar gjörðir sínar við hvern sem er, eptir sem þeim
semur um.
d; Fyrir að vitja sjúkra út á hafskip, er liggur í höfn 1 rhdl.
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e. Fyrir ferðir

r.

g.

og ráðleggingar allar til fátækra
skal hann
einga borgull heimta.
Fyrir ferðalög, þegar hann ferðast svo lángt, sem þörf er á
og mögulegt er, i hið minnsta yfir þingmannaleið
á dag, i
ómakslaun
daglega 2 rbdl, þó reiknast nokkuð styttri vegur, yfir hálfa þingmannaleið,
fyrir dagleið, ef ei þarfleingra
að fara; en minna en hálf þingmannaleið
reiknast ei nema
hálfur dagur.
Fyrir dvöl hjá sjúkum,
eptir efnum og tíma daglega frá
1 rbdl til lrhdl.
48 sk.
Flutning
og aðrar viðgjörðir
má
læknir láta ser nægja með, eptir því sem hver getur honum í
látið eptir efnum og kringumstæðum;
þó leyfist
honum að krefja nokkuð
og alt að þriðjúngi
meira, hvar
vel efnaðir menn eiga hlut að, fyrir heppilegar
lækníngar
og ferðir, þar hann alls einga borgun fær hjá öllum fá-tækum.
Fyrir að skoða áverka á lifaudi manni, Lrhdl,
}<'yrir heppilega fæðingarhjálp
i barnsnauð,
eptir efnahag
og ástæðum 2rbdl. til 5rbdl.
2. Fyrir opinber störf lækna.
Fyrir að skera upp lík í réttarins
þjónustu
(obductio) og
gefa ályktun um það (vísum repertum) 4 rhdl.
Fyrir að skoða lík og áverka á því, og gefa skriflega áJyktun um það 1 rhdl. til 2 rbdl.
Fyrir rannsókn um eiturhyrlun
eptir vísindalegum
reglum
(ckemisk), og semja ályktun um það, og leggi til ön rannsóknarmeðöl,
2 rbdl.
Fyrir að rannsaka
heilbrigðisástand,
sjúkdómseðli,
hvort
barn er fullburða,
eða maður se með fullu viti, o. s, frv.,
1 rhdl, til 2 rhdl.
Fyrir að græða veneriskan
sjúkdóm á opinberan
kostnað,
fyrir hvern græddan 2 rbdl,
Fyrir rannsókn meðala, matvæla, serstakra manna húsa, eða
annað því um líkt, er heilbrigðisstjórnin
má gaum gefa, og
gefa skýringu um það, 2 rbdl.
þegar læknir er sendur í opinber
skylduverk
af yfirvaldi,
hafi daglega fæðispenínga
2 rbdl., ef ei fær aðra borgun.
Fyrir að skoða skemdar matvörur,
þegar skoðunargjörðin
varir ei ytir 4 klukkustundir,
2 rbd.; vari hún yfir fjórar, alt
að sex, þá 3rbdl., og vari hún leingur en sex, reiknast sem

te

Ii.
i.

a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.
h.
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tvær skoi'lunargjiirðir,
og vari hún í fleiri daza , svo sem
vil'! affermíngar hufsk ipa, fyrir dag hvern eptir hinn fyrsta
3 rbdl.; fyrir hverja örk að skrifa af slíkri skoðunargjörð, 24 sk. (Heglugjörl'!lO.
septemhr 1830); fy ri I' skriflegan vitnisburð um sama efni til sknðahótafelugsins,
Lrhdl.
32 sk.
i. Fyrir að gefa álit yfir meðalareikniug,
þegar 1 til 10 resept
fylgja með, 2 dull., og síðan Lrhdl. fyrir hver 10 resept þar
fram yfir. Fyrir hréfaskriptir
í opinberri þjónustu fá læknar
ekkert.
Loksills óskum ver, að þíl,gið vilji útvega læknum hel'
í landi
sama forgaungurétt
í þrota
og dáuarhúum,
sem læknum er gefinn í Danmörk með kausellíhref af

10.

lI1aL'Z

1818.
Reykjavik , J7. júlí 184!1.

.I. Thorstensen.

eltI'.

.DIafjllÚ,I'('1l. Jon

Framsiununaður:

Guðmundsson.

Eg verð að bæta dálitlu hel' við, einkum að skýra frá, hvers vegna við höfum ytir höfuð sett lægra
verð fyrir lækna störf fyrir almenning her í landi, eu fyrir einstaka störf við hafskip, og s(~r í lagi fyrir að skoða skemdar matvörur á haf...•kipurn, sem við höfum sett, líkt og lög eru fyrir í
Danmörk;
og er það af því við vildum ei, þegar um útlenda menn
er að gjöra, láta lækna fá minna, en hjá öllum öðrum þj6ðum
er siðvenja; má ske [ieir útlendu [iar við gætu gjört ser {)á hugmynd, að læknar her í landi væru að litlu gagni, ef þair gjörðu
reiknínga minni, en í nokkru öðru landi, og því settum Vel'
þess háttar, líkt og við höfum heyrt að lægst væri í Danmörku
eða öðrum norðurlöndum.
þar <Í múti höfum við tekið flest, sem um er getið fyrir
almenna lækna hjálp, úr því gamla konúngsbréfi,
er eg gat um
í nefndarálitinu
að við höfðum lagt til grundvallar.
þó lækkuðum við nokkuð af því, t. a. m. þar sem stóð i gamla kouúngshrefinu ] 2 sk. í gamla (laga, f)Tit· að gefa ráð, resept,
o. s.
frv., og villi um við ei gjöra það 5 fiska virði, sem {lan var í
enni eldri tíð, heldur létum við nægja, að taka til 16 - 32 sk.,
sem er nú frá 2 til 4 fiska, eða rúmlega svo; því við vildum
skipta því í fleiri stærðir, því bæði er þar við meira og minna
ómak, og mikill munur á efnum þeirra, er l'úðleggíngal' eða b16Otöku meðþurfa. og því vildum við lækka það mikið fyrir suma,
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en fYI'ir eingan hækka,
þvi eptir gildi peninga
nú á dögum
hefði 12 sk. átt að svara til alt að 48 sk., og það þókti okkur
of mikið, enda sem það mesta.
Við nefndum lækníngu á ver.eriskum
sjúkdóm,
ef horgast
af opinberum sjóði; er það má ske ekki óþarfi, þega!' frjáls
verzlan kemst her á, og ef töluverð aðsókn yrði af framandi
skipum, sem allir munu óska, þá þykir mer ei örvænt, að sá
kvilli gæti læðzt inn i þá kaupstaði, hvar framandi mest koma,
og væri vel til vinnandi, að gefa læknum, sem þar byggi, eða
nánast,
2rbd. fyrir hvern fátækan,
er þeir græi'Ja, eins og í
öllum löndum viðgeingst,
svo þeir því meira gjöri ser fal' um,
að lækna bann, þvi óþrifagestur
mundi hann þykja,
ef hann
dreifðist upp um sveitir her í landi.
Nefndinni gleymdist, þrgar hún samdi um tekjur fyrir opinber störf lækna,
að 1itíngn upp á þóknun fyrir að uppfræða
og yfirheyra Ijósmæi'Jnr her á landi, og þessa var því heldur
þiil'f að geta, sem ljósmæður eru langt um of fáar hel', og væri
eingin uppörfull sparandi,
til að fj ölga þeim, en það væri þó
hugnuu, eflæknir hefði frá 3-6 dala í kennslukaup
fyrir hverja
ljósmóður,
eptir þeim tíma sem þær þyrftu til að læra, og eptir þVÍ hvernig þær væru undirhúnar.
Eg vil þvi áskilja mer
það viðauka - atkvæði, að læknar fái þóknun fyrir að uppfræða
ljósmæður og yfirheyra þær, svo að nemi frá 3·-6 dala fyrir
hverja, eptir tíð þeirri, er þar til þarf fyrir hverja þeirra;
og
óska eg nú að heyra álit þeirra heiðruðu þingmanna um þettað efni.
Stiptamtmaður:
þegar
málefni þetta var rædt í fyrsta
sinn, rnintist hinn heiðraði framsögumaður
á kansellibréf
frá
25. sept. 1845, og er það einnig nefnt í álitsskjali nefndarinnar, og skal eg þá birta þinginu inntak þess.
Af læknum norðan lands var spurt um, hvort opið href 4. okt. 1825 væri gildandi ber á landi, og neitaði kanselhið
að vísu í téðu bréf
spurningu þessari, en úrskurðaði samt um leið, að það þækti
hæfilegt, að læknar hel' á landi feingju fyrir líkskurð helminæ
þeirrar borgunar,
sem opna bréfið ákveður fyrir lækna í Danmörku, eður 4 rhd. i stað 8 rbd., og bætti kansellíið því við,
að læknar í slíkum tilfellum mættu fá 1 rhd. í fæðispeninga,
uns með aIlmennu lagaboði yrði ákveðin hæfileg borgun fyrir
störf þeirra, hvort heldur sem þau væru í almennar þarfir eður einstakra manna; og var bæði kanselliíð og rentukammerið
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á einu máli um Imð, (Ið nauðsyn bæri til að fá slíkt lagaboð.
Kanselllið ritaði því ljá verandi stiptamtmanni Hoppe, og leitaði á1its hans um, hve,' borgun væri hæfileg handa læknum her á
landi, bæði fyrir störf þeirra í þarfir almenníngs og einstakra
manna, og er málefni þetta þannig öhlúngis hið sama, sem nú
er tekið til umræðu her á þíngi, og eins skipt í tvo flokka,
að því leyti snertir þarfir almennings og einstakra manna.
Stiptamtmaðurinn leitaði um málefnið álits landlæknisins og
sýslumanna, og sendi stjórnarráðinu álitsskjal sitt 9. dag septembermánaðar 1846, og kvaðst samdóma landlækninum og
einkum sýslumanninum í Skaptafellssýslu,
sem nú er aðstoðarmaður minn, en tók það um leið fram, að læknar her á landi
mættu ekki fá í fæðispeninga meira en Lrbd, daglega, því aðrir
embættismenn feingju í því skyni ekki hærri borgun, og það með
því skilyrði, að ferðast þyrfti yfir eina mílu vegar. þannig vaxið
var' málefnið sent stjórnaráðinu, og hefir síðan setið við sama
keip, og mUJH1i það flýta fyrir því, ef nú væri send bænarskrá
frá þínginu um það.
Nefndin tekur fyrst almenn störf lækna við sjúklinga, og
síðan opinber störf þeirra, og er það gagnstætt því, sem stjórnin fylgir, og vil eg því taka hin síðar nefndu störf fyrir og
gjöra þessar athugasemdir við staflið
a) Borgunin fyrir líkskurð er ákveðin til 4 rbd, eður helmings
af þvi, sem borgað er fyrir Danmörku, og er þetta samkvæmt kansellibréfinu frá 25. september 1845, og mun ei
verða haft á móti borgun þessari, því verkið er Ht og
óþokkalegt.
b) Alt annað er að skoða lík og áverka á því, og er þetta
verk í sjálfu ser ekki stórt.
Ef þingið í þessu tilliti vildi fylgja reglu þeirri, sem
kanselliið hefir gefið í téðu bréf sínu, þá ætti borgunin
að vera 1rhd., eður helmíngur þess, sem opið bréf 4. okt.
1825 ákveður.
Nefndin hefir að vísu til tekið 1 til 2 rbd., en eg hygg
réttara, að tiltaka fasta borgun, 1 eða 2 rhdl., og verð eg
að ætla, að 1rhd, mætti nægja.
e) Fyrir rannsókn um eiturbyrlan hefir nefndin stúngið upp
á 2 rbd., og er það sanngjörn borgun, því .þetta er vandaverk. Sama borgun er ákveðin fyrir lækna í Danmörk,
en við það er athugandi, að þar vinna stundum fleiri en
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d)

e)

f)

g)

1 læknir að verkinu í senn, og fær þá hver þeirra þessa
borgun.
Nefndin hefir ekkert gjört ráð fyrir þessu, eins
og hún hefir leidt fram hjá ser að minnast á, hvort borgun þessi ætti ekki að falla burt eptir opnu bréf 4.
okt. 1825, eður með öðrum orðum vera innifalin í borguninni fyrir að skera upp líkið, ef við þarf, og held eg þá, að
borgun þessi megi vera her á landi jafnhá og í Danmörku.
Fyrir að rannsaka heilbrigðisástand, sjúkdómseðli.
hvort.
barn er fullburða eða maður er með fullu viti, o. s. frv.,
hefir nefndin stúngið upp á 1-2 rbd., og er sama borgun ákveðin í Danmörku. Betra væri þó, að horgunin væri
fast ákveðin, og held eg 1 rbd.mætti nægja i flestum tilfellum, eður sem almenn regla.
Í opna hrefinu fyrir Danmörku stendur: "ef borgun
greiðist af opinberum sjóði" (annað lagaboð gildir fyrir
einstöku menn), og held eg nefndin hafi meint til borgunar úr slíkum sjóði, af þvi þetta stendur á þessum stað.
Til að græða veneriskan sjúkdóm á opinberan kostnað,
stingur nefndin upp á 2 rbd., eins og í Danmörku, og
held eg það rétt, því eg er samdóma landlækninum, að mikið se áríðandi, að sjúkdómur þessi nái ekki að breiðast út.
Fyrir rannsókn meðala, matvæla, serstakra manna húsa
o. s. frv., hefir nefndi" stúngið upp á 2 rbd., og verð eg
að bera það undir þíngið, hvort nauðsyn beri til, að borgun
fyrir þetta 'se 21·bd. eða 1 rbd., þvi ef eingin serleg ástæða er
til að borguniu sé hærri en 1 rbd., þætti mel' vel tilfallið , að
hú" gæti orðið fastsett þannig, svo hún yrði helmingur við
það, sem borgað er í Danmörk, þessi rannsókn er optast
nær fljótt af hendi leyst og ekki mikið vandaverk, svo eg
held Lrhd, mætti nægja.
Regla sú, að læknar fái 2 rbd. í fæðispeninga, þegar [reir af
yfirvaldinu eru sendir í opinber skylduverk en fái ei aðra
borgun, held eg se ekki góð, og álít eg það betur til fallið,
að þeir í þessum erindum fái hæfilega fæðispeninga, og
borgun að auk fydr störf sín, og hygg eg þá, að 9 mörk
um daginn i fæðispeninga megi nægja. Nefndi" hefir líklega
ekki viljað stinga upp á minni borgun fyrir þess háttar
ferðir, af þvi fæðispeninga ætti ekki að borga, þegar
læknirinn fær borgun fyrir starfið sjálft (ef ei fær aðra
borgun).
Laudlækuirluu hefir að vísu liiugnð til, pptir
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kansellibrefi
18. júlí 1840, feingið í fæðispeninga
um daginn 2rbd.
á ferðum sínum í opinberar þarfir, en að þVÍ
leyti mig minnir, er þessi borgun ekki ákveðin nema fyrir
að rannsaka lvfsölubúðir,
og er þetta serlegt starf landlæknisins,
því honum el' gjört að skyldu að fara norður og
vestur til að skoða lyfsölubúðlrnar,
þó þessu um tíma hafi
ei orðið við komið, því landlæknirinn
hefir verið beðinn
um, að vera heldur heima,
er menn máttu ei missa hans
við. þar á móti heiti eg það ei almenna reglu, að taka
sömu fæðispeninga
á (illum slíkum ferðum, og el' það líka
gagnstætt
áliti stiptamtmanns
Hoppes,
sem ei vildi hærri
fæðispeniuga
en Lrhd.; þetta er nú að vísu lítið, en 2 rhtl.
virðist mer heldur mikil borgun.
Vera má og, að kauselliið hafi haldið,
að laudlækniriun
ætti að hafa hærri borgun, en aðrir læknar, fyrir þessar serstðku ferðir sínar, en
nú er til rædt um almenna reglu fyrir alla, og ætti því
horguniu að vera jöfn.
það hefir hel' á þínginu þókt sanngjarnt, að þingmenn feingju 9 mörk í fæðispeninga um daginn á ferðum sínum, og get eg ei haft á móti, að læknar
fái sömu borgun, en að minnsta kost álít eg það nauðsynlegt, að tiltaka vissa vegaleingtl,
sem skilyrði
fy ri I', að
þeir fái nokkra borgun, eins og stiptamtmaður
Hoppe fór
fram.
Eg er þannig búinn að yfirfara þær uppástúngur
nefndarinnar, sem lúta að opinberum læknastörfum,
því hvað snerti,'
kennslu ljósmæðra, sem hinn háttvirti framsögumaður hefir tekið fram í viðaukaatkvæði
sínu, og, ef til vill, hjálparlækna,
þá
held eg bezt til fallið, að leiða þetta fram hjá ser, þángað til
ný lagaboð koma út um það.
Hvað hin öuunr störf snertir, sem nefndin upp telur undir staflið !t til i, og heimfærir undir opinher störf, fHí el' fwtta
hreinn misskilningur
nefudarinnar,
því þessi störf em ekki í
opinberar þarfir ger()al', og um þau gilda í Danmörku
alt önnur Iagahoð , nefull. opið" brefIíl. marz
sem ákveður horgun landlækna og heraðslækna
fyrir þau hrefleg embættisstörf
(l"[lale Forrctninaer), sem þeir framkvæma eptir beiðni einstakra manna ; það em slík störf, sem almenningur
;í að hafa
traust til, t, a. m, skýrslur
um, hvort maður er heilbrigður eða
veikur o. s, frv., og em þau ekki Í þarfir almennings,
heldur
einstakra manna.
þega)' I"'í nefmliu í stallið It stingur npp á
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borgun fyrir að skoða matvöru í opinberar
þarfir, þá á þetta
heima í staflið f, og voru læknar skyldir
að gjðl'a það kauplaust, þegar opna bréfið afl818 út kom; fyrst með opnu bréfi
4. október 1825 feingu þeir nokkra
borgun fYI'ir þetta (sjá
stjómartáðatiðindin
682 til 683), þó ekki hærri en 2 rbtll.
Störfum lækna, sem við koma hinu opinbera, er lokið við
staflið g í nefndarálitiuu,
en þar á eptir koma þau embættisstörf þeirra, sem einstakir menn eiga að borga; en þegar opna
hrefið af 1818 kom út, val' [iað fyrir (ill þess konar störf, nema
þau sem voru ókeypis,
t, a. IU. skoðun ii matvörum.
þannig
eru 24 sk. fyrir uð skrifa örk af skoðunargjörð
ekki horgaðir,
nema þegar einstakir
menn
eiga hlut að.
Að þvi leyti
undir stallið i er stúngið
upp á 2 rhdl. fyrir rilit yfir meðalareikning með 1-10
reseptum,
þá á landlæknirinn
að skoða
meðalareikníuga
fyrir alt landið, og fær einga bOl'f!,'1II1fyrii'
það, en eptir nefudarálitinu
ætti hið opinbera ai'l greii'la þessa
borgun, en þetta er ekki í Danmörk svo, heldur er það skylda
Iandlækna,
að gjöra það ókeypis,
þat' á móti er borgun sú,
sem nefndin stingur upp á, ákveðin í Dnmuörku,
þegar einstakir mel III eiga hlut að, ()~ álit <Í að gefil UIII reikniugu frá
Jyfsiiluhúðarmðnnum,
og er eg þvi að vísu ekki mótfallinn,
að sama borgun
ákveðin húr <Í IaillIi, heldur vildi eiuúngis geta þess, að þetta við kemur embættlstörfuru
þeirra í einstakm manna, en ekki almennings
þa dir.
því næst vík eg ræðu minni að hinum aliueuuu störfum
læk Ila við sjúklinga,
sem, ef til vill, ættu að standa seinast, en
eru á uurlau írnm talin í nefudarrilitinu,
og' vil eg' þá ()'l'st geta
þess, að að því leyti horgun eptir staflið ll, b, e el' ákveðin
frá 16 til 32 sk., þ,í virðist mel' betur til fallið, að It ún se fast
ákveðin, t. a. III. 24 sk., og næstum því ótækt, að tvent s(~ tiI
tekið.
því setji lækuiriun upp <Í hæstu borgunina, verða viðkomendur reiðir yfir þessu, og vilja þá ei lata af hendi rakna
nema í mesta lagi það lögákveðna,
þó æskilegt
væri, að efnaðir menn gæfu nokkuð fram yfir; að minnsta
kosti álít eg
það betur eiga við, að horguuin undir staflið e, se fastákveðinn til 24 sk. Borgunill fyrir að vitja sjúkra út á hafskip, er
Iiggur í höfn, virðist mel' of hátt ákveðin með 1 rbdl., og ekki
sanngjarnt,
að láta útlenda borga 1 rhdl, þar sem aðrir borga
24 sk., og ef skipið lig'gur nálægt, sem tíðast er, og bátur er
sendur eptir lækuinum, litur það ekki vel út, að setja borgun-
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illa svo hátt.
Að því leyti undir staflið e er svo fyrir mælt,
að læknar skuli einga borgun heimta fyrir ferðir og ráðleggingar til fátækra,
þá er þetta
ónauðsyulegt,
þVÍ það er nákvæmar fram tekið Í lagaboðum, er nú gilda (reglug. fyrir beraðslækna 25. febr. 1824. § 4), og er það ákveðið, að læknirinn
eigi að hafa fæði og flutning ókeypis, og verður hann að láta
ser nægja með þann flutning, sem fátækir
menn eptir stöðu
oæ ástandi þeirra geta látið í te, en séu það sveitarlimir, er
það skylda sveitarstjórnarinnar
að annast þetta, og á þá að
borga honum fæðispeninga.
Undir staflið f er nú stúngið
upp á 2rbdl. fyrir ferðir læknis, þegar hann ferðast svo lángt,
sem þörf er á og mögulegt
er, í hið minnsta yfir þingmannaleið, þó reiknast
vegur yfir búI fa þíngmannaleið,
ef ei þarf
Ieingra að fara, fyrir dagleið, en hálf þingmannaleið
reiknast
ei nema hálf dagleið.
Ákvarðanir' þessar,
og þær um sama
efni í Nr. 2 g, verða þá að álítast sem ítarlegri takmörk þeirra
fæðispeninga,
sem þegar eru lofaðir læknum á ferðum þeirra
til fátækra í opnu breti 25. febr. 1824 § 4. það er vafalaust
sanngjarnt,
að fæðispeuingnmir
vaxi i tiltölu til vegaleingrlar,
og þykir mer vel við eiga, að tiltaka vissa vegaleingd, eins og
fyrir ferðir í opinber erindi, t. a. m., ef styttri er vegur en ein
míla, þá fái læknir einga fæðispeninga,
en fyrir ferðir yfir mílu
vegar, en undir þíngmannaleið,
1 rbdl., og fyrir þingmannaleið
og
þar yfir, 2 rbdl., eða þar um bil.
þar sem í staflið d er fyrir dvöl hjá sjúkum
stúngið upp á 1 rhrll, til 1 rbdl, 48 sk., þá
getur þessi dvöl að timaleingdinni
munað miklu, nema ef dvöl
á íslenzka túngu kallast ei önnur viðstaða en sú, sem nemur
töluverðum
tíma; mer virðist því eiga við, að tiltaka þetta nákvæmar, svo sem 4 stundir, og þá ákveða borgunina frá 1 rhrll,
til 1 rbdl. 48 sk. 'því, sem undir þessum staflið á eptir kemur, virðist mel' bezt að sleppa úr, þvi þess hátta I' er bágt
greinilega og fast að ákveða, og verður að vera komið undir
góðum vilja hlutaðeiganda,
enda vilja hinir efna betri borga
meira, ef læknirinn er góður og reglugjöri'lin lág. Að því leyti
loksins snertir borgun þá, 2 rbdl, til 5 rbdl., sem í staflið i er
stúngið upp á fyrir heppilega
fæðingarhjálp
í barnsnauð,
þá
álít eg betur eiga við að ákveða fasta borgun, t. a. m, 3rbdl;
læknirinn ætti að vísu opt að fá hærri borgun, en hana greiða
menn þá af góðvild sinni, en reglugjörðin
er ser i lagi ætluð
handa þeim, sem eru efnalitlir.
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Framsðqumaður : Í nefndarálitinu
stóð, að læknir feingi
fæðispeninga
2 dali í opinberum erindum, ef hann ekki feingi
nokkra aðra borgun,
það er að skilja fyrir athafnir
sínar á
þeirri ferð, en ef hann feingi borgun fyrir störf nokkur,
er
hann er sendur að gjöra á ferðinni,
þá ætlast eg til, ef svo
væri, að hann hefði minni eða einga fæðispeninga
af þvi opinbera, eptir sem störfin borgast,
og eptir vegaleingd.
Fyrir
allar þær ferðir, sem eg hefi farið í opinberri
þjónustu,
hefi
eg aldrei annað feingið en fæðispeninga,
t. a. m. þegar eg
visiteraði apótekið
í Stykkishólmi
1841, og hefi líka stundum
farið suður á Suðurnes í opinberum
erindum.
Mer þykir ólíku saman að jafna, um fæðispeninga,
þó sýslumenn hafi ei
nema1rbd.
í fæðispeninga
í sakamálum
einasta,
en annars
9 mörk í privatruálum, því bæði fá þeir opt borgun fyrir gjörðir sínar, hvar fyrir þeir ferðast,
og líka fá þeir þó einstaka
sinnum stærri aukatekjur,
en nokkur læknir getur vænt her á
landi, t. a. m. við (auctioner)
uppboðsþing, skipti í dánarbúum,
o. s. frv., þó það komi skjaldan að hjá sumum.
.Mer þykir
annars miklu skipta, hvað fæðispeninga
snertir,
hvort læknirinn fer langferðir
og er marga daga burtu frá heimili sínu;
því þá ætla eg honum ekki :2 rbd. of goIdna í fæðispenínga;
en fari hann heiman að að morgni dags og komi heim að
kvöldi, flá þykir mer honum mega nægja einn dalur í fæðispenínga, og sjaldan munu læknar í Danmörku fara ferðir í opinberum erindum leingri, en því nemi.
En þegar læknir her í
landi er fleiri nætur frá heimili sínu, þá má hann opt borga
greiða og önnur atvik, ef hann ei nýtur kunningskapar
við,
sem ekki er því opinbera
við komandi.
Eg óska því ekki
meira en 1 rhd. í fæðispeninga
um daginn nokkurn tíma, þegar
vegur ekki er leingri en svo, að fari;) verði vel að heiman og
heim á sama degi, en se vegurinn
yfir þíngmannaleið,
eða
leingri en svo, að dagfel'ð se, þykir mer ekki of mikið, að
læknar
fái líkt og til tekið er í Danmörku
fyrir ferðir í opinberri þjónustu,
2 rbd. daglega,
og það því heldur sem her
hafa þeir ekkert fyrir ferðir til fátækra sveitarlima
o. s. frv.,
er þeir þó Í Danmörku
hafa 1 rbd, um daginn fyrir fæðispeninga. Fæðispeninga
verður annars aldrei getið, þegar um einstaka menn er að gjöra og læknirinu fær borgnn fyrir ómakið.
þegar lík er skorið upp, byrjar ætíð ályktunargjörðln
með
þeirri útvortis
skoðun og lýsingu , sem því jafnan reiknast
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með í þviliku
álitsskjnli.
Eg held, að eingin verði of sæll
af rannsókn
um eitnrmál,
þó hann fái 2 dali fyrir, og leggUl'
sjálfur til öll rauusóknanueðöl,
því eg hefi tvisvar g,jill't þvílíka rannsókn,
einu sinni fyl'il' norðausturamtið,
og einu sinni
fyrir vesturamtið,
og kostuðu rnnnsóknarureððliu
í fyrra sinni
mig yfir 1rhd., en eg hefi aldrei feingið neitt fyrir hvoruga,
og ekki krafizt, því eg hafði ekkert lagaboð, eptir hverju eg
gæti krafizt, nema það gamla lagaboð af 1787, sem þó mun
vera úr gildi geingið í því tilliti;
að öðru leyti el' örðugt að
segja, hvernig borga skuli rannsóknina
ytir höfuð, því þær
geta verið svo misjafnar, sumar vara ei nema 1 eða fleiri tíma,
en aðrar verða ei vel af hendi leystar á lllinna eu heilum
dögum eða jafnvel fleiri.
Um mismuninn á milli opinbert, og lrqal«, er eg ei 11Iígu
lögfróður til að geta gjört má ske þann rétta greinarmun)
þVÍ
eg ímyndaði mel', að það kæmi því opinbera við, þegar yfirvald embættis vegua biður læknir eða skipar honum að skoða
sk eruda matvörufarma,
þó það borgist af [ieirn, er með vörurnar eiga. Mel' hefir aldrei dottið í hug, að læknir nokkur, hvort
heldur eg eða aðrir, ættu að fá borgun fyrir að gegnIllIlskoða
fátækrameðala
reikninga; því eg veit, að það: eins og alt annað, sem fátækum við víkur, á læknirinn að gjGra ókeypis,
eu
það eru aðrir stórir meðalareikntugnr
, er ekki koma fátækulll
við, er hel' el' talað um, og sem skjaldan
koma fyrir llcl' á
Iaudi,
Að öðru leyti óska eg ekki, að aukatekjur
lækna seli háar, heldur að þær séu eptir' sauugírni og Iyrirhöfu
læknisins.
Stintamtruaður:
Með tilliti IiI þess,
el' hinn hátt virti
frumsögumaður
sagði, viðvikjaudi borgun fFil' rannsókn
1)"1~
sölubúða,
skal eg eillúll~is heuda til þess, að ept ir því sem
stendur í stj órnarrriðatiðiuduuum
fyrir 1825 bls. GS6, á slík 1'1l1l1lsókn að ske ókeypis, af IJ\'í það el' emhættissk yldn Iækuisins,
sem borgust honum í launum hans.
Hvað við víkur horgun
f)"rir að lækna sjófólk,
þú er, ef til vill, :1-1sk. of lítið, eu þuð
\IIUUat' uiiklu,
hvort Imð eru 24 sk. eður Lrbrl., einkum þegar
hana á að greiða fyrlr hvert skipti,
og þó borguuin
væri að
eins ákveðin til 48 sk. mundi það ekki veikja traust á lækuum hjá framandi mönnum.
Að ákveða fasta borgun í minnsta
lagi, felli eg mig vel við, og' má þá taka það fram í illJlgiíllg-
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inum,
atriði.

án þess

þörf se

á að taka það

upp aptur

við hvert

Guttormur 1'"igfússon: Eg leyfi mer að gjöra fáeinar athugasemdir
við nefndarálitið , ein kum hvað við víkur hinum
almennu
gjöldum til lækna;
herra stiptamtmaðurinn
hefir að
vísu ljóslega tekið fram flest af því, er eg vildi hafa sagt í
. því falli, en því fáa vil eg þó við bæta, er eg nú ætla að til
greina.
þar sem í nefndarálitinu
er fram tekið undir stafliðnum e, "að læknar skuli alls einga borgun taka af fátækum
fyrir ferðir og ráðleggíngar",
þá er það að vísu gott, en þar er
þó ei til greint, hverjir slíkir fátækir séu; eg skil það að sönnu
fyrir þá, sem öreigar eru, eður þá sem þiggja af sveit, og þá
sem ekkert geta til hennar lagt, en fleiri ætla eg megi fátækir heita, því fyrr er fátækur,
en bersnauður,
og þegar eg lít
til þess, er stendur
undir bókstafnum f í nefndarálitinu ~ að
2 rbd, skuli vera borgun fyrir lækna um dag hvern, el' þeir
ferðast um þingmannaleið,
þá s)nist það ei alls kostar sanngjarnt, al'! taka eins fullkomna borgun af þeim mönnum,
er
gánga öreigunum næst að efnahag, og hinum,
sem efna góðir
heita; eg ætla það se vel kunnugt, al'! það se næsta mjótt mið
á millum þess, sem bláfátækur er, og hins, sem næst honum
geingul' al'! fátæktinni eður efnahagnum,
og að þeim mundi því
nærfeIt jafillímiiguleg
eða þúngbær
horgunin,
og því áskil eg
mer breytingaratkvæði
þannig: að læknar fái ei meiri borgun
fyrir störf sín og aðgjörðir við alla þá fátæka, er næstir gánga
hinum svo köllnðum öreigum a~ efnahag, en hið hálfa af þvi,
sem minnst el' ákveðið í nefudarálitinu,
og að þessir fátæku
sen aprur skyldir til að sanna fátækt sína, ef læknir krefur,
með vituishurði viðkomandi sveitarstjórnar.
Enn fremur vil eg gj öra þá athuga ••emd við stafliðinu f.
þar el' svo kveðið að orði, að læknir skuli hafa 2 rhd, á dag,
{JéÍ er hann ferðast
".I'Pln rnö.'Jltl".'lt er" og í hið minnsta
yfir
þingmaunalelð.
þetta orð "sem mögulegt er" er svo yfirgripsmikið og ákvörðunarlaust
í tilliti til ferðalags. og gæti eg fært
dæmi þar til af eigin reynslu,
því eg hefi farið það á einum
degi~ sem alment og venjulega el' farið ii þremur,
mri [ietta
orð því eíngan veginn standa óbreytt,
þar það er, sem sagt,
svo ónákvæmt og ákvörðunarlaust,
að það getur valdið mikils
ágreiníIlgs milli hlutaðeigenda,
el' annar álitur það mögulegt,
sem hinn segir ómögulegt; því áskil eg mer breytíngaratkvæði
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á orði þessu í nefndarálitinu

"sem mögnlegt er", að það se annaðli vort úr felt, eður nákvæmar ákveðið hvað tákna skuli.
par að auki sýnist mer hin ákveðna
borgun fyrir vissa
vegaleingd
ekki að svara hvor til annars að innvortis jöfnuði,
þar sem tiltekið er með orðunum, "fyrir að ferðast í hið minnsta
þingmannaleið á dag skuli læknir öðlast 2rbd.",
en rétt á eptir
er þó til tekin og fastsett sama borgun,
þó hann ferðist yfir
hálfa þíngmannaleið,
hvað ekki sýnist vera sem skipulega st
í tiIliti til orðanna, sem á undan standa og ákveða 2 rbd, borgunina einúngis, ef læknir ferðast í hið minnsta yfir þíngmannaleið; mer sýnist, að borgunin ætti bæði að vera fastsett
eptir
vegaleingd
að réttri tiltölu eður innbyrðis jöfnuði, svoleiðis að
ferða kaupið vaxi að réttri tiltölu, sem læknirinn ferðast leingra
á dag.
Eg ætla þá einnig í þessu tilliti að áskilja mer það
breytingaratkvæði,
að ferðakaup jafnist niður með meiri jöfnuði, en nefndarálitið
ákveður,
þannig,
að fyrir hálfa þíngmannaleið se mest 1 rhd., heila þíngmannaleið
1 rbd. 48 sk., og
hvað læknir ferðast þat' yfir á dag, má hann ei meiri borgun
taka en 2rhd.
Eins og mer virðist þetta eigi nú þannig að
breytast,
svo ætlast eg til, að breytíngaratkvæði
mitt, það er
eg fyrst áskildi mer í tilliti til fátæklinga,
er öreigum geingu
næst að efnum, nái einnig til þeirra í þessari grein, að ferðalaunin falli þeim mun léttar á þá, en hina efnaðri, eins og eg
fram tók.
En það er ætlan mín, að þegar hinir fátæku,
sem næsti r
eru að efnahag öreigunum, væru, eins og eg hefi stúugið upp
á, undan skildir hinni í nefndarálitinu
ákveðnu
borgun
til
lækna fyrir allan starfa þeirra og aðgjörðir, og efnaásigkomulag þeirra að því leyti sanngjarnlega
til greina tekið, þá muni
hin fastsettu laun þar mega álítast hæfileg og sanngjörn,
þegar litið el' einúngis til hinna efnaðri.
'þó læknar sakui launa
í, sökum hinna fátækari, þá ætla eg, að margir hinna efnaðri
muni sýna það eðallyndi,
þar sem við góðan læknir er að
skipta,
að þeir borgi þeim frílega hið ákveðna,
og að þeir
þannig upp beri jafnvægi þess, er þeir fyrir hinna skuld mega
missa í.
Eg hefði ekki viljað vera þess ollandi,
að læknar feingi
ei hæfileg laun, því það viðurkenni eg fullkomlega,
að se
nokkur
verkamaður verður launa, þá se það í sannleika
nákvæmur, ástundunarsamur
og góður lækuir ; enda ætla eg, að
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flestir játi það, og margir láti þai'! ásannast í verkinu
eptir
kringumstæðum,
en eg neita þvi ekki, að þar á móti kunni að
hittast þeir, sem ekki gæta skyldu eður sanngirni
við lækna
sína, sem vera ber, og að læknum í því falli kunni og svo að
yfirsjást,
því allir eru menn, og með tilliti til hinna síðari
hafa bæði orð landlæknisins
bent til þess og fleiri, sem og
bænarskráin
frá Ísafjarðarsýslu,
sem einkum veldur því, að
þetta rnál er nú í smíðum.
Framsögumaður:
það sem hinn virðulegi
þingmaður
frá Norðurmúlasýslu
nú fram bar, mæli eg ekkert í móti, að
þeir efnalitlu, sem næstir eru þeim örfátæku, borgi minna eptir kríngumstæðum;
en læknirinn er ekki þeirra efnaástandi svo
kunnugur,
að hann se fær um að dæma, á hvaða fátæktar eða
efna tröppu hver sjúklíngur
er, þar um ætti hann þá að fá
hendingu eða skýrteini. annaðhvort frá sveitastjórn
eða presti.
Hvað því við víkur, að borgunin verði misjöfn eptir vegaleingdinni, sem læknir ferðast, þá ætla eg það ei ósanngjarnt,
að þó
hann fari um 2 þíngmannaleiðir
á dag á ferð til hins veika,
þá
eigi hann ekki meiri borgun en 2 dali fyrir þann dag, efkrefja
þarf, því mer þykir sanngjarnt,
að sá veiki gjaldi þess ekki
einn, að hann á lángt til læknis að sækja, heldur að læknir
beri nokkuð af þeim kostnaði, með því að heimta ekki meira
fyrir þá mj(jg laungu dagleið, en aðra miklu styttri, eina þíngmannaleið ; því það er mín hugmynd,
að hver læknir ætti að
vera snar í ferðum, einkum á ferðinni til hins sjúka, því hann
óskar jafnan,
að læknirinn
komi sem fyrst, þegar IJi)rfin er
mikil, og því þyki mer líka sanngjarnt,
að sá, sem ei býr
leingra en tæpa þingmannaleið
frá lækni,
greiði líka sömu
borgun, því sá veiki, er skemra þarf að láta sækja læknir, er
þó betur farinn, þar kostnaður hans verður þó minni en hins,
er fjær er. Að öðru leyti verður að meta alla vegaleingd,
um
hvað dagleið, þingmannaleið
eða mílur séu, eptir sanngirni
einni, því eingin merki eru til þess sett í landinu.
Eg ætla ekki,
að nokkur læknir láti sig muna um 1 eða t mílu á lángferð.
Guttormur Vigfússon: Eg ætlaði, að eg hefði áðan tekið það skýrt fram, að læknum væri veittur rettur til að krefja
vitnisburðar
sveitastjórnenda,
ef þeim þækti þörf til bera, um
efnahag þess, er segðist fátækur vera, og þess vegna vildi fá
linun í borgun inni. Ekki get eg ætlað, að bera þurfi kvíðboga
fyrir, að vitnisburðurinn
muni ei sannur,
þar sveitarstjórn-
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endum mun ætíð fullkunnugt,
hverjir fátækir eru, og hverjir
efnaðir í hreppnum, og þess vegna sc óhætt að byggja á vitnishurði þeirra;
eg ætla það líka hverjum ráðvöndum
manni,
að hann skorist
ei undall að borga lækuirnum
fullkomið, ef
verk hans heppnast og efni hins leyfa, og munu læknar því
-optast upp bera laun sín á þann veg.
Jón Jðnsson : það kemur hér fram, sem mer datt strax
í hug, þegar eg las og yfirvegaði nefndarálitið
á lestrarsalnum,
nefnilega, að þíllgið mundi ekki fljótlega
geta áttað sig í svo
margbreytilegu
málefni, sem þetta er ; og held eg, eptir þeim
uppli"síngum, sem nú eru fram komnar í þessu tilliti, að ráðlegast væri, að nefndin tæki við því aptur til nýrrar yfirvegunar og umbótar. Eg að vísu álít það gott, að lagaboð feiugist,
sem ákvæði læknirum sanngjörn
og hæfileg laun, en þá líka
þyrfti og ætti það lagaboð að vera svo greiuilegt
og ótvírætt,
að eigingjarn
læknir ekki gæti eptir því krafizt ósanngjarnrar borgunar af neinum manni, en þetta hefir nefndinni, að mer
finnst, ekki tekizt vel að undirbúa,
og vil eg skýra það með
dæmi, hvemin þvílíkur læknir gæti notað ser af þvílíku lagaboði, og jafnvel krafizt 8 ríkisdala um daginn fyrir ekki mikilsvert ómak i til að mynda eptir stafliðnum
f. Borgun fyrir ferð hans rúma hálfa þingmannaleið áleiðis,
eins og fyrir 1 dag ...•..........
2rbdl.
"sk.
It. fyrir að skoða áverka á manni, sem hann
væri sóktur til ..........•.....
1
"
b. fyrir það, sem líklega næst lægi við, að taka
hinum sama blóð . . . . . . . . . . . . . . . . "
32
a. al'! gefa hinum sama ráðleggíngar, hvað hann
mætti t. a. m, borða eður ekki borða, með
fleiru, sem þar að lýtur
"
32
a. og nú má ske her að auki forskript fyrir
meðölum og brúkún þeirra . . . . . . . . . . "
32
f. og fyrir heimferðina, rúma hálfa þíngmannaleið, eins og fyrir heila dag ferð, þótt hann
færi heim sama (laginn .. . . . . . . . .. 2
"
fl. ef þessi lækning-hans yrði vel heppileg, þá
getur sú þriöjúngs viðbót, sem hann ætti
rétt á að krefja, orðið
2
gæti því eigin gjarn læknir eptir þessu
daginn ...............•.•........
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krafizt

um
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Eg get því ekki annað en lagt það til og óskað þess, að nefndin taki aptur álitsskjallð,
verði aukin tveimur mönnum,
og hún
útvegi ser til leiðbeiningar
allar þær athugasemdir
og upplýsíngar, sem stiptamtrnaðurinn
hefir í þessu málefui gefið alþínginu.
Við undirbúningsumræðu
máls þessa kom það fyrir af
hálfu Vestfirðinga,
hvaðan málefnið er komið, að læknir þar
hefði látið liggja eptir sig mjög svo ósanngjörn
dæmi með að
krefja of hárrar horgunar fyrir ómök sín. þetta, sem hvað annað, sem talað er á þíngi þessu, kemur út á prent í tiðindunum, og væri því eðlilegt, að nokkrir
þeir, sem lesa þau, en
hafa ekki mikinn kunnugleika
í landinu, kynnu að leiða af
þeim þá ályktun, að svona mundi vera um fleiri lækna í landinu, og þeir í þessu efli i eiga óskilið mál; eg finn mer því
skylt að leiða það í ljós, að í norðurumdæminu
er eingin 01'sök tiI að kvarta undan kröfum læknisins.
og eg hefi heldur
ekki heyrt neina gjöra það.
Framstgumaður r Sá virðulegi þíngmaður frá Suðurþingeyarþingi hefir að minni meiningu einstaklega misskilið meiníngu nefurlarálitsins,
því eingum okkar nefildarmanna gat komið annað í hug, en að hver einn mundi skilja svo fyrstu greinina um almenn störf lækna, að það, sem þeim sjúku er ráðlagt yfir hMuð bæði eptir resepti
og öðruvísi, opt munnlega,
svo sem um matarræði og atbúnað,
væri að skilja sem ein
ráðlegging og ætti ei til samans að borgast nema með 16 sk. til
32 sk. eptir kringumstæðum;
heldur ekki var það okkar tilætlan,
að nokkur læknir væri svo ósaungjarn,
að gjÖl'3 2 þingmannaleiðir úr einni, t. a. m. hálfri áfram og hálfri til baka, því heldur sem í nefndarálitinu
stendur,
þótt hann fari Ilm dag einn,
meira en þíngmannaleið,
það el' að skilja, hvort heldur áfram
eða til baka, reiknast ei nema ein dagleið,
en aptur, ef lítið
vantar í þingmannaleið,
er harm þarf að fara alls um daginn,
reiknist sem ein heil: enda er víða bágt að segja, hvar þingmanna leiðir byrja og enda h(~r í landi, og því gjörum við það
með öðru orði dagleiðir, þó þær geti líka orðið misjafnar.
Stiptamtmaður: þíngmaðm Suðurr1íngeyal'sýslu hefir nokkuð fyrir Sel', því ef eina og sömu borgun átti að greiða fyrir
öll störf þau, sem i nefndanilitinn
eru upp talin undir 1, a,
b, e, þá val' óþarft að liða þau þannig sundur, heldur átti að
draga þau saman undir eitt atriði.
Annars álít eg ekki nauð-
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synlegt að vísa málefninu til nýrrar meðferðar í nefnd, því það
er alvenja, að nefndir eptir undirbúningsumræðuna
endurbæta
uppástúngurnar
og koma ser saman við þá, sem hafa borið
upp helztu breytingaratkvæði,
og yrði nú nefndin heppin í
breytingum sínum, gæti þingmaðurinn
frá Suðurþingeyarsýslu
tekið aptur breytingaratkvæði
sitt.
Jðn Jðnsson: Eg hefi skilið svoleiðis þíngliigin, að nefndin ekki gæti eða mætti á annan hátt breyta álitsskjali
sínu,
en með því að taka aptur við því til nýrrar yfirvegunar.
Steffán Jðnsson:
Mer þyki það æfinlega neyðarkostur,
að vísa nefndarálitum
til nefndanna aptur, því það er eins og
menn haldi, að nefndin hafi hroðað svo af' störfum
sínum athugalítið, að hún gæti gjört þeim mikla bót, ef hún tæki þau
til meðferðar á ný; en eg get ekki haldið, að menn gjöri ser
ekki meira far um störf sín en svo, heldur liggur optast orsökin í því, að ekki er gott að hitta á það, sem öllum líkar
vel, og held eg þetta eigi ser her stað.
Ef nefndarálitið
er
afhent nefndinni á ný, er líklegt að hún geti ekki bætt það til
hlítar, og það vegna tímans naumleika annaðhvort ekki verði
rædt til fulls, eða verði á endanum felt með öllu.
Bænarskrá
frá Ísafjarðarsýslu
er orsök þess, að þetta mál
er til umræðu komið,
en eingir aðrir landsmenn hafa kvartað
undan ójöfnuði í þessu efni, og lítur svo út, sem fleiri hafi
ekki haft orsök til þess; en það er athugandi,
að þessir menn
hafa danskan læknir,
og má því valda venja hans Ól' öðrum
löndum og ókunnugleiki
á högum fólks her á landi. Eg kannast við, að svo gekk líka til í umdæminu fyrir norðan, meðan
þar var danskur
læknir,
að nafni Hoffmann,
en síðan hann
fell frá, er fjærri, að nokkur maður hafi kvartað eða haft orsök til kvörtunar í þessu efni, og held eg, að Íslenzkir læknar gjöri ekki fólki of barðkeypt
um borgun fyrir lækníngar;
þeir þekkja
líka betur til kringumstæða
og ástands
fólks í
hvert skipti, og geta betur hagað ser eptir því, en það geta
danskir menn miklu síður.
Eg held því, að ekki beri brýn
nauðsyn til, að lagaboð út komi um borgun fyrir lækningar við
einstaka menn; flestir munu vera svo artarlegir, að vilja borga
eptir efnum og sanngirni
þá hjálp lækna,
sem stuðlar til
þeirra lífs og heilsu viðurhalds,
og vil eg þá, heldur en vísa
málinu til nefndarinnar
aptur,
áskilja mer það breytingaratkvæði,
að eingin bænarskrá
verði samin til konúngs
fyrir
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lækningar á einstökum mönnum, en ef það þækti nauðsyn í
opinberu tilliti, þá er eg ekki móti þvi.
•JÓn Jóns son:
Eg verð þó að halda, að ef bænarskrá
skyldi verða samin um borgun lækna í opinberum málefnum,
að ekki mundi vert ne viðkunnanlegt, að undanskilja borgunar ákvörðun handa þeim i aðgjörðum þeirra við einstaka menn,
sem HO miklu optar koma fyrir. Eu eg er þeirrar meiníngar
enn, að nefndin ætti að taka álitsskjalið aptur til yfirvegunar,
og held eg {mð verði þinginu ekki meiri tímatöf, en þó það
þy..rti að ræða það tvisvar að Il)U, heldur en nú má ske að
eyða miklum tíma þessa dags til hinnar fyrri umræðu þess.
Varaforseti skýrði þinginu frá, að fulltrúi Ámesínga væri
sökum lasleika farinn af þinginu .
•/ón Guðmundsson: Eg hef jafnan haft mætur á alls konar reglu, og einnig á því, að ákveðið se á einhvern veg, hvað
hver einn, einkum þeir, sem eru í opinberri þjóuustu, megi
krefjast fyrir verk sín; hefir margt því um líkt verið helzt til
of óákveðið hjá oss, og valdið bæði ágreiningi og tortryggni,
og svo því, að þeir, sem hefir skort laga leyfi til að krefjast
umbunar verka simm, hafa stundum og optar ekkert hlotið í
aðra hönd, en stundum heimtað meira, en þeir áttu að réttu.
Ef ver lítum rétt á alúð þá, er hver læknir hlýtur öðrum fremur að leggja á störf sín, ef þau eiga að koma ail nokkru
haldi: ef vel' gætum að því, hversu mikið er undir því komið,
að þeir geglli köllun sinni svo vel og samvízkusamlega, sem
uut er, þá mega allir komast að mun um, að einginn el' betur
kominn að launum verka sinna en þeir, og að það dugir ekki.
að ákveða þau mjög lítil, dgi vel að fara. Eg játa, að þau
mannvöl geti gefizt, að þeir fari ekki eptir laununum; eg játa,
að nokkrir se þeir, sem þiggja hjálp þeirra, el' líti á alúð
þeirra og það, hve mikið er á hættu, og laun i þeim sómasamlega, en ver skulum ekki gjöra ráð fyrir hinu bezta, og heldur ekki fyrir hinu lakasta, hvorki i þessu efni ne öðru, heldur öllu í meðallagi: mönnunum, eins og þeir eru og bafa verið og munu verða upp til hópa um aldur og æfi; ver. skulum
gjöra ráð fyrir, að ver bæði fyrir sakir efnaleysis og eigingirni skirrumst við mikil útlát, þar sem við getum, þegar þau
eru óákveðin og einúngis lögð, svo að segja, á vald sjálfra
vor, og við skulum einnig gjöra ráð fyrir læknum svona rétt
í meðallagij af þeim mun þó flest verða, eins og öðrum mönn-
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um, og þessi skoðun verður jafnan holl ust, þegar gefa á almennar reglur, líkar og í þessu máli.
Læknar
flestir her á
landi hafa lítil föst laun; ef þeir fá litið eður svo að segja
ekkert fyrir verk sín hjá þeim, sem geta launað þau, þá mun
fyrir þeim fara sem öðrum, að þeir þreytist
og letjist á að
gegna köllun sinni, svo að segja ókeypis; þVÍ má eingan veginn skera upp á neglur ser borgun fyrir aukaverk
læknanna,
því mer þykir þar aldrei liggja lítið vill, þar sem vill liggur líf
mauua og heilbriglli.
þessi aðalskoðun vakti fyrir mer, þegar
eg starfaði
að máli þessu,
sem eg hefi unnið lítið að að
ððru leyti, eins og nærri má geta, heldur falið allar ákvarðanirnar í einstökum greinum enurn heíðraða framsögumanni,
sem
einn þekkir grant til fyrirhafnar þeirrar allrar,
er verk lækna
eru bundin, en eg áleit víst, að nefndin ætti annaðhvort
ekkert
að ákveða eður nægilegt,
þ. e. svo að það heldur hvettí, en
Ietti, hvern læknir að leysa af hendi störf sín dyggilega
og
mell alúð,
Af því verk allra annara embættismanna
verða
nokkurn veginn miðuð við tiltekinn tíma,
en lækna ekki, þá
ætlaði eg ómögulegt
að ákveða neina ákveðna
borgun fyrir
hvert verk; læknir er t. a. m. kallaður til sjúklings og á að
gefa honum ráll; nú má vel vera, að hann þurfi ekki að dvelja
hjá honum nema!
klnkkustundu
eður minna, þar eðli sjúkdómsins ekki þurfi neina margbreytta
viðleitni ellur vandasama
umönnun; aptur má vel vera, að hann þurfi all dvelja hjá öðrum sjúklingi alt að hálfum degi, þó ekki ~e til annars en einúngis að ráðleggja;
ef veikin er óvanaleg og ískyggileg,
þá
þarf nákvæmlega
að spyrjast fyrir um heilbrigðisástaud
hins
veika að undanförnu , um aðdraganda
sjúkdómsins,
þá þarf
vandlega að taka fram um brúkun ýmsra meðala, um alla aðhjúkrun, mataræði og fl.; þarna er læknir kallaður til ráðleggíugar í hvortveggja
sinn, og finnst mer auðsætt,
að borgun
fyrir hvortveggja
getur ómögulega orðill hin sama, ne bundin
við eitthvað akveðið, og svona er um ótal ðnuur störf lækna;
en þetta er þó eitt af því, sem herra stiptamtmanninum
þókti
ísjárvert við nefudaruppástúngurnar.
Öllu öðru máli er að gegna
um störf embættismanna
andlegrar og veraldlegrar
stéttar; þau
má yfir höfuð að tala miða við tiltekinn
tíma, og eptir því
fast ákveða borgunina,
en þar sem störf veraldlegrar
stéttar
embættismanna
geta varað um mislangan
tíma, þá er þeim
víða í aukatekjureglugjörðunum
1814 og 1830 ákveðin borgun
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eptir tímaleingd og hún einskorðuð við stundir.
og ætla eg
því, að uppástímgur
nefndarinnar
se ekki ástæðulausar
í þessu
tilliti, ml það se fjærri sanngirni, að taka til bæði hina mestu
borgun og minnstu, svo hún breifi geti farið eptir tíma og fyrirhöfn læknis,
og svo efnahag þeirra, sem þiggja eiga lækninguna.
En ef læknirinn er vænn maður og éágeingnr, og ver
eigum ekki með að ætla þeim annað að óreyndu, þó ver gjörum
ráð fyrir, að þeir, sem aðrir, vilji eiga sitt, þá mun hann aldrei
láta bókstafinn
laganna leiða sig til þess, að krefjast
hins
mesta, þar sem hann á að eins hið minnsta,
annaðhvort af
því hann hafði sem minnst fyrir, eður hinn er efnalítill,
sem
þiggja átti ráð hans; ver hljótum jafnan að eiga nokkuð, já
mikið, undir sanngirni manna,
Herra stiptamtmauninum
fannst nóg, að læknar feingju
jafnt í ferðakaup
og fæðispeninga,
sem veraldlegrar
stéttar
embættismenn;
en eg ætla þó, að her se öllu öðru máli að
skipta; mætti læknar binda sig við þal'l, að fara ekki nema 21mílu á dag lÍ vetrum,
eður að eins 5 mílur á sumrum,
hvað
sem við lægi, en nátta sig síðan, og ferðast svo jafnt hinn
næsta dag,
þá væri þetta að vísu nóg borgun.
En þegar
læknar ferðast,
er yfir höfuð að tala alt undir þVÍ komið, að
þeir. ferðist fljótt og komist sem mest áfram í senn, þeir verða
opt að vinda við um bæi og fara af stað nýkomnir heim, og
þá ætla eg mikið undir því komið, að ferða kaupið se svo ákveðið, að þeir heldur fari, eu fáist ekki til ferðarinnar.
l\ler getur vel skilizt það, sem stiptamtmaðurinn
sagði,
að nefndin hefði misskilið hin svo nefndu lagastörf lækna, og
heimfært
þau í rángan flokk, þegar niður var skipað;
þetta
ætla eg se hægt að vinda við, þegar til atkvæðagreiðslunnar
kemur, og þarf það þá eingum glundroða
að valda í bænarskránni til konúngs, að mer finnst.
þar sem stiptamtmanninum
finnst það ósanngjarnt,
sem
nefndin hefir ákveðið læknum, fyrir að vitja sjúkra um borð í
litlendu skipi, þá virðist þall að vísu svo, þegar litið er til,
hvað lítil borgun
er tiltekin
fyrir að vitja sjúkra á landi,
en eg ætla það næsta algeingt í öðrum löndum, að talsvert
meira se krafizt af útlendum, en innlendum, og hafa farmenn
sagt mer, að þetta eigi ser einkum stað í Einglanrli og Noregi og víðar, og að alsiða se að hlífast síður við útlenda.
Þessi borgun mun ekki heldur óheyrð í Kaupmannahöfn
sjálfri,
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þegar Séí er ekki húslæknir,
sem vitjað er, heldur kemur til
ókuuuugs
manns.
Mer var sagt þar í vetur, þegar eg lá, að
vart segðist
fyrir almennilegan
mann og efnaðan , að bjóða
lækni minna en 1 r brl. fyrir hvert það skipti,
er hann vitjaði
ens veika.
Margt talar að vísu fyrii' breytingaratkvæði
þingmannsins
úr Norðul'múlas)slu,
þegar litið er einúugis á aðra hlið þess,
þá sumse, að þeir sem standi 1ireigum næst, eigi ekki að
gjalda og geti ekki goJaið eins og þeir, sem efnabetri
em,
PII ef það væri lagt svona á vald sveítastjérnarinuar
að skera
úr því, hverja ætti að telja næsta öl'eigum, þá uggir mig þeir
yrði nokkuð margir, þvi hver sveitarstjórn
vill hlífa sveitarmÖJlIIUIlI sinum við sem mestum
útiátum
að verða má, yfir
hiifuð að tala.
En hvað áhrærir uppástúngu
þingmannsins
úr Suðurþingeyarsýslu,
um að vísa málinu til Hefndarinnar aptur , þá el'
auðséð,
að hann sjálfur
hefir haft mikið fyrir ser, þar sem
hann hefir svo gjörsamlega
misskilið uppástúngnr
nefndarinnar, eins og framsögumaður
leiddi rök að; eg hefi ekki heyrt
slíkan misskllniuæ koma fram af annara þingmanna hálfu, og
vona, að flestir skilji betur.
Eg er þess fullviss,
að breytingaratkvæði
i ýmsum stefnum má bera upp við uppristúngur
nefndarinnar,
eins og nú þegar er orðin raun á; en þó breyta
þurfi niðurskipuninni,
þegar til atkvæða kemur,
þá þarf það
ekki að valda neinum breytingum
á aðaluPIJástúngunum.
Stiptamtmaður : Eg mælti ekki fastlega á móti þvi, að
læknar feingju hærri fæðispeninga,
en embættismenn
hinnar
veraldlegu
stéttar,
heldur gat þess, að þetta væri þannig af
öðrum álitið, en hitt þókti mer isjárvert,
að fæðispeningarnir
handa læknum yrðu fast ákveðnir til 2 rbd., og hélt eg 9mörk
sanngjarna
borgun í þessu tilliti her á landi, eins og stúngið
hefir verið upp á handa alþingismönnum;
því í Danmörku
er
hún í mörgum tilfellum ekki hærri en 1 rhd., og væri það þá
merkilegt,
ef hún her væri altíð 2 rbd.
Að þvi leyti snertir
erlendis menn, verð eg með tilliti til þess,
er hinn heiðraði
þingmaður Skaptfellinga
mælti, að halda, að læknar erlendis
taki ekki fyrir að vitja sjúkra í hvert skipti 1rhd., nema af
merkismönnum
og ríkismönnum,
en ekki af fátæku sjófólki.
Ef reglugjörð
út kemur,
sem ákveður hæstu og lægstu
borgun,
og kvartað er yfir ósanngjörnum
reikningum,
verður
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bágt fyrir landlækni að skera úr málum, enda eiga læknar opt
annríkt, og eru ókunnugir
efnahag viðkomenda,
og mundi því
að minnsta
kosti vera betra, að borgunin
væri ætíð fast ákveðin.
Framsðqumaður: Eg leyfi mer ai'l benda til opins hrefs af 4.
októb. 1825, hvar læknar fá 2 rbd. í fæðispeninga, jafnvel þótt þeir
fái borgun fyrir þau opinberu störf, er þeir gjöra, og er það í 9. §
í því lagaboði, og því ósaungjarnara
þykir mer, að þeir ei fái
2 rbd. um daginn í fæðispeninga,
þegar þeir einga borgun fá
fyrir störf þau, er þeir gjöra, en ferðast lángar leiðir til.
Varaforseti:
þíngm<tðuriun
úr Suðurþingeyarsýslu
hefir
þó stúngii'l upp á þvi, að nefndin taki aptur við málinu til nýrrar aðferðar; skyldi þingið fallast á þetta, er ekki vert að tefja
tímann nú með frekari umræðum;
vil eg því leita atkvæða
þíngsins um það, hvort visa skal málefninu aptur til nefndarinnar,að
hún semji nýtt álit, er svo komi til undirbúningsumræðu siðar,
Síðan voru greidd atkvæði um þetta, og fell það með 19
atkvæðum gegn 2.
8teffdn Jðnsson: Litla athugasemd vildi eg gjöra við ræðu
þíngmanns Skaptfellínga.
það var ekki af því, að eg bar upp
breytingaratkvæði
mitt, að eg ekki vildi játa,
að læknar,
flestum fremur, séu verðir launa sinna, þegar þeir standa vel
i stöðu sinni, og að þeir líka hafi lítil föst laun i samanburði
við suma aðra embættismenn,
því þetta viðurkenni eg fúslega;
en ef læknir ætti að fá {lá borgun fyrir ómök sín, sem væri
honum hvöt til að gegna sínum skylduverkum.
þá liggur eins
nærri að hugsa, að vegna slíkrar borgunar kynnu sumir fátækir að undandraga
til fullra nauðsynja
að leita læknis,
og sá
undandráttur
gæti, ef til vildi, leidt til einhvers
heilsu
ei'la
líft,jóns, og væru það bágal' afleiðingar, því opt er nauðsyn að
fá læknir fljótt,
það er eins og mel' se á einhvern hátt viðkvæmt að heyra því hreift, að menn í .opinberri stöðu muni
hvetjast til að gegna skyldu sinni fyrir rífari borgnn i hvert
skipti.
Eg ætla það mentuðum mönnum, að þeir líti meira á sína
embættis skyldu, og þann reikningsskap.
sem þeir síðan eiga
að standa.
'þai'l mUII verða lítt mögulegt, að semja sanngjarna
aukatekjureglugjörð
fyrir lækna verk og ferðalög,
sem opt
geti átt vel vi!'), því þeirra verk og hjálp el' svo margbrotin,
og ferðalög hel' á sjó og landi svo mörgum annmörkum
bundin,
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að maður kemst opt á tveimur tímum leingri veg í góðri færð,
en á heilum degi i vondri.
Öðru máli er að gegna um reglugjörð af 30. septhr, 1830,
því hægt er að ákveða fyrir skríptir eptir arkutali, og skipti á
búum eptir dala tali, og annað þess kyns.
8tiptamtmaður: Ai'I því leyti landlæknirinn skýrskotaði
til, að læknar erlendis eptir opnu bréf 4. okt. 1825 Nr. 7 feingju
í fæðispeninga um daginn 2 rbd., skal eg geta þess, að læknir er þá við Iiðlángan daginn og á að skoða 3 til 400 manns,
og er þetta leiðindaverk , en annars er borgun þessi fyrir
skoðunina, en ekki fæðispeningar. sem aptur eru ákveðnir í
9. grein sama bréfs, sem yfir höfuð eru ákveðnir til 2 rbd.,
og í einstöku tilfellum, en sem þó, ef til vill, koma mjög
opt að, til 1 rhd., t. a. m. þegar fátækir og varastríðsmenn
eiga í hlut. Að her á landi megi ekki heimta fæðispeninga,
þegar fátækir eiga i hlut, er ekki rétt álitið, því það stendur
þó með berum orðum, að læknar i þessu tilfelli eigi að hafa
flutning ókeypis og fæðispeninga, þó upphæð þeirra se ekki
ákveði II, og mun það því ekki hafa verið tíðkað her; en þegar
nú á að fast ákveða þá, væri það merkilegt, ef her á landi
væru teknir 2 rbd., en í Danmörku að eins 1 rhd., og held egj
að 9 mörk mætti nægja, eður jafnvel 1 rbd., eins og kansellíið
þegar 1845 stakk upp á, þó helzt misjafnt eptir vegaleingd.
Framsðqumaður : það var aldrei meining mín, að læknir skyldi heimta 2 rhd. í fæðispeninga á ferðum til fátækra
manna, og það því síður, sem það hefir verið viðurkent hjer á
landi, að læknar einga borgun eða fæðispeninga ættu að hafa
á ferðum til fátækra j því það, sem stendur i erindisbréfi, er
nú er í gildi, að þeir skuli hafa viðurværi á ferðinni, brúkar
læknirinn ei öðruvísi en svo, að hann fer til kunníngja siuua,
ef nokkrir eru, þar í nánd, ef hann er nætur sakir á leiðinni,
og kemur það sjaldan til, að hauu þurfi að brúka viðurværi
hja þeim fátæka.
Jón Jónsson: Af þvi að her er svo mikið talað um fátæka, sem læknar eigi ekki að taka borgun hjá, verð eg þó að
geta þess, að þeir, sem i lagalegum skilningi eru fátækir kallaðir, eru næsta fáir, þegar það eru ekki aðrir en þeir af búendum, sem eingin skil ~jöra til sveitar, eða lagt er af sveit j
það verða þá ekki nema 1 eða 2 í hverjum hrepp, og sumstaðar eingiuu , sem ekki greiðir tíund sína, þó lítil sje;
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held eg því varla þörf, að ætla læknum svo mikið rífari borgun
hjá hillum ríku, afþví þeir opt fái eiuga borgun bj;í fátækum; því
fátækir bera sig opt sjálfir að borga þeim, má ske eins Qg hinir.
H. Jónsson: Eg skal nú ekki leingja mikið umræður
þessa máls: eg vil einúngis hreifa því áliti mínu, að mer finnst,
eins og herra stíptamtmaðurinn
hefir tekið fram, mjög ískyggilegt, að láta aukatekjur lækna vera svo lauslega ákveðnar, að
tiltekin se lægsta og hæsta borgun, og held eg því ætti að þræða
meðalveginn. En af því að sú tiltekna borgun í ýmsum tilfellum vegna ýmsra kringumstæðna mundi eiga miður vel við, held
eg vel til fallið, að í inllgángí lagaboðsins væri lýst yfir þeirri
eptirvæntíng stjórnarinnar,
að læknar hlifðu efnalitum, en þeir
efnabetri greiddu þeim meira en þá tilteknu borgun.
Og
skil eg mer rett til breytingaratkvæðis í þessu tilliti.
8telfán Jónsson: það vildi eg leiða í ljós, þar sem það
er sagt, að þeir eigi að kallast fátækir, sem annaðhvort ekki
leggi neitt til sveitar, eða þiggi af sveit, þá heyrir það eiginlega til búenda, sem eigi að fríast við borgun fyrir aukaverk
presta, og getur því ekki átt við þetta mál; því opt er vinnufólk sárfátækt, þó það vinni fyrir forsorguu og se ekki á sveit,
og getur það opt þurft læknis með, og þarf einhver að gji>ra
J!:rein á fyrir læknir, í hverjum flokki það eigi að vera í tilliti
borgunargreiðslu , ef nefndaráliti
þessu verður framgeingt.
.'akob Petursson:
það kana menn fátæka bændur í
sveit, sem eru í öreiga tíund, og kemst margur þeirra naumlega frá að borga hana, en verður ekki hlíft við því, þar amtið hefir streingilega bannað, að gefa nokkrum eptir tíundargjaldið tíl fátækra, af þeirri ástæðu, að þetta drægi eingau að
borga.
Varaforseti:
Eg finn mer skylt að gjöra hinn virðulega
þingmann Norðurþingeyarsýslu
varan við, að öreigatíund nefnist svo, af því hún greiðist til öreiga einna, en sá getur maðurinn stórríkur verið, sem öreigatíund á að lúka. það, sem
þíngmaðm'inn úr Suðurþingeyarsýslu
áðan sagði, að ekki væri
nema einn eða tveir fátækir húendur í hrepp hverjum, má vel
eiga ser stað í góðu sveitunum í h(~rai'lihans, en til eru aurar
sveitir, sem hann, ef til vill, ekki þekkir, hvar margir eru
fátækir búendur, og það eru sveitir þær, sem hælt var hel' í
gær fyrir búsældina
af bátaútveglnum,
og veit eg, að þíngá-
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mennirnir
fréi Snæfells
og Gullbringusýslum
geta borið um
það vitni með mer .
Jðn Jónsson:
Ep: tek það upp aptur,
að eg talaði einúngis um, hve fáir væru fátækir í þessum hinum lagalega skilningi, og mun það svo vera.
Varaforseti:
Alþingi hefir 1845 ákveðið,
hverjir fátækir
eiga að nefnast:
það eru þeir, sem annaðhvort
þiggja af sveit,
eða ekkert leggja til sveitar, og ætla eg fjöldi se slíkra manna
i landinu.
Th. Ihuimundsenr
þegar mál þetta var hérna á dögun.
um rædt til inngangs, let eg þá meiningu mína i ljósi, að það
væri enn nú ei kominn þess vitjunartími,
o::?;að mer ei gæti
skilizt betur, en að læknaskipunarmálinu
yrði áður að vera
komið í betra horf, en að menn gæti fjallað um þetta mál.
Af öllum þeim ræðum i máli þessu, sem hafa verið fluttar i dag her á þinginu, fell mel' bezt í geð Síl, er hinn virðulegi þingmaður Eyfirðinga bar fram, eða þókti yður hún ekki
vera sanngjörn, ljós og sannfærandi?
það fannst mer. Eg held
nú, að her se farið bil beggja, ef þingið vildi aðhyllast tillögur þessa mikilsmetaudi
þingmanns í máli þessu.
l\ler virðist
nefnilega,
að það gæti þó verið tiltækilegt,
og ætti jafnvel að
semja og senda stjórninni
bænarskrá
um og frumvarp
til
reglugjörðar
fyrir aukatekjum
lækna,
hvað við víkur störfum
þeirra í erindum hins opinbera s en ekki held eg, all enn þá
se tíminn kominn til, að þessa se farið á leit, hvað áhrærir
tekjur lækna fyrir störf þei1'ra eptir beiðni einstakra manna,
og er eg þvi mótfallinn með öllu, að þingið, fyrri en læknaskipuninni
er komið her á landi i betra horf, en nú er, sendi
konúngl nokkra bænarskrá um þetta atriði málsins.
En ske mætti, að stj órnin í þessu siðar nefnda atriði málsins geti grædt svo mikið á umræðum þeim, sem hér eru orðnar á þinginu um það~ að hún, ef henni sýndist það vera tímabært, af þeim feingi hvöt og leiðarvisir til að semja frumvarp
um þetta siðar nefnda málsatriði,
er hún síðan bæri undir
þíngið.
Hafi því hinn fyrr teði þingmaður
ei áskilið ser breytingaratkvæði
lÍ þessa leið, þá el' það her með gjört af mer.
Steffdn Jðnsson:
]~g áskildi mel' þetta breytíngaratk væði,
TIt. Guðrnundsen: þá þarf eg ekki að gjöra það.
Framsðqumaður : Ef að það skyldi fá framgáng', el' hinn
'konúngkjörui
þingmaður,
er síðast mælti, stakk upp á, óska
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eg þó þau lækna störf, sem kallast "legal e", þó þau við komi
serstökum
mönnum,
reiknist þar með, það er að skilja, því
opinbera .
Jðn þórðarson: það eru margir búnir að ræða um þetta
nefndarálit,
og hafa meiningar
flestra verið þvi mótfallnar.
Eg er nú einn af þeim, sem ekki get verið þvi samþykkur;
það er yfir höfuð ekki sj ónarlegt,
að út af því geti komið
hagkvæmt lagaboð, og verð eg þess vegna að aðhyllast atkvæði
þingmannsíns
frá Eyafjarðarsýslu;
en verði þvi af þinginu
hrundið,
þá sting eg upp á þeirri breytíngu til vara, að hin
minnsta borgun, sem nefudarálitið
ákveður
fyrir almenn störf
lækna og ferðir þeirra, verði lækkuð til helminga.
Framsðoumaður : Ef að varaatkvæði
þingmannsins
úr
Eyafirði fær framgáng, að beðið verði um reglugjörð fyrir hin
opinberu
störf lækna, þykir mer þó sennilegt,
að líka væri
beðið um reglugjörð
ryrir þeim almennu um leið, þó aldrei
væri til tekið, nema hvað minnst mætti borga,
og þækti mer
þá ekki of mikið að tiltaka það lægsta,
sem er í nefudarálitinu.
Steffdn. Jðnsson:
það getur má ske staðið á sama,
hvort borgun fyrir þau störf, sem menn kalla Jegal e , eru
látin fylgja eptir því opinbera eða einstaka;
þegar þau störf
koma fyl'ir, er þai'l fyrir sýslumanns afskipti, og verður honum þá
kunnug fyrirhöfn og (lmök í hvert skipti, og mundi hafa hliðsjón af borguninni ; en þ6 held eg það eigi að fylgja eptir
því opinbera, ef breytingaratkvæði
mitt yrði aðhyllzt.
E!/ólfur Einarsson:
Ræður þingmanna virðast mer lúta
að því, að aukatekjur
lækna næðu ei leiugra en til þess opinbera, og furðar mig stórum; eg held þing'ið ei síður sett vegna
bænda, en þess opinbera.
Ef eg villist í þessu, óska eg þíllgmenn leiðrétti mig.
M(!r virðist nefndaralitið.
hvað aukalaun
lækna
áhrærir, væri og ætti að vera bæði vegna þess opinbera og almenna;
óska eg, að bænarskrá
frá þinginu
verði
samin þess innihalds, annars eingin.
En hval) þann ágreining snertil',
sem nú sýnist ætla að
verða um það, hverjir þeir fátæku sen, sem geti feingið lækna
hjálp ókeypis,
þá er það meiníng mín, að fleiri séu fátækir,
en þeir sem þi!;gja af sveit.
Eg veit, að prestar hafa !;efið
fleirum skýrteini til fátækra meðal a með góðri samvizku,
sem
eg álít skyldu þeirra, því margur er sárfátækur,
þó hann
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herði sig að borga tíund sína.
Virðist mér , að prestur ætti
að vitna um, ef vafi væri á, hvort sá fátæki gæti borgað lækni,
eður ekki.
þ. Soelnbjðrnsson : Eg hefi nú heyrt á þær umræðar um
þetta mál, er fram hafa farið, og af þvi þær virðast að vera á
reiki, staðfestist hjá mer sú sannfæríng,
að eingin bænarskrá
eigi um það svo vaxið að gjörast frá þinginu til konúngs. Ástæður minar eru áður að miklu leyti teknar fram af þeim heiðraða
þingmanni Eyafjarðarsýslu,
og mer þykir óþarft, að alþing bíðji
um það, sem einginn biður það um, og eingin brýn nauðsyn
er á, og það er um, að ákveðnar verði tekjur lækna fyrir verk
þeirra í rettvisinnar
og ens opinbera þjónustu.
Eg vona, að
umræður þingsins
um þetta efni verði stjórniun!
hvöt til að
leggja fyrir en komandi alþíJlg frumvarp til slíkrar reglugjörðar, sem her ræðir um, og yrði þá þíngiuu hægra að þræða
götu þá, er lögð væri, en að ryi'lja til nýrrar að stofni, á því
þingi, hvar einúngis einn læknisfróður
maður situr.
Eg geymi
mer rétt til breytíngaratk væðis á þá leið, að alls eingin bænarskrá verði send kóngi um þetta efni frá þinginu í þetta sinni .
.Jón Guðmundsson:
þetta,
sem hinn heiðraði konúngkjörui þingmaður nú mælti,
finnst mer á góðum rökum bygt,
ef þingmenn
á annað borð geta ekki fallizt á uppástúugur
nefndarinnar
um borgun einstakra
manna fyrir lækna störf,
eða vilja ekki semja um þær bænarskrá
til konúngs.
það geingur yfir mig, að nokkrum skuli koma tíl hugar, að bera upp
breytíngaratkvæði,
um að senda bænarskrá
Ilm laun fyrir opinber störf lækna, sem nefndinni var aldrei heinlinis ætlað að
segja álit um, þó hún gjorði það um leið, og eg ætla með
gildum
ástæðum, en sleppa öllum uppástúngum
um laun þeirra
fyrir viðleitni við einstöku menn, sem þó hænarskrtiin kom um
til þingsins og nefndinni
var ein kum falið að segja álit um;
því getur slíkt breytíngaratk væði ekki átt ser stað, að mer
finnst, og er atkvæði það, sem hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður nú bar upp, miklu eðlilegra.
Stiptamtmaður: Eg verð að bæta því við ræðu hins háttvirta konúngkjörna
þingmanns,
að það er ekki yfirvaldsins,
heldur þingsins, að gefa stjórninni bvöt til að semja frumvarp
til tekjureglugjörðar
fyrir lækna, en áður er stiptamtið búið að
gefa álit sitt um málefni þetta, og ætti þvi að bíða frumvarps
frá stjórninni,
ef ekki þingið sjálft getur búið til uppástúngu
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til reglug:jiirðar, sem stjórnin alveg getur fallizt á. Samt sem
áður álít eg betra, að safna atkvæðum þingmanna um hin umræddu atriði málsins,
svo stjórnin með þvi móti gæti feingið
bendingu um þau, og orðið vissari um meiningu manna á þeim,
sem nú hefir verið á ýmsa vega, og yrði stjórnin ella að semja
frumvarpið frá rótum.
Ef þingið á endanum verður óánægt
með verk sitt, er ráðlegra að senda eingva bænarskrá.
þ. Sivertsen : Áll þess eB;ætli að tefja leiugi fyrir, álit eg mer
þó ekki óskylt, að láta heyrast, hvar helzt atkvæði mitt í málefni
þessu muni hníga að. Um nefrularuppástúngunnar
smærri eða
stærri atriði skal eg þvi siður fara orðum, sem eg játa greind mina í
efni þessu litla, og mer þar að auki þykir það litlu skipta,
hvort borgun til lækna fyrir ómak þeirra og atburði er ákveðin að vera skuli fáum skildíngum
meiri eða minni, og þannig
ætla eg flesta landa mína vera sinnaða , og það því ekki vera
sem réttast hermt, væri þeim borið það á brýn, að þeir ekki
fúslega vildu greiða læknir sínum sanngjörn laun fyrir störf
þeirra; en þess vil eg þó ekki dyljast, að mer getur ekki skilizt, að nefndaruppástúngurnar
um borgun til lækna af einstökum
mönnum geti kallazt ósanngjarnlega
háar, og í hið
minnsta held eg megi fullyrða, að hvar eg til þekki, mun
læknir ekki boðin minni borgun,
hvar borgun annars greiðist
nokkur, nú á tímum. En hitt fellur mer lakara í geð, þar sem
nefndin hefir ekki ákveðið eina fasta og vissa borgun, en tekið
hæstu og lægstu horgun; eg hefi ekki litlar ástæður fyrir því, að
það leiði fremur til ógagns, en gaglls. Verið getur, að sá ágeingi
og ósvífni læknir, ef hann skyldi nokkru sinni vera eða verða
til, hnitmiðaði sem optast víð hæstu borgun,
en sá sýpíngssami borgunarmaður
þar á móti alt endurgjald við lægstu borgun; sá heimtufreki
læknir tæki ætíð, ef til vildi, ena hæstu,
sá óheimtufreki
hina lægstu, og þetta væri þó efni til ójafnaðar og óreglu, í stað þess sem lagaboðið ætti ,!ð leiða til jafnaðar og sömu reglu yfir alt land; af þessu hæsta og lægsta
verði mundi opt koma misskilningur
og ágreiningur sá, er ekki
væri hægt að skera úr, eins og mig minnir að herra stiptamtmaðurinn
hreifði við; af þvi gæti að öllum líkindum
leidt
óþokka milli embættismannsins,
sem taka á gjaldið, og hins,
sem á að greiða það. Eg veit nú ekki, hvort þingið ákveður
að senda eða ekki senda stjórninni bænarskrá
her um, en færi
svo, að bænarskrá
yrði send, ætlaði eg að bera upp breyt-
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ingaratkvæði,
líkt þvi er hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður andlegu stéttarinnar
bar upp; en þar hann gjörði þai'l, sleppi
eg því, og samsinni hans uppástúngu , að öðruleyti
en því,
sem hann fór fram á, að þess yrði getið i ástæðum eða fyrirmála lagaboðsins , að það ákveðna
borgunargjald
væri það
minnsta, og vonað væri eptir, að enir efnaðri greiddi meira;
ætla eg það se ekki sem bezt við eigandi í þess háttar tekjulögjöf, og valda, ef til vill, halla embættlsmanninum,
ef ekki
óþokka af almenningi,
og skýrskota
eg i því tilliti til ýmsra
presta eigin orða um og út af aukatekjureglugjörð
þeirra.
Guttormur rifIfússon : Verði málefni þessu haldið áfram
í heilu lagi, framfylgi eg breytingaratkvæðum
mínum.
Eg er
ekki fastur á þvi, að brýn nauðsyn
til að flýta máli þessu þegar í stað, en annaðhvort vil eg það fari heilt, eður ekki, og fallist þíngii'l á, að eingin bænarskrá
verði send, falla sjálf .•agt
breytíngaratkvæðin.
Vilji menn þar á mót taka þá stefnu,
að skipta málefuinu í sundur, eg senda einúngis bænarskrá
konúngl um þann hluta þess, er áhrærir hinar opinberu aukatekjur lækna, þá er eg þvert á móti því. Eg áleit bænarskrána
frá Ísafjarðarsýslu
vera tilefni til þessa máls, og því að eins
hafa verið nefnd valda til að meðhöndla hana, að þíngið hafi
ætlazt til, að það, sem beðið er um í henni, yrði hæfilega tekið til greina, en það ætla eg ekki
ef þeim parti málsins
væri slept, er bænarskráin
einmitt biður um; hlýtur IJvÍ málið
annaðhvort heilt að meðhöndlast
og sendast,
eður ekkert, og
verði ei svo gjört, fellst eg á breytíngaratk væði hins konúngkjörna þingmanns, ai'l eingin bænarskrá verði í þetta sinn semi
konúngi um þetta málefni.
Guðmundur Brandsson:
Án þess að rýra í nokkru nefndarálit það, sem nú er umræðuefni, þ.í vérð eg þó að geta þess,
að eg er mjög efablandinn
U111, að fátækir,
þó ei liggi á sveit,
hafi mikil not læknirsíns
eptir reglum þeim! er þar er stúngið upp á; fátæka munar um alt, og get eg leidt rök að því,
að margur hefir mátt vera an meðala og læknishjálpar
vegna
efnaleysis,
og ætla eg fleiri hafi orðið varir hins sama og eg
í, þessu tilliti; svo þó hið áminnzta nefndarálit
se að minni
hyggju vel samið, og i sumu falli má ske nauðsynlegt,
þá get
eg þó ekki að svo stöddu veitt því samþykki, og fellst því að
öllu leyti á breytingaratkvæði
það, er nýlega var borið upp af
hinum heiðraða konúngkjörna
þingmanni,
er síðast mælti.

se

se,
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lite/tan Jðnsson : Eg er ekkert

á móti þessu breytingarherra konfereuzraðsins,
því ekki se eg neina sanna
á löggjöf í tilliti þess opinbera, sem her að lýtur, og
atkvæði verður framgeingr,
þá verður mitt aðhyllzt í
þeim kemur saman, en eg hugsaði nefndinni
kynni
betra, að fá nokkru framgeingt,
en eingu.
Ásqeir Einarsson:
Eg get ekki fallið á breytingaratkvæði
þingmannsíns
frá Eyafjarðarsýslu
um það, að samin se einúngis reglugjörð fyrir aukatekjur
lækna í opinberum málum,
enda held eg beiðendum þækti það undarlegt,
ef farið væri að
semja bænarskrá til konúngs um það, er þeir ekki heiddu, en
eingin bænarskrá
væri samin um það, er þeir heiddu um; þeir
munu varla hafa álitið það skyldu sína, að skipta sel' af réttindum þess opinbera í þessu efni, og haldið, að einhverjir
gættu þeirra samt, en að þeim hafi þókt full þörf á að fá lagaboðið, og verið alvara með það, held eg þingmaður Barðstrendíllga geti bori<'l vitni um.
Nefndur þíngmaður sagði, að þau laun, sem hvettu læknirinn, þegar hann kæmi lúinn heim, til að fara af stað aptur til
sjúklíngsins,
gætu menn ímyndað ser að mundi tálma einhverjum fátækum
að vitja hans, til að fríast við horgunina;
en eg held, að ef það væru launin ein, sem kæmu læknirnum
til að fara til sjúklinga, mundi hann sjaldan fara til fátæklinganna, sem hann ætti einga borgun að fá hjá.
þíngmanninum
þókti vanta ákvörðun um það, hver greinarmunur væri gjörður á hjúum, sem ættu að teljast með þeim
fátæku,
er ekki ættu að borga læknir;
en eg held það vafalaust, að hjú þau, er taka nokkurn veginn kaup, séu eins fær
til að borga læknir, og margir bændur, sem ekki eru kallaðir
öreigar.
Einginn ræddi þá framar málið, og kvaðst varaforseti álíta
það fullrædt til undirbúnings.
Síðan tók varaforseti
fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu málefnið um landamerkjalýsingar
og bókun þeirra.
.
Framsðqumaður, þ. li't'einhjiirnsson: Yfrið mörg viðauka
og breytíngaratkvæði
eru komin fram um þetta málefni, sem
nú á að fara að ráða til lykta.
En eins og málefnið sjálft el'
sérstaklegs
eðlis, eins er það líka fágætt,
að framsögumaður
málsins hefir rett sem tekið með þökkum þeim flestu af þeim
framkomnu viðauka og breytíngaratkvæðum,
og má það kann
atkvæði
nauðsyn
ef hans
því sem
að þykja
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ske vera vottur þess, að ekki se eg sem heppilegast
valinn
nefndarálitinu
til forsvars.
Fyrir mínum augum lýsir serhvað
af því fram borna áhuga þingsins á, að málefnið se sem bezt
úr garði gert, en óviljandi verður mer það, ef eg verð nokkru
þvi, sem betur má fara, til fyrirstöðu.
Eg ætla mer samt að
fara fáeinum orðum um nokkur af viðauka og breytíngaratkvæðunum,
þvi ekki eru þau mer öll eins geðfellt
Sumum
mótmæli eg, sum eru mer efasöm , og að sumum finn eg
ekkert.
Eg mótmæli viðaukaatkvæði
þingmannsins frá Norðurmúlasýslu um þínglýsingar
3. hvert ár, og þingvitnistöku,
því mer
virðist það gefa óþarfleg umsvif, án þess þaf'l gefi meiri óhultleika, en áður var, en gjörir landamerkjahækurnar
tortryggilegar. Eg mótmæli hreytingaratkvæði
þingmannsins úr Norðurþíngeyarsýslu,
að sérhver
horgi fyrir sína jörð;
ástæðunum
hreifði eg í gær. Eg mótmæli breytingaratkvæði
þíngmannsins
frá Strandasýslu,
að lýsingarmenn
séu ei við, nema stundum,
nefníl.
þegar ágreining
að ber, því eg se ekki,
hverjum
hann ætlar að stýra framkvæmdinni,
þegar þeir eiðfestu lýsingarmenn
ekki eru við, eða hvaða óhultleika það gefur fyrir
réttri lýsing.
Eg mótmæli breytingaratkvæði
varaþingmannsins frá Rangárvallasýslu,
að ein gin lýsing gildi, nema eptir
gildum máldögum eða samþykki myndugra eigenda,
því 3 ár
virðast nóg til að útvega öll þau skilríki fyrir jörðunum, sem
til eru, og of laung er óvissan um ómyndugra jarðir, frá því
hann er á 1. ári, þángað til hann hefir fimm um tvítugt,
ef
hann þá má ripta það, sem svaramaður hans samþykti.
Efasamt er mer breytingaratkvæði
þingmannsins
frá Strandasýslu,
að sýslumenn
fái borgun fyrir að rita frumlýsingarnar
í máldagahók sýslunnar;
þó er eg því fyrir mitt leyti ekki mótfallinn, það er á þingsins valdi.
Efasamt er mer viðaukaatkvæði
þingmanns Dalasýslu,
að sýslumenu lýsi á manntalsþíngi,
nær
byrja skal með skoðunina,
og að sá, sem þá ekki mætir, álítist sem víðverandi.
af því allra serhvers hrepps jarðaeigendur eru ei skyldir að vera við á þvi manntalsþingi.
Efasamt er mer viðaukaatkvæði
ens sama heiðarlega
þingmanns
um tilkynningu
ítak a í annari jörð til sýslumanns;
þó læt eg
þetta á þingsins valdi.
Að svo fyrirmæltu bið eg þíngmenn
að taka til ályktarumræðunnar.
Gutlormur Pigfússon: Hvað hinum hörðu dómum fram-
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sögumanns við víkur, þeim er hann kvað upp um annað viðaukaatkvæði
mitt, er eg bar upp í gær í landamerkjamálinu,
þá get eg nú ekki glögt gezkað á, hvaða krapt eður áhrif
þessi hin hörðu mótmælin kunna að hafa á þíngmenn
til að
fella það; það er sjálfsagt, að það stendur eður fellur þinginu;
eg se þó ekki, að það hafi nokkuð
ískyggilegt
í för með ser,
það tryggir eignarrettindln,
og víst ætla eg, að hreppstjórar
muni ei heimta mikla borgun fyrir upplesturinn,
og sýslumenn
ekki heldur fyrir að taka þingsvitnin.
Eg veit ekki, hvort mótmælin verða álitin svo merk, að
ekki þurfi að bera atkvæðið undir þingið, eg gjöri mig ánægðan einúngis með þingsins dóm.
Framsögumaður : Eg hefi áður fært ástæður fyrir þvi, að
eg væri tregur á að fallast á viðauka - atkvæði ens heiðraða
þingmanns, er síðast talaði.
Mer virðist það orsaka óþörf umsvif og fyl'irhöfn
án verulegra gagnsmuna.
En það er, eins
og þingmaðurinn
sagði, á þingsins valdi, hvað það vill gjóra
i þessu falli,
Kr. Kristidnssons
Að því leyti því var hreift, að utanhrepps menn gætu, ef til vill, ekki feingið að vita, hve nær
landamerkjalýsíngarnar
fram færu í einhverjum
hreppi,
þó
þetta áður boðað væri á þingi, þá verð jeg með hinum háttvirta framsögumanni
að fallast á þá meiníngu, að það ætti að
vera lagaskylda
utanhrepps
manna, að hafa fulltrúa fyrir sig í
hreppnum,
og virðist mer þetta því siður ísjárvert, ef auka
atkvæði því, er hinn konúngkjörni
þingmaður hinnar andlegu
stéttar bar upp í gær, um að fresta gildi lagaboðsins
um
þriggja ára tíma, yrði framgeingt .
•lakob Pétursson,
þó það verði ekki mikið, sem eg get
mælt fram með því hreytíngaratkvæði
mínu,
að hver jarðar
umráðandi
borgi allan kostnað þann,
sem leiðir af hennar landamerkja
lýsíngu, þá vona eg samt, að sanngirnin mæli
fram með því, þegar til að mynda væri litið til landeignar
Gilsbakka
í Borgarfirði, Grímstúngu i Húnavatnsþingi,
Reykjahlíðar í Suðurþíngeyar
og Áss í Norðurþíngeyarsýslum,
um
hverra jarða landamerki
skoðunar og lýsíngarmenn
kæmust·
trauðlega á 3 eða 4 dögum, með þeim tilteknu auðkennum,
sem þar við ættu gjörast,
þar sem þeir á jafndýrum jörðum,
nú sem stendur, í sömu sveitum, og hinar liggja, gætu skoðað og lýst landeign þeirra á 3 eða 4. klukkustundum;
hvar af
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þá flýtur, að lakari jörðin borgar nærri hálfan kostnaðinn til
þeirrar betri, eða réttara
sagt eigandi hennar,
sem honum
mætti verða tilfinnanlegt.
Fromstiqumaður : þíngmaðurinn,
er nú settist niður, hefir til fært 3 dæmi úr heilum fjól'ðúngi, ab mikið yrði haft fyrir
landamerkjalýsingum
einstakrar
jarðar, og vill þar af sanna,
ab bezt sé, að hver jörð borgi kostnaðinn fyrir sjálfa sig. En
ef eg ekki tek skakt til, eru þau tilfærðu dæmi flest kirkjustaðir, sem eiga stór heiðarlönd,
sem brúkuð eru sem afréttir
nærliggjandi
bygðarlags,
Er því og líklegt,
að gild eignarskjöl séu fyrir þessu fyrir hendi, og mjög óvíst, að mótmælum gegn eigninni verði hreift,
og því eins óvíst, að á slík
heiðarlönd þurfi að gállga til landamerkja
sýniugar ; og þó nú
svo væri, el' kostnaðurinn
ekki svo ógnar stór, að það muni
mikið þann má sk e eina mann i bygðarlaginu,
er gild landamerkjaskjöl
þæktist
hafa í höndum, að það væri velt fyrir
hann, fyrir þann kostnaðarauka,
að skerast
úr felagsskap
fr<Í
sveitúngum
sínum, við hverja hann í öðru tilliti, t. a. m. hvað
fátækl-a forsorgun snertir, hefir sameiginlegan
(jársjóð.
E!fólfur Einarsson:
Hvað áhrærir landamerki jarða, virðist mel', að matsmenn ei þurfi að sjá landið leingra, en búfjárhagar ná; virðíst mer dagur mundi endast meir en til skoðunar tveggja jarða, en eg vænti, að því landi, sem liggur til
fjalla, skipti vötn, þar þeim hallar, sem forfeður vorir fundu

nYtt.
R. lJIL Ólsen:

Með tilliti til þess, sem hinn virðulegi þingmaður Norðurþíngeyínga
hreifði her um, að ísjárvert kynni að
vera, að leggja jarðalýsíllga
kostnað
á heilar sveitir eptir
jarðatali,
eu ekki á hverja einstaka jörð, að því hlutfalli hve
mikill tími geingi til að lýsa hverri þeirra út af fyrir sig, verð
eg að geta þess, að í Húnavatnsþingi
eru mörg víðlend heíðarl önd eignir einstakra manna og ágreinÍngur um merki sunira
þeirra i heibarlönd þessi eru : Óspaksstaðaafrétt,
sem nær fram
til Holtavörðuheíðar,
Núpsheíði,
Aðalbólsheiði,
Víðidalstúnguheiði, Haukagilsheiði
og Eyvindarstaðaheiðf
; mundi sveitabændum í þeim plázurn, sem heiðarlönd þessi liggja undir, má ske
þykja ekki sem sanngjarnast
að gjalda jafnt þessara heiðarlanda eigendum fyrir lýsing á landi jarða þeirra.
þ. Sieertsen : Eg skal nú ekki mæla með atkvæðum
þeim, er eg í gær bar fram í málefni þessu, nefndaruppástúng-
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unum til viðauka eða breytingar, þingið fellst á þau alt að einu, að
IWO miklu leyti þau þykja þess verð ; bin falla sínum herra.
Eg
vildi samt fyrst geta þess, með tilliti til ræðu ens mikið heiðraða
framsögumanns,
að eg get ekki skilið í öðru, en það se hverjum
jarðeigara, eða fulltrúa hans, hægt að fá vitneskju um, nær landamerkjalýsíngarnar
eiga að byrja í því sama hjeraði, hann er búsettur í, þegar því er yfirlýst á hverju manntalsþingi
i héraðinu;
ef
ekki með öðru móti, þá er hægt að gjöra lanrlsetanum
það ilð
skyldu, að láta landsdrottinn vita það, einkum ef til þess gefst nú
3 ára umsvifunartími.
því hefir her afmörgum verið hreift, að
landamerkjalýsíngar
þessar mundu valda ærnum kostnaði, og
óvíst, að landaþrætum
þó Iintí ; en þó nú að kostnaður yrði
nokkur, og enda töluverður, held eg þar ætti við, að aldrei hefði
menn vitað ábatameiri skaða, ef tilgáugi þeim yrði náð, að þrætum
þeim, sem árlega sýnast vaxa og margfaldast, hætti, ef ekki bráðlega, þá samt áður lállgil' timarIiðu, hvað eg tel yíst, þvi vaxið getur ekki óvissan um landamerkin, án þess lýsingamar væru búnar, en það, sem ekki getur vaxið leiugur, geingur úr þvi til þurðar.
Eg veit ekki heldur með neinni vissu, hvort kostnaðurinn
verður
svo fjarskalegur,
eins og sagt hefir verið her á þingsalnum;
eg get eingan veginn fallizt á það, að lýsíngarmenn,
yfir höfuð tekið, komi ekki af nema 2 jörðum á dag; eg ætla þeim,
að minnsta kosti allstaðar hvar eg til þekki, yfir höfuð tekið,
að meðaltali, 4 jarðir á dag, og kalla eg eingan afarkostnað.
þó að tæpir 4 sk. legðist á hvert jarðarhundrað,
og varla eptir
því sjáandi.
Eitt atriði vildi eg líka minnast á; eg mintist á það í gær,
nefnilega um gildi máldaga þeirra og skjala og skilríkja,
f!r
fram kynnu að koma á eptir landamerkjalýsíngunum,
og man
eg ekki, hvort. tveir
eða fleiri þíngmenn
gáfu því gaum;
eg hreif þessu enn, því mer þækti það miklu varða, þó eingin viss uppástunga
komist úr þessu á framfærið,
að eni~ lögfrððu menn,
þeir af þeim her á þíngi, er þjóðin bæri mest
traust til, létu þó uppskatt
álit sitt her um, að þíngtiðindin
gætu borið það með ser.
Framsögumaður : Eg hefi um þetta ekki hreift mótmælum, heldur að eins efasemd, og gjörði eg það mest í þeim tilgángi, að mer gefizt gæti tilefni til að gjöra þá athugasemd,
að þó lýst væri yfir á manntalsþíngi,
hve nær landamerkja
fundur vera ætti í hverjum hrepp, þá væru utanhrepps.
og enn
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heldur utansýslumenn
ekki skyldir að vera á því manntalsþíngi,
Ó~ yrðu því óvitaudi
um, hve nær fundurinn byrjaði, og því
ei skyldir að mæta. þessari athugasemd hreifi eg ekki í því
skyni, að um þetta geti orð ið tekin atkvæðagreiðsla, fyrst
bæði mer og öðrum Iást eptir að gjöra í þá stefnu nokkra
viðauka • uppástúngu,
Eg hreifði því mest þeim til stuðnings
við umræður þíngsins, er bænarskrána semur.
Spursmáli því, er hinn heiðraði þíngmaður Dalasýslu nú
hreifði, hvað þeir máldagar gilda skuli, er fram koma að afloknum landamerkjalýsingunum
, er mer næst geði að svara á
þá leið, að slíkum máldögum eigi að vera fyrirskotið, og þeir
ai'l eingu hafandi.
En af því svo langur frestur gefst til að
útvega skilríki fyrir jörðunum, ef til eru, og hver eigandi mun
i þessu gjöra, hvað í hans valdi stendur, þá ætla eg, að þetta
aldrei muni að bera.
Kr. Kristjdnsson : Með tilliti til spurningar þeirrar, er
hinn virðulegi þíngmaður Dalasýslu bar upp fyrir þínginu bæði
í gær og nú aptur í dag um það, hvílíkt gi1<li hinir eldri máldagar skyldu hafa, ef þeir fyndust) eptir að búið væri að semja
hinar nýu laudamerkjalýsingar,
þá verð eg með hillum háttvirta framsögumanni að halda, al'l hinir nýu máldagar ættu einir að gilda, því annars næði lagaboðið ekki fullkomlega þeim
tilgángi sínum, að gjöra enda á allri þrætu, og ætti það að
standa í lagaboðinu sjálfu. Líka verð eg að halda, að alla máldaga kirkna og annara þjóðstiptana ætti að innfæra í hina löggiltu máldagabók sýslunnar, og ella ætti um þá sama að gilda,
sem eldri máldaga einstakra manna, og virðist mer það eiga
'Við, að einnig þetta gæti OI'ðið ákveðið í lagaboðinu sjálfu, eða
að minnsta kosti hreift við því í bænarskrá þeirri, sem þingið
sendir um það.
Framsögumaðltr:
þetta var, eins og eg nýlega sagði,
einúugis athugasemd; því miður var það ei tekið sem viðaukaatkvæði, og getur því ei feingið atkvæðagreitslu, og þess vegna
heldur ekki komið inn í hænaratriðin; einúngis má hreifa þessu
í forsendunum (præmisserne] til bænarskráarinnar.
.JÓn þórðarson:
Framsögumaður hefir gjört nokkurs konar flokkaskipun á breytíngar og viðaukaatkvæðum í málefni
þessu, og hefir ákvarðað mitt atkvæði í þann flokkinn, er hann
segist mótmæla með öllu. Einnig hefir hann látið á ser heyra
í tveimur ræðum sinum, að eptir þeim ákvörðunum,
sent í
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nefndarálitinu
eru, þá gæti svo all borið, að eigandi ekki hetði
tækifæri til að vita fyrir fram, nær lýsingarnar
ættu all fram
fara; eg get ekki betur séð, en atkvæði mitt bæti úr þessum brestum, og þvi fremur var þess þörf, hefðu lýsíngarnar
átt að fá sama gildi, sem máldagar, hvað mjer virðist upphaf.
lega hafa verið aðalaugnamið manna i þessu málefni.
Framsögumaður : Eg fyrir mitt leyti lagði þá hugmynd í
breytíngaratk væði varaþingmannsins
frá Rángárvallasýslu,
arf
hann, þegar hann nefnir "mynduga eigendur", hefði ætlazt til,
hvað hann líka berlega hefir látið i ljósi, að það stæði óafráðið, hvað merki væru á ómyndugra jörðum, þángað til þeir kæmu
til lögaldurs, og gæti þá sú óvissa varað, að aflokinni landamerkjalýsingu,
í 24 ár, ekki einasta fyrir þeirra jarðir, heldur
líka fyrir nábúanna.
Stef{an Jðnsson : E!!= er á þvi með framsögumanni, að sá
felagsandi muni vera í mönnum, að hver vilji bera byrði og
kostnað með öðrum, eg held menn gjöri það með fúsu geði og
ánægju að taka þátt í þeim greiðslum og gjöldum, sem af landamerkjalýsingunum leiðir, einkum þeir, sem eru sannfærðir um,
að af þvi verði farsælar afleiðiugar fyrir alda og óborna, eins
og augnamiðið er. Einginn getur heldur skilið þetta svo, að
meintur se sá kostnaður, sem kynni að risa ar landaþrætum,
sem má ske kynnu að vakna við landamerkjalýsíngarnar.
Eg fyrir mitt leyti held, að með þessu fyrirbyggist ekki miklar landa þrætur, heldur flýti það fyrir þeim, þar sem tilefni er
til þeirra, sem leingi hefðu, ef til :vill, legið í dái, en útkIjáist nú
fyrri með málum og dómum, má ske á einum 10 eða 20 árum,
og verði svo alt, sem þar að lýtur, í kyrð og rósemi um aldur og æfi .
•JÓn Jðnsson: þessi umtalaði víðlendis mismunur, sem er
jarða milli, gjörir minni mismun og ójöfnuð, en meun nú álíta;
þvi fyrst og fremst mun varla þurfa að gjöra ser mikið far um
að einskorðaIandamerkí
upp til öræfa eða fjalla, t. a. m. milli
Norðlendinga og Sunnlendínga fjórðúngs;en
þar sem kynnu
all vera viðlend heiðarlönd með grasvegi, eins og fyrir skemstu
var drepið á, þá leiðir það af eðli hlutarins, al'lþess konar jarðir eru dýrari, . en smákotin landlitlu, og eptir því leggst líka
meiri borgun á þær að tiltölu.
Ásgeir Einarsson:
það er nú orðið að mesta umtalsefni
þingsinfi, að hrekja 2 viðauka eða breytingaratkvæði mín, en
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eg vil þau sjáist samt í þingtíðíndunum , svo um það yrði gefin hending tíl þingsins,
ef þjóðinni þæktu þau eiga vel við,
þvi þá mætti taka þau til greina,
þegar frumvarp
um mál
þetta væri lagt aptur undir þingið.
Annað atkvæðið hnígur að
því, að létta kostnaðinn
við landamerkjalýsingarnar,
og held
eg þetta se vilji þjóðarinnar og þingsins í flestu; en hitt, sem
er um það, að hver eigandi borgi landamerkjalýsingu
á sinni
jörð, vona eg að einhverjum þyki sanngjarnt,
en það sem hefir verið fært á móti þvi, að opt lægju margar jarðir umhverfis
eina, og !ldörði það vafa á borguninni,
getur eins haft stað á
næstu jörðum í öðrum hrepp,
þar lönd geta opt legið saman
við landareign
í öðrum sýslum, svo þessi vafi bverfur ekki,
þó hver hreppur se ser. enda virðist ekki meiri ástæða til að
Játa hreppa taka jafnan þátt í kostnaðinum,
en heila sýslu, þó
nú hafi ekki verið hreift mótmælum gegn því viðaukaatkvæði
mínu, að lýsíngarmenn
fái sama myndugleika,
og sættanefndamenn; var það gjört svo í gær, að eg veit ekki, hvert útfall það fær;
vil eg því geta þess, að þetta stendur í nokkru sambandi við atkvæði það, að lýsingarmennirnir
séu einúngis við hafðir, þá ágreiníngur er, því þeir geta vafalaust miðlað betur málum. þegar þeir horfa á hlutinn, sem um á að sættast, en nokkrir sættanefndarmenn
gæti inni í húsi; þessa vegna vildi eg gefa skoðunarmönnum
þennan myndugleika,
svo hlutaðeigendur
þyrftu
ekki að ómaka sig til sættanefndarinnar.
þar eð einginn framar ræddi málið, kvaðst varaforseti álíta
það rædt til hlítar, og leitaði því næst atkvæða þingsins á þessa
leið :
1. Vill þingið aðhyllast
nefndarálitið
með eða án breytinga?
Hið fyrra samþykt,
2. Vill þíngið, að Jýsíngarmenn útnefnist og 2 varamenn (Sívertsen)?
Samþykt með 19 atkvæðum
gegn 2.
3. Vill þíngið, að sýslumaður útvegi og löggildi bók þá, sem
frumlýsingarnar
ritast í af lýsingarmönuunum,
og að borgun hennar teljist
með öðrum Iandamerkjalýsínga
kostnaði (Sívertsen)?
Samþykt með 19 atkvæðum gegn 2.
4. Vill þíngið, að hreppstjórum
boðið, að lesa upp landamerkjaskrár
þriðja hvert ár fyrir hreppsbúum,
og sýslumönnum. sömuleiðis, að taka þíngsvitniá
manntalsþíngum,

se
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

12.

hvort landamerkin
sjeu óátalin viðurkend (Guttormur Vigfússon)?
FeIt með 19 atkvæðum gegn 2.
Vill þingið, að lýsingarmenn
sjeu ekki við landamerkja
samningu, nema þegar ágreiningur
ris milli hlutaðeigenda
(Ásgeir Einarsson)?
FeIt með 19 atkvæðum gegn 2.
Vill þingið, að sýslumenn
lýsi þvi yfir á manntalsþingi
hvers hrepps,
hve nær lýsingar eigi að byrja, og að þeir
jarð eigendur, sem ekki mæta eða láta mæta, séu álitnir að
hafa samsint þeim landamerkjum,
er við nábúajarðir þeirra
verða tilgreind (Sivertsen) ?
Samþykt með 13 atkvæðum gegn 8.
Vill þingið, að sýslumenn
fái borgun fyrir að skrifa og
innfæra i þá þar til gjörðu bók landamerkjalýsíngarnar,
og að borgun þessi se ákveðin samkvæmt
aukatekjureglugjörð af 10. september 1830, § 7, (Ásgeir Einarsson)?
Samþykt með 17 atkvæðum gegn 4.
Vill þingið, að þriggja ára frestur se gefinn frá þvi lögboðið se útgefið, til þess tima, að byrja megi landamerkjalýsingarnar
(sera Haldór)?
Samþykt i einu hljóði.
Vill þingið, að landamerkja
lýsingarmönnum
se veittur sami
réttur sem löglegum sáttasemjendum,
til að miðla málum
i ágreinings
tilfelli um landamerki,
og að þeirra gjörðir
hafi jafngildi sem hinna, þó til réttargangs
komi (Guttormur Vigfússon og Ásgeir Eiuarsson)?
Samþykt með 12 atkvæðum gegn 9.
Vill þingið, að landamerkjalýsíngum
se þinglýst
(Ásgeir
Einarsson).
FeIt með 12 atkvæðum gegn 9.
Vill þingið, að það se jarðeigandans
skylda, en ekki annara, að útvega þau landamerkja
skilríki,
er hann vill og
getur (Sívertsen )?
Samþykt með 20 atkvæðum gegn 1.
Vill þingið, að lýsingarmenn
séu skyldir,
strax að ávísa
sínum sýslumanni,
og hann aptur réttum viðkomendum,
þegar reka eða annað ítak er eignað jörðu, úr eða Í annari
jörðu, sem liggur Í annari sveit eða sýslu [Sivertsen) ?
Felt með 15 atkvæðum gegu 6.

341

13. Vill þingi~, að einginlýsing
gildi, nema eptir gildum máldögum, eða með samþykki mynrlugra eigenda (Jón þórðarson)?
FeIt með 20 atkvæðum gegn 1.
U. Vill þingið, að þeim, sem byggja jarðir með bréflegum
skilmálum,
verði uppálagt,
að láta tilsögn landamerkja
fylgja byggingarbréfunum
(Jón Samsonsson) ?
Samþykt með 17 atkvæðum gegn 4.
15. Vill þingið, að serhver jarðeigandi borgi skoðunarmönnum
fyrir sína jörð (Jakob Petursson,
Ásgeir Einarsson)?
FeIt með 19 atkvæðum gegn 2.
16. Vill þingið, að lýsingarmenn
eigi aðgáng að sýslumanni
sínum með borgunina,
og hann aptur jafni hana niður á
jarðir hvers hrepps
eptir hundraða tali, og greiðist hún
honum af ábúendunum
mót fullkomnu endurgjaldi
af jarðanna eigendum, (Sivertsenj s
Samþykt með 19 atkvæðum gegn 2.
því næst var fundi slitið, og næsti fundur ákveðinn klukkan II á mánudaginn.

23. júlí -

seytjándi

Allir á þingi.

fundur.

þingbók {rá fyrra fundi lesin og samþykt.
tók fram til undirbúningsumræðu
nefndarálit
í málinu um takmörk vesturamtsins,
og afhenti það framsögumanni, þorvaldi Sivertsen.
er las það upp svo látandi :
Hið beiðraða alþing hefir 13. þ. UJ. falið okkur, sem ritum her
undir nöfn vor, að segja álit vort um bænarskrá , er send var
alþingi frá fundi nokkrum,
er Vestfirðingar
hafa 23. f. m.,
haldið á þórnesi við þingvelli,
með 87 manna undirskriptum
;
fer hún fram á, að alþingi sendi konúnai
bænarskrá,
um að
vesturamtið
haldi sinum takmörkum óbreyttum, eins og verið
hefir, meðan landið greinist Í fjórðúnga,
og þess vegna, að
Mýrasýsla aldrei verði skilin frá vesturamtinu,
samt að amtmanni vesturamtsins
verði gjört að skyldu at, hafa bólfestu
þar i umdæminu, sem hægast og fljótast er fyrir umdæmisins
innbúa til hans að ná; þessi bænarskrá
fer líka fram á, að
verði annars takmörkum
umdæmisins
breytt, þa se tilhlýðilegast, að Borgarfjarðarsýsla
suður að Botnsá verði lögð til vesturamtsins,
Daginn eptir hefi I' þingið feingið okkur í hendur
aðra bænarskrá með 59 nöfnum frá fundi Vestfirðinga á þorska-

Varaforseti
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fjarðarleið 18. f. m., og fer hún fram á sama um amts takmörk óbreytt og amtmanns aðseturstað.
Við að skoða þessar
bænarskrár,
finnst oss vera að athuga 4 atriði:
1. að vesturumdæmið
haldi sömu takmörkum
og nú eru.
2. um sameiningu Mýra og Borgarfjarðarsýslna.
3. um að Borgarfjarðarsýsla
leggist undir vesturumdæmið,
ef
breytíng á amtstakmörkum
fram færi, og
4. að amtmanni vesturumdæmisins
verði gjört að skyldu að
búa á hentuga sta stað fyrir innbyggj endur amtsins.
Og viljum ver nú segja álit vort um hvert atriðið út af
fyrir sig.
1. að vesturumdæmið
haldi sömu takmörkum,
og það nú
hefir, meðan landinu á annað borð er skipt í fjórt'iúnga, höldum við á beztu rökum bygt; því hvorugt ætlum ver undir nú
verandi kringumstæðum
og stjórnartilhögun
Íslands
gjörlegt,
hvorki að leggja vesturamts
yfirstjórnina
undir suðuramtið, né
taka nokkuð af því til hins. Við getum nú því fáorðari verið
um hið fyrra atriðið, sem um það má lesa þingtíðlndin
frá
1847, og bænarskrárnar
ekki gefa eigfnlega tilefni til vissrar
uppástúngu
þar um, einasta viljum ver láta það álit okkar Í
ljósi, að sameiníng vesturamtsins
undir suðuramtið sýnist okkur, meðan sama er tilhögun um landsstjórn
vora og annað, t.
a. m. póstgaungur,
sem nú er, ætlum ver þá sameiningu
ógjörlega,
er vildi valda óbærilegum
óliagnaði og tjóni umdæmisins
inn búum í mörgu tilliti, hverjum ver ekki álítum
þörf að fjölga né að segja nokkurt álit vort um, hvernig, eða
hvort þessi samteingíng
mundi gjörleg með nýrri stjóruartilhögun, og víkjum því áliti voru að því,
2. hvort sameining .Mýra og Borgarfjarðarsýslu
er gjörleg
eða ekki, og skoðum þá fyrst, hverju gagni hún mætti valda,
og getum ver ekki í fljótu bragði seð annað, en það eina, að
embættislaun
víðkomandi
sýslumanns
yrðu svo miklum mun
meiri, að embættið yrl'li eitt af þeim beztu sýsluembættum
að
inntektinni til, en það höldum víð eingan veginn vega upp
móti því ógagni, sem ver ætlum því samfara fyrir sýslubúana,
þvi við gaungum út frá þvi sjónarmiði,
að embættismaðurinn
eigi að vera, ei síður fyrir fólkið, en fólkið fyrir embættismanninn.
Við höldum nefníl. eptir þeim kunnugleika,
er við
höfum, að einginn sýslumaður fái því afkastað til leingdar, þó
einn á sínum fjörárum kynni geta það, að stýra því embætti
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til hlítar, einkum hvað ferðalög snertir,
hvar vegir um Mýrasýslu eru mjög vondir, langir, og krókóttlr,
og þaðan aptur
ærinn vegur leingst suður í Borgarfjarðarsýslu,
hvar Hvítá,
það lángmesta vatnsfall,
sem er á og í grend við vesturunidæmið, og opt og tíðum ófært yfirferðar, jafnvel á ferju, liggur á milli, og þíngstaðir í báðum sýslum ekki færri en 19.
Fyrir innbúana yrði það þó hálfu verra, ef að t. a. m., eins og
komið hefir til umræðu, að beðið yrði um kauptún á Akranesi
og það feingist, yrði líklega óumflýanlegt,
að sýslumaður
yrði
búsettur,
í hið minnsta þar nálægt, og getum við þá ekki annað en álitið inn búum Mýrasýslu, er sækja ættu yfir Hvíta, að
við bættum þeim fyrra vegi úr vesturhluta
Mýra og úr Hnappadalssýslu,
að kana ófært og ógjörlegt,
að ná fundi sýslumannsins, allra sízt ti] bráðra aðgjörða, sem þó opt getur að
borið að með þarf, og þessu höldum við eingau vegirm bætt
úr, þótt því væri nú fram farið,
eins og talað var um nú á
alþingi, að Hnappadalssýsla
væri tekin frá Mýrasýs]u og lögð
undir Snæfellsnessýslu,
því yfirferð Mýra og Borgarfjarðarsýslna ætlum ver ekki þar með gjðrða svo litla,
að fært se
bæði sýslumanni
og innbúum
að gegna hverri ferðarköllun,
sem að bæri, svo vel, að ekki yrði bagi að, því vegurinn milli
Borgarfjarðarsýslu
suðurenda
og Mýrasýslu
vesturenda
yrði
að sönnu nokkru styttri, en Hvítá yrði þó altjend farartálminn;
auk þessa getum við ekki haldið sem ráðlegast,
að leggja
Hnappadalssýslu
undir Snæfellsnessýslu,
hver síðar nefnda er
töluvert ervið yfirferðar, og opt og tíðum, einkum á vetrardag,
lítt færir fjallvegir,
líka er sýsla sú alþekt fyrir það, að mörgu
se þar fyrir sýslumarm að gegna, fremur en annarstaðar,
sem
lætur og svo að líkindum,
hvar kauptún eru 4 og innbúarík
sjóþorp mörg.
Enn fremur kemur her með ti] íhugunar,
ef
sýslusameiníng
þessi ætti að fram fara, og því samfara,
að
Mýrasýsla legðist undir suðurumdæmið ; og erum við því fáorðari þar um, sem ver ætlum það hverjum manni ljóst, hvílík
ósanngirni það væri, svo að segja kippa fótum ulldan vesturumdæminu, og þurfum ver í því tilliti ekki að benda á annað
en jafnaðarsjóðinn,
er þar við missir þá Iángefnuðustu sýsluna,
er greiðir optar nálægt þriðja hluta umdæmisins jafnaðarsjóðs
útgjalda j en það, að sín sýsla liggi eins eptir sem áður undir
hvort amt, og serstök
afskipti og sambönd
séu milli sýslumannsins og 2 amtmauna, ætlum ver enn fremur lúta að því,
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að sýslumaðurinn hefði því að gegna, er honum,
ef til vildi,
kynni veita örðugt, og þá héti ekki, að sýslur væru sameinaðar, heldur að einn sýslumaður gegndi nú 2 sýslum, og ætlum
vill það ekki sem bezt við eigandi.
3. Hvað hins vegar vill víkur því, að Borgarfjarðarsýsla
leggist til vesturumdæmisius
, er meiníng okkar um það ljós,
af því, sem all framan er sagt, að ver ætlum það eins með
tilliti til þeirrar sýslu, sem l\1)ras)'slu, ógjörlegt vegna óhægðar þeirrar, sem er á að sækja yfir Hvíta, og meiri vegaleingdar til amtmannsins
í vesturumdæminu,
heldur en í Reykjavík.
Ver ætlum þess líka til gerandi, að eins og Mýrasýslu innbúar kynnu, ef til vildi, una því illa, að vera skildir frá vesturumdærninu, hvar þeir hafa og eru orðnir svo leingi vanir við
allra innbúa fjórðúngsins,
eins mundi verða með Borgarfjarðarsýslu innbúa, ættu þeir að skiljast frá suðurumdæminu.
4. Hvað loksins við víkur því, sem bænarskrárnar
fara
fram á, að amtmaður
vesturumdæmisins
her eptir hafi þar
bólfestu í umdæminu, hvar innbúar þess ættu hægast
með að
ná til hans, höldum við sanngjarna hón, og einkar áríðandi að
fylgt væri, því bæði er það léttir og mikill hagur fyrir alla
þá, bæði undiremhættismennina,
sem aðra, al\ samgaungur
milli þeirra og amtmanns gætu orðið sem hægastar
og fljótástar, jafnt úr öllum hðröðunum , eins höldum ver það mikils
varðandi fyrir arntmanninn sjálfan og yfirstjórn hans, sem honum þó í öllum greinum hlýtur all verða hægri og léttarl , bæði
hvað ferllalög snertir, þegar hann væri búsettur nálægt miðbiki amtsíns, og líka með eptirlit þau, hann hafa þarf með embættisfærslu
annara.
Her um bil miðju umdæmisins,
ef ekki
er liti II til yztu skaga og annnesja fjörðúngsins , höldum ver
að vera norðurhluta Dalasýslu,
en þó ætlum ver hentastari
staðinn í Stykkishólms
kauptúni í Snæfellsnessýslu,
því milli
þess kauptúns
og allra héraða umdæmisins
eru samgaungur
tiðastar,
nærfelt alt árið, þvi þar er læknir og lyfsölumaður
búsettur auk verzlunarinnar,
sem þar heitir vera en mesta og
fjölsóktasta
í umdæminu;
líka getum ver til, að svo kunni
fara,
all þar verði aðalkauptún
vesturfjórðúngsins
, komist
verslunin í annað horf. Til Stykkishólms
eru líka sarngaungur frá Reykjavík einna tiðastar, er oss þykir mikils varða.
Tilefni til frekari
athugasemda
her um virðist
okkur
að bænarskrár
þær, sem þingið hefir falið oss á hendur
að
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yfirvega, ekki gefa, því við einum og öðrum breytíngaruppástúngum þeim, sem her hefir verið hreift ella talað um á þínginu, álítum við okkur óviðkomandi og óskylt að hræra. Af
framantjáðu er það því sameiginlegt álit vort, að þíngið eigi í
bænarskrá til konúngs að biðja um,
1. að vesturumdæmið haldi sömu takmörkum óbreyttum,
sem nú eru, svo leingi landinu er og verður skipt í fjórðúnga.
2. að Mýrasýsla með Hnappadalssýslu hafi einn sýslumann,
og Borgarfjarðarsýsla annan, en að þessar sýslur verði
aldrei sameinaðar.
3. að amtmanni í vesturamtinu verði gjiirt að skyldu her
eptir að vera búsettum í eða nálægt Stykkishólmi.
Reykjavík,

þann 18. júlí 1849.

þ. Sioertsen. K. Ma.qnúsen. E. Einarsson.
þ. Sioertsen : Eg gjöri ráð fyrir, að um þetta málefni
verði hvorki né geti orðið margar eða miklar umræður, og
ætla eg því síður að byrja þær eða verða fyrstur til að vekja
þær.
Stiptamtmaður:
Eins og eg við undirbúningsumræðu
þessa máls var ei svo mjög mótmæltur nefnd til að yfirvega
mál þetta, þannig get eg ekki heldur nú mælt móti því, að
það se tekið til endilegrar umræðu; en eg viI, að atkvæða
greiðsla í því dragist sem leingst, ef konúngsfulltrúinn
kynni
að koma, því það væri ákjósandi, að hann gæti sagt þínginu
álit sitt her um, og afhent skjöl þau frá stjórninni, er hann
kynni að hafa meðferðis.
Hvað Itu uppástúngu
nefndarinnar við víkur, þá vil eg
geta þess, að þar sem sagt er í nefudarálitinu,
að vesturnmtið haldi takmörkum sínum óbreyttum, þá ætti eptir þessu eingin smábreytíng að geta orðið gerð, og einnig [áhræra jarðir
þær, sem stúngið hefir verið upp á að teknar væru frá Mýrasýslu og lagðar undir Borgarfjarðarsýslu, því að skilja þær
þannig frá vesturumdæminu, væri breytíng; en eins og þetta
að líkindum ekki verður borið undir þíngið, þannig veit eg
heldur ei, hvort það hefir verið tilgangur nefndarinnar; því
þessi smábreytíng ætti, ef til vill, að geta farið fram eptir áliti
amtmanna, og ætti álitsskjal nefndarinnar ekki að vera því til
tálmunar.
Annars mæli eg, nú sem stendur, ekki móti uppá-
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stúngu nefndarinnar;
mer þykir að vísu nokkuð hart ákveðið,
þegar nefndin fer þeim orðum, að "aldrei" séu lnæðar saman
sýslurnar,
því breyting slík gæti þó komið fyrir, þegar fram
liða stundir.
Annars var það ei tilgángurinn
að sameina sýslurnar á annan hátt, en að einn og sami sýslumaður þjónaði
báðum, eins og t. a. m. Gullbríngu og Kjósarsýslu.
Ekki heldur var það tilgángur með sýslubreytínguna,
að bæta kjör hlutaðeigandi sýslumanna,
og skrifaði eg þar um stjórninni og let
í ljósi, að gjaldið af sýslum þessum til hins opinbera þannig
mætti hækka,
því hreytíngin
ætti ekki að vera í hag þess
sýslumanns,
sem þar var nýorðiun,
Í tilliti til hins seinasta
atriðis í uppástúngu
nefndarinnar,
vil eg að svo komnu ekkert segja, af því eg vona, að konúngsfulItrúinn,
sem er amtmaður í vesturamtinu,
muni verða kominn,
áður en mál þetta
er útkljáð, og geta þá þíngmenn heyrt álit hans um það.
Varaforseti:
þar sem herra stlptamtmaðurinn
stakk UPI)
á því, að frestað yrði hinni síðustu umræðu þessa máls og atkvæðagreiðslu
í því, þángað til konúngsfulltrúi
koma kynni
og legði fram fyrir þíngið skjöl og skilríki í því máli, og segði
sjálfur álit sitt um það, og einkum um hið síðasta atriði uppástúngu nefndarinnar,
nefnilega um bústað amtmannsins
í vesturumdæminu,
þá álít eg það að vísu æskilegt, að hann sjálfur
gæti fram kornið með samsinni sitt eða ástæður móti. En hvað
við kemur skjölum þeim, er hann frá stjórnarinnar
hendi hafa
kynni meðferðis, þá hlýt eg að ætla, að þau komi héðan af um
seinan, fyrst nefndin hefir af lokið starf sínu við málið, og það
er þegar rædt til undirbúníngs;
getur því nefndin úr þessu
eingan gaum gefið nýum skjölum eða skilríkjum.
þíngtíminn
er að réttu lagi út runninn nærsta laugardag, og því ætla eg,
að ekki megi fresta síðustu umræðu þessa máls leingur en
til fimtudags eða föstudags;
því þó menn yrðu að fá þingtimann leingdan til mánudags, ætti þeim degi ekki að ætlast nema
upplestur álitsskjala
til konúngs.
Framsöqumaður:
Að því leyti snertir tilmæli herra stiptamtmannsins,
að ályktarumræðu
og atkvæðagreiðslu
í málefni þessu verði frestað, í von um komu konúngsfulltrúa,
þá
ætla eg fYl'ir mitt leyti ekki að mæla móti því, að svo verði
gjört, eins og hinn heiðraði varaforseti
líka aðhyltist, en þó
eingau veginn leingur en til næstkomandi
fimtudags ; en þó
svo færi, að konúngsfulItrúi
kæmi innan þess tíma og hefði

347

stjórnarfrumvarp
í för með ser, málefni þetta snertandi,
býst
eg ekki við, að nokkur fari fram á það, að nefnd sú, er meðhöndlað hefir þetta mál, taki á móti því stjórnarfrumvarpi
til
meðhöndlunar
í sameiningu
við þetta, um hvert hún nú er
búin að kveða upp álit sitt, hverju hún að líkindum hvorki
vill ne getur breytt.
Hvað því við víkur, er herra stiptamtmaðurinn hreifði, að eins væri að skilja á nefudarálitinu,
sem
það færi fram á, að takmörkum þeim, sem vesturumdæmið
nú
hefir, yrði svo fastlega haldið, að ekki mætti frá því aðskilja
jarðir þær 2 eða 3, sem nefndar hafa verið her, að mundi betur fallið að legðust til suðurumdæmisins,
þá verð eg að skjóta
því til meðnefndarmanna
minna, hver meining þeirra var; eg
fyrir mitt leyti hafði ekki þá meiningu. að þó farið væri fram
á það, sem nefndin stingur upp á, að vesturumdæmið
haldi
sömu takmörkum,
sem nu eru, og því verði framgeingt,
að
fyrir því væri skotið loku fyrir samsinníngu
alþíngis í því, að
breyta mætti til um 2 eða 3 bæi, þar sem nauðsyn virðist til
bera, og einmitt horfði til gagns.
Frá þeirri skoðun, að það
varla geti heitið öðruvísi, en einn sýslumaður gegni embætti í
2 sýslum, án þess þær heiti sameinaðar í eitt embætti, skyldi
sín þeirra heyra undir hvort umdæmi,
get eg að svo komnu
ekki vikið. En hvað þetta orð, eða ósk, sem nefndin stingur
upp á, að sýslumar verði aldrei sameinaðar,
snertir, þá er það
auðskilið á Itu grein uppastúngunnar,
að meiníng nefndarinnar væri sú, að það aldrei fram færi, meðan stjórnartilhögun,
fjórðimgaskipti
og annað því um líkt, væri sama, og nú er, án
þess að nefndin færi að spá ser fram í ókomnar aldir um það,
hvað hentast kynni að vera, úr því að þessu væri öllu breytt
og hagað öðruvisi, hvað nefndin gat því síður gjört, sem hún
ekki heldur en aðrir gat vitað, hvernig,
hve nær, eða hvort
nokkurn tíma að slíkt bæri að.
Stiptamtmaður:
Eg vil geta þess, að aldrei hefir verið
talað um að sameina Borgarfjarðar
og Mýrasýslu í nefndarinnar skilningi.
R. fll. Ólsen: Eg er samþykkur
nefndinni
um, að ei
beri að sameina sýslur þær, sem nú eru, svoleiðis,
að tvær
þeirra leggist undir einn mann: eg er líka samþykkur nefndinni um, að amtmenn
eigi að búa á hagkvæmum
stað fyrir
amtsbúa sína; en eg verð líka að vera samþykkur
herra stiptamtmanninum
i, að ærið hart sé að orði kveðið, að aldrei megi
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raska merkjum amtanna; egáskil
mér :þvi það breytingaratkvæði : að tveir eða þrír bæir me.'1i~ ef nauðsyn þykir til
bera, takast frá annari sýslunni og 1~.'1gjast til kinnar.
Stiptamtmaður : Eg veit ekki, hvort það er þörf á því
breytingaratkvæði, er hinn heiðraði þingmaður Húnvetninga bar
upp í þessu efni, vegna þess, er framsögumaður mælti.
Varaforseti:
Eg ætla þó, að þetta breytingaratkvæði se
nauðsynlegt; amtsmerkin eru nú svo fast ákveðin, að ekki má
skeika, en þörf kynni síðar að vera, að gjöra líka breytingu,
svo sem um 2 eða 3 bæi.
Framsðqumaður:
Eg verð þó að vera á þvi, að her se
alt öðru máli að gegna; Kjósar og Gullbringusýsla eru sameinaðar í eitt, og embætti þvi gegnir einn sýslumaður; sama er
að segja um Skaptafellssýslurnar,
líka um Mýra og Hnappadalssýslur. i hverjum áður hafa verið sinn sýslumaður i hvorri;
en allar þessar sýslur, sem sameinaðar hafa verið, hafa heyrt
undir eina og sömu yfirstjórn; en hvernig ein sýsla getur heitið að vera lögð undir aðra, þegar hver sýslan hefir þó sérskilda
amts yfirstjórn, er mer óskiljanlegt.
En þar eð orðið ,aldrei",
í nefndaruppástúngunnar
tölulið 2, hefir nú vakið umræðu fleiri
enstiptamtmannsins,
þá veit eg ekki, nema eg fyrir mitt leyti
vær] ekki Mús á að gánga inn á það, að i þess stað væri sett
orðið "ekki", og skildist mel' breytingar eða viðaukaatkvæði
ens virðulega þingmanns Húnavetninga lúta að þvi, hvað þingið þá getur fallizt á, ef þvi þykir það betur við eiga; að öðru
leyti get eg nú á undan ályktarumræðunni talað her um við
meðnefndarmenn mína, að svo miklu leyti sem þeir nú' ekki
skyldu láta sitt álit þar um i ljósi.
Ásgeir Einarsson:
Mer getur ekki fundizt ástæða til þess,
að biða með mál þetta, þángað til konúngsfulltrúinn
kemur, í
tilliti til þess að vita, hvar hann vill setjast að í amtinu, því
þó hann settist að á hentugum stað, getur verið, að hann færi
þaðan á næsta ári, og væri þá eingin ákvörðun um það frá
stjórnarinnar hendi i tilliti til þess, er síðar kynni að koma;
held eg menn ættu því að halda áfram með bæn þessa, hvernig sem amtmaður tæki þetta mál; en fyrir það er eg ánægður
með, þó nefndarálitið verði ei rædt fyrir þann ákveðna tíma,
í tilliti til breytingaratkvæðis þingmannsins frá Húnavatnssýslu
get eg þess, að mer þykir bezt, að uppástúnga komi frá alþingi um þá bæi, er mönnum kynni að sýnast hentugt að tækj-
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ust frá Mýrasýslu, því annars kynni stjórnin að halda, að þingi
inu stæði á sama, hverjar ráðstafanir
hún gjörði að því fornspurðu, og gæti það leidt til þess, að hún gjörði frekari ráðstafallir eða breytingar án þess ráðaneytis ; enda er auðséð, að
það er af sömu náttúru', að taka nokkra bæi frá einu amti og
bæta vill hitt, eins og þó meira væri, og gæti svo farið, að ekki
yrði eptir þvi farið, hvort breytingin yrði hagkvæm, þegar hún
væri gjðrð án þingsins ráða.
Kr. lHa.qnusen: þar eð eg hefi þess ekki var orðið, að
álitsskjal
nefndariunar
i nærverandi
málefni se í neinu hrakið,
þá hefi eg að svo stöddu þar litlu við að hæ ta, en vona eptir þeim tilgreindu ástæðum, að þingmönnum muni virðast sameining 1\Iýra og Borgarfjarðarsýslna
óhagkvæm,
eins og um
hreytíng á þeim takmörkum,
sem vesturamtið um lánga tíð haft
hefir; en hvað þann 2. póst í niðurlagi álitsskjalsins
snertir um
það, að amtmanni gjörist að skyldu, að taka bólfestu á þeim stað
í arntinu, sem inubúum
þess væri yfir höfuð haganlegast,
þá
hygg eg þá kröfu á rettvisi
og sanngirni
hygða, og eru öll
líkindi til þess, að amtmönnum se slíkt gjört að skyldu í þeirra
embættishrHum
(Bestalling],
eins og sýslumöunum,
eptir því
sem mig rekur minni til, en se það ekki mót von ákveðið svo
fyrir amtmann, þá er þó slíkt nauðsynlegt og sanngjarnt að væri.
þar eingiun ræddi málið framar, kvað varaforseti það fullrædt til undirbúnings.
Síðan tók varaforseti
fram til undirbúningsumræðu
nefndarálit í málinu, um að tíund til prests og kirkju gjaldist
eptir meðal alin, og afhenti það framsögurnanni,
Steffáni Jónssyni,
er las það upp svo látandi :
Hið heiðraða alþing hefir á einum fundi sinum með at.kvæðafjölda
kosið oss, sem her undir ritum nöfn vor, í nefnd,
til að hugleiða og segja álit vort um bænarskrá
frá Suðurþíngeyarsýslu,
með 206 manna
og þar á meðal 6 presta undirskriptum,
og biður bænarskrá
þessi þíngið um að útvega
lagaboð, sem ákveði og hjóði, að tíundir til presta og kirkna
verði,
eins og tíundir til konúngs og fátækra, her eptir borgaðar þannig,
að hver alin í presta og kirkna tíundunum megi
borga st með verði þeirrar meðalálnar, sem eptir hvers árs verðlagsskrá ræður á réttum gjalddaga.
Nefndin hefir gaumgæfilega hugleidt
þetta málefni, og virðist henni, að bænarskrá
þessi styðjist við góðar ástæður, og það
i þessu sem öðru

se
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æskilegt að fá útþrykkilegt lagaboð, sem eyði éánægju þeirri,
Sem víða er í landinu yfir þeim mismun, sem er milli greiðslu .•
tnátans á tíundum presta og kirkna, og tíundargreiðslu til konungs og fátækra, þar eðliJegast og sanngjarnast se, að tíund
sú, sem greidd er af einum og sama gjaldstofni, og sinn fjórð.
úngur hennar ætlaður hverjum, konúngi, presti, kirkju og fátækum, að þá se hver þessara fjórðúnga jafn öðrum; nefndin meinar,
að síðan tíundir voru inn leiddar her í landi í lok 1J. aldar, hafi verið brúkaður ýmislegur og ólíkur máti á greiðslu þeirra, það er að
segja, í hverju þær hafa verið greiddar~ og mun það hafa verið,
eptir því sem á hverjum tíma hefir þókt eiga bezt við; þannig var
kirkjutíund ákveðin fyrst í stað Í þeim hlutum, sem kirkjunni gátu
þénað, svo sem viði, vaxi, reykelsi, léreptum, og svo fleiru, og
aptur til prestanna í vaðmálum, vararfeldum, gærum, o, s. frv.
Á þessum tímum voru peníngar fágætir í landinu, og var því
náttúrlegt,
að á meðan væri goldið Í nokkurs slags skileyrir;
en eptir því sem þeir fóru með framför tímanna að aukast
og koma inn í landið, hafa tíundir þessar verið að minna eða
meira leyti borgaðar með þeim, en að hinu leytinu með skileyrir. þannig ákveður tilskipunin af' 17. júlí 1782, að bændur
megi gjalda í vörum eða peningum bæði til sveita og sjóar,
og ef í peningum borga, hvort sem er tíundir sínar til presta
og kirkna, þá skuli hvert álnar virði Í þeim borgast með 4!
sk., sem var eptir hinum fastbundna taxta álnar verðið, og
virðist nefndinni það hafa verið aldeilis sama, eður mjög líks
eðlis, eins og nú að greiða tíundargjald eptir meðal alin verðlagsskráa. og eins sýnist áður nefnt lagaboð hafa verið samkvæmt hinu ýngra, eða ætíð verið tilgángur löggjafarinnar, að
gjaldendur mættu sjálfir velja um, hvort þeir vildu greiða í peningum eður skileyrir. Nefndin játar að vísu, að við stórkostlegar breytingar utan og innan lands í höndlunarmálefnunum
kringum hin næst liðnu aldamót hafi þessi greiðsla með 4! sk. í
alin orðið óþolanlega lág fyrir presta og kirkj ur, svo skileyris gjaldið hafi þá orðið að verða það einasta meðal, sem bætti
þeim skaðann, og því muni stíptsyfirvalda hréf af 24. ágúst
1814 hafa úrskurðað þeim. ullar og .tólgar verðið í tíundirnar,
og kansellíbréfið af 1. apr. 1815 staðfest hið sama, "ind til videre", það vm meina, þángað til fast og ákvarðandi lagaboð
feingist um greii'lslumáta opinberra gjalda, og þetta lagaboð kom
þá litla seinna, eður 16. júlí 1817, sem bauð, að árlegar verð-
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lagsskrár
skyldu verða samdar, og meinar nefndin,
að þetta
lagaboð hati fullkomlega
og sanngjarnlega
bætt úr þessu vankvæði í tilliti presta og kirkna, og þau orðatiltæki þess, sem
segja, að öll gjöld til embættismanna
og opinberra stiptana her
á landi skuli gjaldast eptir fyrr téðum kaptitalstöxtum,
hati átt að
skiljast eins í allra tilliti, og eins ná til presta og kirkna tíunda
gjalds, sem til annara opinberra
gjalda,
hvar skileyris
gjallI
ekki er leingur til. Nefndin meinar, að k ansellíhref frá 28. októ br.
1847 fari því á flot, að sýslumenn
hati átt rétt á að krefja
konúngs tíunda eptir skileyris
gjaldi, en nefndin getur tæplega haldið, að sú meining sé á rökum bygð ; því, hefðu sýslumenn ekki gætt skyldu sinnar i að krefja tíundanna, og að þvi
leyti sem þær ekki heyrðu þeim sjálfum til, eptir þeirra upphæð, sem vera ætti, sýnist nefndiuni það hafa verið sá ótrúskapur við hið opinbera, sem varla se leyfilegt að ætla þeim
að hafa gjört sig seka i, og hitt heldur ekki rett líklegt,
að svo vel amtmenn, sem rentukammerið hefðu þagað um þetta
við yfirskoðun reikninga ytir sýslna tíundir í fleiri stöðum, sem
falla í opinberan sjbð, hefði að lögum borið að lúka þær með
hærra verði, en eptir meðalalin verðlagsskr ánna. Her að auki
veit einn nefndarmanna
til þess, að eptir árið 1817 hafi stiptsyfirvöldin með bréfum til prófastanna
boðið þessum að sjá til,
að kirkna tíundir greiddust þeim með meðalalin verðlagsskráa
ár hvert.
Af öllu framan töldu virðist það auðs eð, að ýmislegur
skilníngur
Qg. ýnJisleg greiðsla hafi verið höfð á þessum umtöluðu tíundum,
og finnur nefndin því af framan greindum
ástæðum nauðsyn
að ráða þínginu til að eyða öllum þar af
leiðandi mismun, vafa og ágreiningi
í landinu með að biðja
hans hátign, konúnginn,
um það lagaboð, sem ákveði:
Að 'hvert
álnarvirði i öllum tíundagjöldum
til presta
og kirkna verði framvegis borgað eptir verði þeirrar álnar, sem er meðalverð allra meðalverðal i þeirri verðlagsskrá, sem ræður á rettum gjalddaga,
á sama hátt og tíundir til konúngs og fátækra.
Reykjavík,

•1. Jónsson.

19. dag júlímánaðar)

St.

Jónsson.

se

1849.

Kr. Magnusen.

Framsögumaður : Eg
ekki nauðsyn
að fara mörgum
orðum um ástæður þær, sem nefndarálitið
er bygt á, og það
því síður, sem eg vona, að fleiri verði á því, að það ekki fari
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fram á neina ósanngjarna
kröfu, því framar sem menn viðurkenna, að jöfnuður allstaðar,
þar sem þvi verður við komið,
se æskilegur;
ætla eg því að bíða þess, sem eg heyri nú þíugmenn láta í ljósi um málefnið.
R. jJl. Ólsen: Reynslan hefir sannað, að reglugjörð frá
17. júlí 1782 er ei svo ljós eða skilmerkileg
i 7. grein, þar
sem ræðir um tíundar-gjaldaura
til prests og kirkju
og svo
kveður að orði, að þeir skuli lúkast í góðum og gildum landaurum, sem presturinn se ánægður með. Með tilliti til skilnings og hagnýtingar
orða þessara
hefir mátt heimfæra gamla
málsháttinn:
svo er margt sinnið, sem skinnið;
hafa þau má
ske af einstökum fénaumingjum
verið notuð til að gjalda
geingum
gjalrltakeudum,
er algjörlega
létu útlátin á vald
greiðenda, í lakari eyri, en skyldi;
hins vegar er líka ekki
dæma laust, að fáeinir féskygnir
gjaldheimtendur
hafi hagnýtt
ser þau til að áseilast tíunda - greiðendur um of. Her af mun
það hafa atvikazt, að stiptsyfirvöldin
fóru því á flot við kanselliið i breti dagsettu 24. ágúst 1814, að tíund til prests og
kirkju skyldi greiða í ull og tólg, og fellst kanselliið á þetta
í bréf frá 1. apríl 1815.
þegar tilskipun frá 16. júlí 1S17 um verðlagsskrár
kom
út, vóx ágreiningurinn
enn meir; því þá skildu ekki einúngis
bændur, heldur einnig nokkrir lögfræðíngar
lagaboð þetta á þá
leið, að það heimilaði gjaldendum
að borga tíundir eptir meðalverðs-alin allra meðalverða ; var eg fyrst á líkri meiniiigu, en
þegar eg hafði betur lesið tilskipan þessa ofan i kjö1inn"hugði
eg þenna skilníng heimildar og ástæðulausau, þar ~ð eg þá sá,
að tilskipauin
eínúngís
meinti verðlagsskraar
verð á gjaldgeingum landaurum,
en eingan vegin me~alalin.
Loksíns hefir nú kanselhið
lagt smiðshöggið
á tíundargreiðslu
málefni
þetta með breti frá 28. október 1847, og ákvarðaði, að tíundin
skyldi borgast með ull og tólg.
Eg gjöri mig svo dja~fan,
að láta í ljósi þá meiningu mína, að eg hygg stiptsyfirvöldum
og kansellíi hafi skjátlað í þessu, og þau tekið það fyrir gefið og sannað, sem ekki var, nefnilega að þeir góðu og gildu
landaurar, sem reglugjörð
frá 17. júlí 1782 nefnir í 7. grein,
væru einúngis ull og tólg; en allir vita, að fleira er matur, en
feitt kjöt, fleira eru góðir og gildir aurar, en ull og tólg, t.
d, smjör, fríður peningur,
svo sem veturgamall
sauður á 10
óá-
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álnir og IiiggiJtl ær i fardögum

á 20 álnir, hygg eg hana flá
aura, sem sveitamanni
geta boðizt.
Loksins
hefir ruglíngurinn
og óánægja manna ei alllitið
aukizt við það, að yfirvöld hafa nú ákvarðað, að opt umgetnar tíundir mættu greiðast með!
í mislitri nH, ! i hvítri ull og
i í tólg. Getur þetta orðið mjög flókið, bæði fyrir tíunda móttakendur,
og líka fyrir prófasta og biskup við yfirlit kirkjureikninga,
þar eð þeir ei geta haft tilhlýðilega tilsjón (Control)
með kirkjureikninga
haldendum um hvað þeim gelzt í hverri
tegund, mislitri og hvítri ul1 og tólg. þar eð má ske er óvissa
uni gjalddaga tiunrla þessara, væri gott, að hann yrði við þetta
tækifæri tiltekinn, og mundu fardagar þar til 'hentugastir ..
A(\ vísu lýsir nefndarálitið
talsverðri
þekkingu ii tíundargreiðslu á fyrri öldum, en það er eingan veginn nógu skilmerkilegt
eður svo ljóslega úr garði gjört, að með því geti fyrirbyggzt aIlur ~igreiningur eptirleíðis, einkanlega
álít eg ályktunarorð þess (Conclusion) of ónákvæm.
Allur misskilningur
þarf að fyrirbyggjast , og allur lúsa - reikningur að útilokast ;
þetta álít eg æskilegt bæði fyrir þá, sem úti láta, og þá, sem
við taka.
Með tilliti til alls þessa
áskil eg mer breytíngar
og viðaukaatkvæði
á þessa leið:
1. Gjaldendur haf valið, að greiða tíund til prests og kirkju
'aIHlaðhvort í peníngum eptir meðalverðs -nlin allra meðalverða, eður í góðum og gildum landaurum.
2.· þegnr í góðum og gildum landanrum er goldið, þá mæti
alin alin, þó svo, að sá eyrir, sem goldið er i, ekki
-verðlægri, en meðalalin.
~. "Gjald~agur
prests og kirkjutíundar
séu fardagar.
4. Kirkjureiknínga
hald endur gjöri kirkjum skil fyrir kirkjutíundum eptir meðalalín.
.Stiptpmtmaðn»:
Eg verð að vera samdóma þeim heiðraða þingmanni.
að tilskipunin
frá 16. júlí 1817 ákveði ekki
meðalverð allra meðalverða;
kansellíhréf
frá 28. október 1847
segir sama, að ekkert standi um meðalalin
í tilskipuninni
frá 1817.
Eins og sjá má af nefndu kansellíbréfi,
skoðaði rentukammerið málefnið þannig, að sýslumenn hefðu annaðhvort konúngs tíund á leigu eða að umboði; í fyrra tilfellinu stæði sýslumanni í sjálfs valdi, að taka hana á þann hátt, er hann sjálfhestu
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ur vildi, annaðhvort í skiJeyrir, eða með peníngum eptir gjalaskrá, en í seinna tilfellinu, t. a. m. eins og ástadt er í tilliti
til konúngstíundar
í Skaptafells
og fleiri sýslum,
væri sýslumönnum að eins leyft að gera reikning fyrir henni eptir meðalverði allra meðalverða, einmitt til þess að komast hjá margbrotnum reikningum;
en þrátt fyrir það gætu sýslumenn samt
heimtað hana borgaða með skil eyri.
Að öðru leyti getur skeð,
að það, sem nefndin stingur Ul)P á, se betra, einmitt með þeirri
breytingu,
sem þingmaður
Húnvetninga
hefir farið á flot, en
þó getur vel verið vafi einnig um það.
Framsðqumaður : Stiptamtmaðurinn
Ieiddi i ljós, að nefndin hefði ekki haft I'ett fyrir ser, þar sem hún fór orðum um
og dró efa á, að sýslumenn hefðu átt rétt á að krefja kóngstíundar í landanrum ; og er það ekki efandi, að hann hafi rétt
að mæla; en fyrst að orsökin til að sýslumönnum
leyfðist , að
taka eptir kapitulstaxta,
var sú, að það mundi valda ruglíng;legum reikniugum,
þá gæti þetta líka átt ser stað hjá öðrum
tiundatakendum,
og er það merki þess, að bón sú, sem nefndarálitið fer fram á, ekki se ástæðulaus;
en að því leyti nefndinni hefir skjátlað i þessu efni, þá er það af ókunnugleika
þeirra bændamanna,
sem áttu hlut að máli ; þvi þeim geta ekki
verið kunnug þau href, sem fara milli stjórnarráðanna
og sýslumannanna og ekki snerta aðra en sjálfa þá.
Að því leyti þingmaður
Húnvetninga
kvað nauðsynlegt,
að tiltaka gjalddaga fyrir tíundargreiðendur,
þá hafði nefndin
ekki ástæðu til, að taka það til greina, þar eð bænarskráin
gaf
ekkert tilefni til þess, og nefndin vissi heldur ekki, . aðþal\
hefði ollað neinum vandkvæðum;
tíminn er líka til. tekInn i
:Gissurar statútu,. fimtudagurinn
fjórar vikur af sumri, sem er
sá seinasti gjalfldagi.
Th. Gudmundsen:
Eg skal leyfa mer að skýr;t þíBghm
frá. að konúngstiundin
í Gullbringusýslu,
sem er á umboði hjá
sýslumanni,
er, eins og önnur konúngsgjöld
þar, annaðhvort
borguð ípeníngum
eptir verðlagsskráarinnar
verði á hörðum
þorskfiski,
eða þá í þessum gjaldeyri ..
En í Kjósarsýslu,
sem-sýslumaður
hefir til leigu, er konúngstiundin
góldin eptir meðalverði allra meðalverða í verðlagsskránni.
Kr: Magnúscn:
Hvað það snertir, sem herra stiptamtmaðurinn gat
í ræðu sinni, að sýslumenn· gætu krafizt
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skileyris í konúngstíundir
upp á líkan máta og prestar,
þá
verð eg að játa. að slík lagaboð em mer að öllu leyti ókunn,
og styrkist eg því heldur í þeirri meining , að þau eigi ser
ekki stað, þar sem, eins og kunnugt er, að konúngstíundir
úr
fleiri sýslum greii'last í konúngssjóð,
reiknaðar
eptir meðalverði allra meðalverða,
og það með samþykki
háyfirvalda og
hins konúnglegu
rentukammers,
sem var, hvað beinliuís kemur
í stríð við kansellíplacötin
frá 1815 og 1847, sem til tekur
skileyrir fyrir kirkjur i tíundir, og hygg eg slíkt gjört af misskilningi, og teðum kansellibrefum
því ekki tilleggjandi
neitt
verð, sem lagaboðnm;
en þar eð eg má við búast, að skoðunarmáti minn hér i ekki se sem réttastur,
þá leyfi eg mer að
fram bera þá auðmjúkustu
ósk við herra stiptamtmanninn,
að
honum þóknast mætti að gefa mer upplýsing
um, ef nokkurt
kouúnglegt
lagaboð um tíundina til prests og kirkju fyndi stað,
s'íðan reglug. frá 17. júlí 1782 út kom.
Slip/amtmaður:
Eg get vísað hinum heiðraða þingmanni
Snæfellínga
til álits rentukammersins
í teðu knnsellibréfi,
og
getur það gefið honum nákvæmari
útskýring
í þessu efni.
ll. G. Thordersent Af því eg mælti nokkrum orðum við
Inngangsumræðu
þessa máls, svo verð eg enn leyfa mer að
taka til orða, og er eg þó illa undir það búinn, fyrir þá skuld að
mer hefir orðið það á að gæta þess ekki, að mál þetta skyldi
ræðast í dag.
En eg verð þó enn að vera sömu meiníngar
sem ,áð,ur,.. að tíundargjald
se bundið við skil eyrir, og er þattað
auðsært strax í upphafi tíundargjörðarinnar
her á landi, og er
svo tekið. fram í Krístinrettí,
sem er gildandi lög í þessu efni,
að þar um hefir ein ginn efi verið. Að vísu var nú ekki alveg
tiltekinn ~~mi skil eyrir fyl'ir allar tíundirnar,
þtl var tíundin til
biskups, sem seinna varð konúngstiund,
og prests ákveðin með
sama móti, í vaðrnálum, lambskinnum,
gulli eður hrendu silfri,
og er þeim alkunnugt, sem þekkja til fornra tíma, að vaðmál
voru þá einhver bezti eyrir, og það svo góður, að við hann
var miðað verðlag annara landaura,
þegar alinin var lögð til
grundvallar,
en sú alin var alin vaðmáls;
sama er að segja
um larnbskinn,
að þau voru ágætur eyrir, um gull og silfur
tal~ eg ekki.
Er nú af þessu auðséð, að til eru teknir einhverjir hinir beztu aurarnir.
Tíundir til kirkna og fátækra eru
ákveðnar nokkuð öðruvísi, en þó auðsjáanlega svo sem hvorutveg~
mundi bezt koma: kirkjunni
reykelsi
og vax, í stað
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hvers seinna er komin tólg, góð lérept, sem brúkuð voru
eptir sið þeirra tíma til að tjalda með, samt viður til byggingar kirkjunni.
Fátækum var helzt áskilið það, sem brúkað
varð þeim til fæðis og klæð is, og var þetta alveg samkvæmt
þeirri tilhögun,
sem þá var á fátækrastjórn
her á landi.
Af
þessu verður þá auðsært, að eingau veginn var leyft að gjalda í
hverju sem vildi, heldur skyldi gjalda í hinum beztu aurum,
og svo sem bezt gat komið sérhverjum
tíundatakara,
og framliðu svo aldir, að mer er ekki annað kunnugt af sögunum, en
við sama stæði, og það mótmælalaust,
og lá fyrir því sú hugsan til grundvallar,
að tíund bæri að greiða i einhverjum hinum
beztu aurum.
Reglug. af 1782 fylgdi sömu skoðun, þó nokkuð dragi úr henni, en þegar þó er til tekið, að gjalda skuli í
góðum og útgeingilegum
aurum , sem prestar vilji taka móti,
þá er auðséð, að söm er hugsunin, nefull. sú, að vel og sómasamlega skuli af hendi leysa gjald þetta.
Svona stóð, án þess
mer séu kunnar umkvartan ir yfir því, þángað til hin svo kallaða frjálsa verzlun komst á 1787, og um leið óx svo mjög ójöfnuðurinn
milli landaura og peningagjalds ; íslenzku
vörurnar fóru þá að stíga móti peningum, en menn fylgdu alt að
einu hinum gamla höndlunartaxta,
sem var í gildi, þegar reglug.
af 1782 var samin, og eptir hverjum serhver alin var metill á
4! sk.
þegar nú vörurnar
stigu móti peningum,
sáu menn,
að prestur og kirkja yrðu fyrir miklum halla, sem bæði var ó .•
sanngjarn
og ósamkvæmur
því, er nokkurn tima ,áður 'hafði
við geinglzt, og urðu þá stiptsyfirvöldin
að skerast í leikinn.
Fátækir höfðu ei tilefni til að kvarta, þvi hvað s'cm' tíundargjaldinu til þeirra leið, þá áttu þeir víst, að serhver sveit ba~
umhyggju
fyrir nauðþurftum
þeirra.
Stiptsyfirvöldin
áttu; nú
ekki og gátu ekki slitið þetta mál frá öllu því sambandí , sem
það eptir sögunni stóð i við eldri tímana í her um bil 800 ár,
og varð það að vera þeim ljóst, að svo vel eptir eldri lögum,
sem venju, var tíundargjaldið
bygt á skileyrir,
og það jafnvel
i beztu aurum; og til þess að ákvarða nákvæmar þessa hugsun, tiltóku þau ull og tólg til sveitar, svo sem góðan skileyrir, þó fleiri seu landaurar jafngóðir, eður jafnvel betri.
Sama
hefir kanselliið tvisvar staðfest, og hygg eg, að hver sá, sem
gætir að anda tíundarlaganna
og gjaldmátunum,
frá upphafi
og fram yfir 1782, verði að viðurkenna,
að þetta var á góðum
rökum bygt. Ekki er nú með þessu sagt, að ei megi borga í
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öðrum aurum, heldur eru þessir til teknir með tilliti til peninga.
Sú óánægja, sem um er talað út af þessu gjaldi, veit eg ekki
til að hafi átt ser stað, fyrr en eptir það aðkonúngur
fór að
taka tíund eptir meðalverði allra meðalverða, og var það ekki
kynlegt,
þóalmenníngi
misgeðjaðist
þetta, og má ske leiddi
ser í grun, að prestur og kirkja tækju ei rettilega gjöld sín,
þar sem konúngur tók-öðruvisi,
en hafði þó ail lögum Sama
rétt, sem aðrir tíundatakarar.
En hvað þetta snertir, þá veit
eg eingin skilríki fyrir því, að kóngur hafi ei rétt til að taka tíund sína, eins og aðrir, er tíund eiga að taka, enda gat hann
gjört við sitt, það sem hann vildi, án þess þar af leiddi,að
aðrir þyrftu að slá af rétti sínum.
'það kemur mönnum saman
um, bæði gjaldendum
og þiggjendum,
að her sé um lítilræði
að gjöra;
meðalverð
allra meðalverða
er stundum betra en
meðalverð ullar og tólgar, og þó einhverju muni á annan hvorn
bóginn. þá verður munurinn aldrei sá, að nærri gángi hlutaðeigendum. það er þvi auðsært, að mer el' þetta ekki kappsmál
fyrir hönd presta eður kirkna,
og því síður ætti það að vera
kappsmál gjaldendum,
þar sem um svo sárlítið er að gjöra.
það, sem mer í þessu málefni þykir mestu skipta, er, að réttlæta stiptsyfirvaldanna
aðgjörðir í þessu efni, og að sleppa
ekki skoðun inni á þessu gjaldi, svo sem skileyrir,
er lúkast
eigi í góðum aurum.
þetta hefi eg áður farið fram á, og ítreka
eg það aptur .
.Mer eru með tilliti til verðlagsskráarinnnr
eingi þau lög
kunn, sem það verði bygt á, að meðalverð allra meðalverða sé
sú regla, sem eigi að fara eptir í tiundargjaldinu,
heldur ætla
eg, þar sem skileyrir er til tekinn, að borga eigi eptir meðalverði á honum.
Að öðru leyti verð eg að vera því samdóma,
að allar tíundir ætti að greiða eptir sama mælikvarða,
því eg
ætla það eðlilegast,
eins og það án alls efa er samkvæmast
anda löggjafarinnar.
Í 800 ár er sú skoðun á tíundinni búin að vara her á
landi, að hún eigi nokkurt fyrirrúm fyrir öðru gjaldi, og það
hefir alt til þess fyrir skömmu legið í meðvitund þjóðarinnar.
það er ekki lángt, síðan að her á þíngi var rædt um að breyta
hinni fornu tíundarreglugjörð,
og fannst mer þá, sem að vekti
fyrir þingmönnum
einhver þjáðleg tilfinning og virðing fyrir
hinum eldri tíundarlögum,
því þá var mikil og eptirtakaverð
einíng í því, að fella allar uppástúngur
um breytingar á vorum
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eldgömlu tíundarlögum,
því þótt þau séu nokkuð einstakleg
og ólík þeim, sem gilda í öðrum löndum,
þá hefi eg heyrt
marga vitra menn tileinka þeim ýmsa yfirburði,
og álíta þau
einkar vel til fallin fyrir þetta land.
Hér er nú og um það
mál að ræða, þótt það grípi ei yfir eins mikið, sem snertir
hin gömlu tíundarlög, og mætti mer því virðast undarlegt,
ef
þingið fellst á breytingu i þessu efni, en hefir þó áður hrundið öllum breytíngaratriðum
í málefni, sem átti undir sömu lög,
og vil eg vona, að sú sama tilfinning, sem þá heit þinginu frá
að mæla fram með bænarskrá
til konungsins,
gjöri enn hið
sama. Af þvi eg hefi mælt þessum orðum af fullri sannfæringu,
án þess að hafa hagnað eður skaða eður vissa stétt fyrir augum
mer, og af því eg þess vegna varla get gjört ráð fyrir, að álit
mitt i teðu efni breytist, áskil eg mer þegar það breytingaratkvæði,
að eingi bænarskrá um þetta efni verði samin til konúngsins.
Framsðqumaður : Eg get borið vorkunsemi
með þeim
háæruverðuga
þingmanni, sem nú mælti, að hann ekki var við
búinn umræðu þessa máls, því fremur,
sem hann ella með
ræðu sinni mundi hafa getað orðið málinu til enn meiri uppupplýsingar og gagns.
En að þvi leyti sem hann sagði sögu
fyrri tímanna, virtist mer ræða hans koma mjög nærri þvi, sem
nefndarálitið
skýrir frá.
það gjöI'Ír annars lítið til, hvernig
greiðslumátanum
var varið á fyrri timum; því mest ríður á, að
sýna þær orsakir, sem gjöra breytinguna
nauðsynlega,
þegar
lögum á að breyta.
Eg játa það geti verið, og það. hefir líka
nefndin bent á, að prestar eg kirkjur hafi orðið hart úti, [iegar
verzlunin breyttist til batnaðar, og þegar prestar ei gátu krafizt
nema 44 sk. í alin hverja, fyrir sig og kirkjur, en .samt-verður ekki öðrum en þeim sjálfum kent um, að þeir ekki fyrri
reyndu til að koma þessu í betra horf,
því fyrst með kvörtun sinni, sem otsakaði stiptsyfirvaldabréfið
af 24. ágúst 1814,
og hvar í það heitir, að andlegrar
stéttar
embættismenn
hafi
"andraget paa", að fast ákveðinn greiðslumáti í tíundum presta
og kirkna,
vegna munarins á skileyris og peninga alin, yrði
fastsettur,
og þetta gaf tilefni til kansellibrefsins
af 1. apr.
1815. Greiðslumátinn
hefir þvi þókt almenningi vafasamar,
af
því þeir ekki hafa feingið að borga eptir meðalalin, og hefir
þessi óánægja aukizt við hið siða st út komna kansellibréf
um
þetta efni; en það mun flestum af alþýðu vera óljóst,
hvort
href stjórnarráðanna
séu eins gild og góð lög, eins og konúugs
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sjálfs; því leingi hefir það orðtak átt heima her i lanr1i: "það
eru lög, sem konúngur segir". En því mætti þá umbreyta og
segja: "fleira eru lög, en konúngnr segir". En það kannast eg
við, að stjórnarráða ákvarðanir séu nógar til þess, að gefa hlutaðeigandi krefjendum rétt til útpöntunar hjá gjaldanoa, og
sest, hvað vel það á við, að ætla fátækri alþýðu aptur að leita
réttar síns með lögsékn mót ofurefli yfirmanna sinna, ef, og þegar þeir vildu neyta þess; en ekki segi eg þetta af því, að eg
hugsi, að svoddan lítilræði í tíundunum
orsaki þilð, og það
því síður, sem tíundartakendum mörgum er krafa þessi ógeðfeld, sem votta st af því, að 6 prestar hafa ritað undir bænarskrána,
og her að auki er mer kunnugt, að nokkrir prestar
hafa ekki feingið af ser að birta sóknarfólki sínu hið umtalaða kansellihref, og því síður að heimta gjöld sín eptir því, að
því leyti sem þá sjálfa snertir, en þeir, sem hafa haft g:jilldheimtu á hendi vegna kirknanna, hafa hlotið að gjöra það, og
er þó auðséð, að það hefir mátt verða þeim, eins og sýslumönnum, eptir sem stiptamtmaðurinn benti til, tilefni til ruglingslegra reikninga og meiri fyrirhafnar; og er því líklegt, að
flestir prestar vildu fá þetta umbætt, eins og nefndarálitið fer
fram á, fyrst það er viðurkent, að það nemi svo litlu, að eing
um dragi. Öðru máli var að gegna um tíundar ílagníngar málið, sem her var nýlega umhöndlað og feIt af þeim ástæðum, að þá
val' sjáanlegur skaði búinn bæði prestum og kirkjum, ef tíundir skyldu hafa minkað, eins og þá sást fram á að verða
mundi; og se eg því ekki, að það málefni geti studt þetta, sem
nú er verið um að höndla, fyrst það er játað, að hvorki prestum né kirkjum se af því skaði búinn.
R. M. Ólsen: Eg leyfi mer með einu dæmi að sauna, að
nauðsyn beri til, að skýlausara og ljósara lagaboð verði út gefið um tíundaraura gjald til prests og kirkju, heldur en reglugjörð frá 17. júlí 1782, § 7, og her Í dag tilgreind stiptsyfirvalda og kansellíbréf
Eg veit dæmi til, að eptir útkomu kansellihréfsins frá 1. apr. 1815 gjörðist einn sjálfseignarkirkju eigandi svo ásvellur í kröfum, að hann heimtaði kirkjutíund goldna
Í ull. þegar hún var í hærra verði en tólg, en í tólg, þegar
hún var verðhærri en ull. þar eð eg áðan, þegar eg bar upp
breytíngar og viðaukaatkvæði mín, gleymdi prestum og bændum við sjó, verð eg nú að bæta því viðaukaatkvæði þar við,
að sjáfarbændur borgi prests og kirkjutíundir
með ómótmæl-
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anlegum þorskfiski, þegar þeir ei gjalda i peningum 'eptir meðalalin, svo gjaldtakendum
þessum hvorki verði boðin ýsa eða
skötuhörð.

Th. Gudmundsen:
Eptir því sem mer er kunnugt,
er fátækratíundin í Gullbringusýslu,
líkt og konúngstiund,
greidd annaðhvort i hörðum þorskfíski,
eða i peningum eptir verðlagsskráarinnar prís á þessari vörutegund.
Jón Jónsson: Með tilliti til allra þeirra ummæla, sem hinn
háæruverðugi
konúngkjörni
þingmaður andlegu stéttarinnar hefir haft um serleg réttindi presta og kirkna, svo sem þau væru í
þeirra tilliti, að mer hefir skilizt, æðra og meira, hvað tíundar
greiðsluna snertir, heldur en annara, og viljað láta þessi réttindi sty~jast við eldgamla venju, þá leyfi eg mer, sem einn af
meðlimum nefndarinnar
i þessu máli, að leiða i ljós þá meiningu mína, að þessi hin umtöluðu réttindi
muni vera sprottin
af fyrri tímanna katólska þeinkíngarhætti,
og lllunu vist flestir, sem kunnug· er kirkjusaga
landsins,
og hvemin þeirrar
tíðar ósanngjörn yfirdrottnun
og ráðríki andlegu stéttarinnar
útvegaði kirkjum og kennidómi
mörg og ýmisleg þvílík réttindi, verða að leiðast á þessa sömu meiníngu um uppruna og
tilveru þeirra, og þækti mér því þjóð vor vera orðin of lán gt
á eptir tímanum, ef þessi þannig undirkomnu réttindi skyldu
Ieingur standa í vegi fyrir sanngjörnu lagaboði, sem betur ætti
við þessara
tíma leiðrétta
þeinkíngarhátt.
Eg get heldur
ekki skilið, hvemin kirkjum eða prestum geti nú leingur verið orðið þént með eður hagkvæmara,
að fá greiðslur
sínar i
ull og tólg, heldur en peningum
eptir meðalalin
verðlagsskráa, eins og nú er verið um að biðja.
H. G. Thordersen: Eg heyri það nú, eins og optar, að
lítið er gjört úr gamalli venju,
en eg fyrir mitt leyti get ei
gjört lítið úr henni,
því hún er lítill vottur um hugsunarhátt
þjóðarinnar,
og þegar semja skal ný lög, hygg eg maður eigi
að við hafa hina mestu varúð og athygli, áður maður breyti því,
sem leingi hefir staðið.
Ekki þarf að bregða mer um það, að
eg haf eingaungu litið til katólsku timanna, því eg leit ei síður til tímanna, síðan reformazian komst á, og er sá tími orðinn svo langur, að hann að vísu er takandi til greina, og var
það merkilegt,
að svo mikil umbreytíng
sem varð við siðaskiptin, haggaðist þó ekki um tíundarlögin.
pað hygg eg sannmæli,
sem eg mælti áðan, að ekki reis
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upp her í landi nein serleg
óánægja út' af gjaldmáta tíundar,
fyrr en konúngur fór að taka borgun eptir öðrum mælikvarða,
en aðrir.
Mer gleymdist má ske áðan að taka það fram, sem
mig 'skildi mest á við nefmlarálitið,
að eg skil ei het ur , en
að allur skileyrir se af máður,þegar
fara á eptir meðalverði allra
meðalverða ; en eg vildi hafa upplýst,
að svo vel fyrir, sem
eptir reformaz iuua hafi tíund verið bundin við skileyrir.
Kr. JJIa.qllllsen: Eg verð að játa það, að eg ekki hafi af
ræðu þess háæruverðuga
konúngkjörna
þingmanns getað sannfærzt um, að tólg og ull væri að lögum sá skil eyrir, sem kirkjur og prestar hefðu einúngis rétt til að krefjast i tíundagjald ; því
frá eldgamalli tíð, þá kristinrétturinn
var saminn, sem tilgreinir
margháttaða,
nú miður útgeingilega
aura í tíund, veit eg ekkert
konúnglegt
lagaboð
útkomið fyrri en reglugjörð
frá 17. júlí
1782, sem í 7. grein að sönnu urnhöndlar tíundargjald
til prests
og kirkju, en getur ekki þar um neinn vissan skileyrir,
utan
kemst svo að orði, að sjáfarbóndi
borgi tíundir hálfar í fiski,
og hitt i peningum, 4! sk. í alin, en sveitabóndi í góðum og útgeingilegum
vörum,
án þess að ákveða í hverjum
vörusortum,
hvert lagaboð eptir I&gfróðustu manna meiníngu nú
ber, sem enn: þá óupphafið, að skilja svo, að greiðist ekki
tíundir til kirkju og prests í góðum og gildum aurum, beri
þær að lúka í peningum eptir meðalverði allra meðalverða á
hverri alin í þeim gildandi verðlagsskrám,
og getur mer ómögulega
skilizt,
að kansel1íið eða háyfirvöldin hafi kurmað
að umbreyta ofan nefndri reglugjörð eða lagaboði, eður leggja
aðra meiningu í hennar orð,· en þau útþrykkilega
tiltaka og ákveða,
þó kansellibréfin
frá 1. apr. 1815 og 1847 virðist að
hníga að því,
án efa meðal annars hafa þaug gefið orsök
til misskilnings
um greiðslu tíunda hjá almúga;
og votta það
meðal annars bænarskrár
þær, sem inn eru komnar til þíngsins, að efi er á orðinn, hveru ig tíundir beri að greiða, en þar
eð eg hygg, að landsins innbúar hafi rett til að óska útþrykkilegs lagaboðs í þessu falli, sem burtu taki allan vafa, að gjald
ekki innkrefjist
eptir hvers geðþótta (Vilkanrligheð),
þá mæli
eg fast fram með því, að téðar tíundir, þegar ekki borgast i
gildum aurum, greiðist í peningum eptir meðalverði verðlagsskráarinnar,
og þar um verði af þíllginu samin bænarskrá til
kouúngs.
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Varaforseti:
Eg verð að gjöra þingmanninn
varan við,
að ekki er ræða um nema prests og kirkju tíund.
Kr. JJlagnusen: Eg meinti til greiðslu á tíundum til prests
og kirkju, en ekki til hinna tiundanna,
sem her ekki komu
til umræðu.
Haldðr Jðnsson : Eg skal ekki fara mörgum orðum um
málefni þetta; það er líka éþarfi, því ræða biskupsins
um það
var ljós og nákvæm.
það virðist mer sjálfsagt, að manni beri
að leita að einhverri grundvallarreglu
fyrir skoðun þess, og er
án efa rétt, að gánga út frá þvi, að allir partar tíundarinnar
eigi að grei(')ast með sama hætti.
En eg held þa(') se nú ekki
búið að sanna það, að fullkomin heimild sé fyrir því að greiða
einn einasta part hennar eptir meðalverði allra meðalverða.
og eg trúi því ekki, að hið fyrrveranda
kanseJlí hafi ekkert
haft fyrir ser, er það í bréfi sínu af 28. októh. 1847 segir, að
það hafi einúngis verið til að komast hjá margbrotnum
reikníngi, að sýslumönnum
hafi verið heimilað að gjöra grein fyrir
kóngstíundunni
eptir meðalalin í verðlagsskránni.
Og þó tíund til fátækra hafi verið goldin eptir meðalalin (líklega einnig til að komasthjá
margbrotnum
reikningi), sannar ekki heldur neitt, þvi það er auðvitað, að aukaútsvarið verður því meira,
sem tíundin er minni.
Að tíundin eigi að gjaldast í skileyri,
styðst svo vel við venjuna,
sem lög og yfirvalda úrskurði:
reglugjörðin
frá 17. júlí 1782 nefnir .'Iáða o.qgjaldgeinga aura,
sem presturinn vilji veita mottðku ; her er nú geingið svo
Jángt, að of mikið er, ef til vill, lagt á prestsins
(eða kirkjuverjaraus)
vald; en her er þó talað um skileyri, og þá er að
eins spursmálið, hvað se skileyrir.
Næst sýnist liggja, að binda
þetta við fyrsta og annan flokkinn í verðlagsskránum,
nefni!.
fríðan peníng og landaura,
eða þá meðalverð þessara flokka,
eins og líka tiðkanlegast
mun vera að gjalda í þessum tegundum.
Eptir þessu finnst mer nú ástæða til að fallast á það
hreytingaratkvæðið,
sem upp hefir verið borið, að eingin bænarskrá verði um þetta samin.
En fallist þíngið ekki á þetta,
vil eg aðhyllast
breytingaratkvæði
þingmannsins
fyrir Húnavatnssýslu.
og það því heldur, sem það er samkvæmt minni
reynslu: þegar mer hefir verið goldið í landaurum,
hefir alin
mætt alin, en þegar goldið hefir verið í peningum, hen eg fylgt
meðalalín.
Menn hafa sagt, að her væri um lítilræði að gjöra,
og það er satt, en ef það munar litlu einn mann, sem tekur
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við gjöldum af mörgum, þá munar það þó gjalrlendur
enn
minna.
Samt er ekki á þetta að líta, heldur á hitt, hvort það
er í fJálfu ser rétt,
Jakob Petursson:
Hér hefir nú verið talað um rétt ~aldenda og viðtakenda,
í tilliti prests og kirkjutíundar,
og hafa
eingin sennileg rök komið fram, sem geti hrundið þvi, að meðalalin allra meðalálna, sem gildir á rétturn gjalddaga,
se hinn
rettasti og sanngjarnasti
reikningsmati
í þessu, bæði fyrir gjaldanda og takanda, þegar þetta er borgað í peningum eða innskript í kaupstað;
on þar hjá sýnist mer gjahlandi mega eiga
valið, að borga heldur i gildum landaurum, og þó þeir kynnu
vera lítið eitt dýrari, geti ekki korni til umtals, þar örðugleiki
að flytja vöru þá í kaupstað,
eg tek til úr Skaptafellssýslu,
og víðar, og koma i peninga,
gerir meiri útdrátt,
en því
nemur.
Framsðoumaður:
þar sem sá konúngkjörni
þingmaður
hinnar andlegu stéttar gat þess, að gjaldendur munaði litlu um
breytingu þá, sem nefndanilitið
fer fram á, {lá er það víst ekki
tilefni til hænarinnar,
sem her að lýtur, heldur þykir náttúrlegt og réttvist,
að allir tíundartakarar
hafi jafnan kröfurett
til tíundargreiðslu
mátans ; en þetta verður, eptir sem nú
stendur á, ekki fullvíst að svo se, því nokkrir hreppar geta
veri" þeir, sem ekki leggja til fátækra
annað en tíundir, og
veit eg þó ei betur, en þar hali meðalverðs alinin gilt, og yfirvöld landsins hafi látið ser f,að lynda, og hefði þó þetta getað
ollað mismunandi reikningsfærslu
á aðra hvora síðuna, og því
líklegt, að það ekki hefði verið Iátið án aðfinníngar.
það var
eingan veginn meining nefndarinnar,
að ekki mætti borga tíundir til allra st etta í landaurum,
ef greiðendur
geta það og
vilja, heldur hver regla væri rétt, þegar út af þessu bæri.
Stiptamtmaður:
Eg vil geta þess, að þar eð það áður
var viðtekin venja, að tíund væri greidd með skil eyri, þá var
það skylda þíngmannsins
frá Snæfellsnessýslu
að sýna skýrt
lagaboð fyrir því, að tíund þessa ætti að greiða eptir meðalalin, og eg er öldúngis samdóma
hinum konúngkjörna
þingmanni andlegu stéttarinnar,
að það vanti slíkt lagaboð, er ákveði, að borga eigi tíund eptir meðalalin; og verður það einmitt
að vera þetta, sem rentukammerið
og kanselhið hafa bygt úrsk mð sinn á; og það er einmitt slíkt lagaboð, sem þingið nú
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vill biðja um. Eg vildi einúngis segja,
að sönnunar byrðin í
þessu tilliti lægi á hinum heiðraða þíngmanni Snæfellínga.
Kr. Magnúsen: Eg leyfi mer enn fremur að geta þess, í
tilefni af því sem herra, stiptamtmaðurinn
mælti, að þegar ekki
er skileyrir ákveðinn með reglulegu lagaboði í opinber gjöld,
hvað í nærverandi málefni ekki er sannað að se tilfellið, svo
ber þau gjöld, ekki alleina eptir minni meiníngu, heldur hinna
liigfróðustu
manna, að greiða annaðhvort
í gildum aurum á
landsvísu,
eður peningum,
þá hitt brestur,
reiknuðum eptir
meðalverði allra meðalverða, er verðlagsskrár
ákveða á réttum
gjalddaga.
Varaforseti: Af þvi nú ræðir einginn framar þetta mál,
. verð eg að ætla það fullrædt til undirbúníngs ; en get. þó ekki
að mer gjört, að fara fáeinum orðum um það.
þegar eg las nefndaralitið,
virtist mer það að vísu auðséð, að nefndarmönnum
hafi geingið gott eitt til, að komajöfnuði á millum allra stéttanna,
en það eitt fannst mer að, að
nefndin hefir bygt álit sitt á raulIgnm grundvelli,
en það er
skilningur hennar áætlunarverki
verðlagsskráarinnar.
það hefir verið meiníng mín, að henni væri ætlað að skera úr, ef ágreiníngur yrði á millum greiðenda og gjaldtakenda,
en ekki
að vera lagaboð, sem segði hverjum
einum: þú skalt gjalda
skuld þína með meðalalin.
þetta lýsir ser bezt í viðskiptum
landsdrottna
og leiguliða. Landsdrottinn
getur heimtað skileyrir, þegar hann er áskilinn, en bresti hann, hefir leiguliði rétt á, að greiða peninga,
eptir því sem hinn áskildi skileyrir er lagður í verðlagsskránni
;
en se einginn viss eyrir ákveðinn, á hann rétt á að gjalda eptir meðalalin.
Nefndin fer fram á, að tíund til prests og kirkju
eigi að greiðast
með meðalálnar
virði, og það hlýtur þá að
vera í peníngum; því meðan ekki er sannað, að þeir eigi ekki
heimtu á tilteknum skileyri,
má þeim þó ekki bjóða lakari,
en meðalaura, en það verður mitt á millum kýrinnar
og sjóvetlinganna,
og verður sá eyrir vandfundinn,
og því að minni
llyggju meðalalinin ekki boðin, nema með peningum.
það hefir yerið sagt her á þíngi, að mál þetta se lítilsvert og skipti ekki miklu; vil eg og sizt í því tala máli prestanna, því eg ætla þá mundu kunna mer litlar þakkir fyrir; því
e~ veit, að smámuna-andi
sá muni hjá eingum þeirra finnast,
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sem mer virðist hreifa ser hjá þeim, sem tilefni hafa gefið til
meðferðar þessa máls her á þingi.
þar sem nefndin fer ei öðru fram, en meðalálnar gjaldi í
tíundir þessar,
þá sýnist hún ætlast til peningagjalds
eingaungu; en það furðar mig, ef hún ætlar, að greiðsla sú muni
allstaðar um land gjaldendum
hin geðfeldasta,
Eg hlýt því að
aðhyllast breytingaratkvæði
fulltrúa Húnvetninga,
sem tiltekur gjald gildra og góðra aura, ef peninga brestur, því annars
mundi lagaboðið verða greiðendum til mestu óhæginda.
það ætla eg sízt fram á farandi, að það se í valdi gjaldanda, hvort hann greiðir tíundir þessar í aurum þeim, er honum sjálfum líkar, eða í peningum;
því verðlagsskráin
er, að
minni hyggju, ekki lögmál það, er gefi neinum þetta val, nema
skileyrir bresti.
En það hlýt eg með þingmanni Norðurþingeyarsýslu að álíta hagræði presti,
að taka við tíund, einkum
kirkjunnar,
strax í peningum.
Viðaukaatkvæði
hins heiðraða þingmanns
Húnvetninga um
gjalddagann
ætla eg óþarft;
[rvi allir vita það, að gjalddagi
á tíundum hefir frá alda öðli verið, eins og einn þingmanna hefir og getið, fimtudaginn er 4 vikur eru af sumri, eða nálægt
því, sem hann ákvað í fardögum.
Framsðqumaður : það getur verið, að nefndarálitið se ekki
svo greinilegt,
sem vera þarf í niðurlagi sinu, en ef svo er,
má bæta úr því, en það var ekki meining nefndarinnar,
sem
sá heiðraði varaforseti
benti á.
En eg verð samt að hugsa, að verðlagsskráa
meðal alin se
nokkurs konar mælikvarði til að gjalda eptir, og þannig er af
klaustrajörðum,
þar sem áskilið er peninga gjald ,goldið eptir
meðalalin, og það þó áður hafi forngildan verið tiltekin í vissum gjaldaurum;
nefndarálitið tekur það greinilega fram i ályktunarorðum sínum: "eptir verði þeirrar álnar, sem er meðalverð
allra meðalverða" , samt held eg ekkert verða á móti frá nefndinni, að fallast á breytíngaratkvæði
þingmanns Húnvetninga.
R. fll Ólsen: Hafi eg tekið rétt eptir ræðu ens virðuglega þingmanns Eyfirðinga, þá verð eg að mótmæla þvi. hvað
}?íngeyraklausturs
lands etum við víkur, að þeir megi gjalda
þá landaura ~ sem þeir eptir byggillgarbrefum
þeirra eiga að
lúka i landskuldír,
eptir -meðalalin ; eptir byggíngarbrCfunum
eiga þeir að gjalda aura þessa með peníngum, eptir því verði,
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sem á þeim er í hlutaðeigandi
gjaldskrám,
þegar þeir ekki
gjalda þá í ákveðnum skileyri .
•Iakob Petursson: Eg get nægilega sannað, að meðalalin
allra meðalálna er nú tekin í skuld af svo kölluðuni 'kont'mgsjörðum, það er að segja, 120 meðalálnir eptir 20 hndr, jörð, og
þykir sumstaðar nógu mikið.
.
Varaforseti: þar sem þingmenn nú greinir á, hvernig
landskuldir
konúngsjarða
eru greiddar með peningum, hygg eg
það þannig undir komið,
að sumum eru jarðirnar
bygðar
með ákveðnu skileyris gjaldi, og þar hljóta þeir að greiða
peninga, ef skileyrir brestur, eptir lagi hans í verðlagsskráuni
;
en par sem jörð er bygð með vissu álnartali í óákveðnum eyri,
þar greiðir landseti peninga eptir meðalalin.
Framsðqumaður : Eg hefi annaðhvort
mistalað mig, eða
þíngmaður Húnvetnínga
hefur tekið rángt eptir, því eg játa,
að hann hefir rétt að mæla.
Kr. lJlagnúsen: Til enn frekari upplýsingar i nærverandi
málefni leyfi eg mer að geta þess) hvernig háttað hefir verið
með greiðslu á tíundinni til kirkna þeirra,
el' konúngi
eru
eignaðar
í vesturamtinu , að reikníngar
yfir tíundir þessara
kirkna hafa samdir verið eptir meðalverði allra meðalverða
í
verðlagsskránum
ár hvert í réttan gjalddaga,
síflan inn sendir
til vesturamtsins
og rentukammersins,
og eptir yfirskoðun á
báðum stöðum samþyktir
sem rétt samdir,
hvað ekki væri
skeð, utan téðir creikningar væri samkvæmir lögum og eptir
réttum skilningi á þeim,· og sannar það með fleiru, er eg áður
hefi á vikið um greiðslu kirkjutíunda,
að einginn reglulegur
skileyrir er í þær ákveðinn að lögum.
Jakob Petursson: Eg hefi í nokkur ár gjört reikning fyrir kirkju á svo kallaðri konúngseign , beinlínis eptir verðlagsskráarinnar
meðalalin allra meðalálna, en IjóstoJl, sem skileyrir, og hefir rentukammerið
gamla ekkert að þessu fundið, sem
þó var vant að finna það, sem feitt var á stykkinu.
Haldðr Jðnssonr
Að kirknatíund
hafi verið goldin eptir
meðalalin,
held eg einúngis hafi verið uenja, er vantað hafi
fullkomna
heimild.
.l\lig furðar annars á því, að menn skuli
skilja svo ýmislega
tilskipunina
um verðlagsskrána.
Mig
minnir, að orð hennar séu svo ljós, að ómögulegt se að misskilja þau, þegar viljinn er góður.
Hún heimilar að eins þeim,
er skileyri á að lúka, að greiða hann eptir verði hans í gjald-
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skránni, en heimilar honum eingau veginn að borga eptir meðalalin.
.Með tilliti til breytingaratkvæðis
þingmannsins úr
Húnavatnssýslu mætti að visu segja, að það se ekki sjálfu
ser fullkomlega samkvæmt, þar sem það fer þvi fram, að annaðhvort skuli goldið í góðum aurum, eður með peningum eptir meðalalin ; það mætti segja, að peningagjaldið hefði átt að
miðast við verðið á skileyri, eða á meðalverði á fríðum peningi og landanrum.
En eg felli mig samt við, að fylgt se
meðalverði allra meðalverða, þegar borgað er í peningum, því
fjárhaldsmönnum kirkna kemur þó líklega optast betur að fá
peninga.
En í nefndarálitinu er nú ekki farið svo vel með
þá, að það til taki borgun í peninqum. eptir meðalalin, heldur
skilst mer, að hvað sem goldið er, eigi að reiknast út eptir
meðalalin.
Framsoqumaður:
Eg held það sé ekkert spor til þess í
nefndarálitinu,
að ekki skiljist, hvað meint er: nefnilega, að
borga hvert álnarvirði í tíundum kirkna og prests með meðalálnarverði, og leggja flestir alþýðumenn þann skilning í þessa
grein tilskipunarinnar af 16. júlí 1817, að hel' eptir skuli árlega setja her þessa taxta, og er það boðorð konúngs: "að all"ir skattar og gjöld til hans, ásamt allri landskuld, jarða af"gjaldi, tíundum og yfirhöfuð að segja öll gjöld til emhættis"manua og opinberra stiptana her á landi skuli, þegar þau á"skilin eru í landaurum, en verða ekki af hlutaðeigendum af"greidd í tilteknum skileyrir, gjaldast eptir fyrrtéðum kapitals"töxtum, þó svo, að hafi sá, sem gjalda á, öðlazt rétt til að
"kjósa ser annaðhvort að mega i landanrum gjalda eða með á"kveðnu peninga útsvari, eigi hann framvegis völina þannig,
"sem tilskipun af 20. marz 1815 í § 21, ákvarðað hefir". þessa
siðast nefndu löggjöf hefi eg nú ekki, og væri þö má ske þörf
að vita hennar ákvörðun.
Guðmundur Brandsson: Hvað við vikur gjöldum til presta
og kirkna í Gullbringusýslu, þá eru þau, að því leyti mer er
kunnugt, jafnan miðuð við verð a hertum þorskfiskí , eptir því
sem hann er metinn til verðhæðar i þeim árlegu verðlagsskrám; svo með hverju sem gjaldið er greidt, hvort heldur það
er þorskur, ýsa, skata, ull, tólg eða peningar, eða hvað annað, þá er það að miklu leyti saman borið við harðfisksgjaldíð,
og eptir því farið. Hvað því við víkur, sem hinn háæruverðugi konúngkjörni þingmaður sagði áðan, að óánægja yfir gjalds-
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mátanum til prests og kirkna hefði ekki látið sig i ljósi, fyrr en
núna svo að segja nýlega, þá h)gg eg af þessum orðum hans
óhætt að draga þá ályktun,
að honum mundi lagið að gæta
hins gamla hoðorðs, þess nefnilega:
að færa alla hluti til
betra vegar.
því satt að segja,
þá hefi eg þó einstöku
sinnum orðið annars var, en að gjaldendur
væri ánægðir með
gjalrlmátann.
En andi tímanna getur nú verið orðinn nokkuð
breyttur, frá því sem áður var, svo að það, sem þá var talað í
húsum inni, verði nú kunngjört á þekjum uppi.
ll. G. Tkorderseni þingmaðurinn,
sem seinast mælti, hefir sannlega misskilið mig.
Eg talaði það, að eg vissi ei til
neinnar óánægju yfir tiundargjaldi,
fyrr en konúngur
byrjaði
á nýum gjald máta, en eg sagði ekki, að menn nú á tímum
væru állægðir með gjaldmátalIn, sem verið hefir.
Framsöqumaður : Eg hygg nauðsynlegt, að nefudarálitið
fái meðhald þingsins,
svo einhver föst og viss regla
til,
sem fylgja megi,
svo ekki se brúkuð sin aðferðin i hverjum
stað, og eg held, að nefndarálitið
standi jafnföstum
fótum fyrir flestum þeim mótbárum, sem enn eru fram komnar.
Ilaldðr Jonssons Eptir nefndarálitinu virðist eingin skylda,
að borga tíundina í peningum.
Flest mun vera álitið gjald.
geingt, sem stendur i verðlagsskráuum,
og mer skilst, að hvað
af þessu sem goldið er, eigi metast eptir verði þess upp í
meðalalin .
•lakob Petursson:
Mig minnir, að einn af þingmönnum
hreifði því, að lamhaskinn
hefðu verið skileyrir í preststíund,
en optast mun meðalalin verða betri, en 2 þeirra, og get eg
til, að prestar þökkuðu lítið fyrir þann gjaldmáta.
þ. Sioertsen : Eg verð líka, eins og aðrir, að gjöra uppsk átt, hvers eg helzt óska i málefni þessu,
og er það einkum, sem eg mæli fastlega með, að um þetta fáist föst og áreiðanleg regla, sú el' tæki burtu allan vafa og ágreining, sem
her á er og hefir verið.
A hverjum rökum sá ágreiníngur
hefir verið bygður á báðar hliðar, þar um skal eg nú ekkert
segja; það er þeirra, sem til þess eru færir. ]\Ier þykir mesta
nauðsyn til bera, að útþrykkileg
lög ákveði, hver réttastur se
greiðslumáti
gjalda þeirra, her ræðir um, og ætla eg að veita
atkvæði mitt breytingar
og viðaukauppástúngu
þingmanns
Húnvetninga,
að því leyti sem hann fór fram á, að gjaldendur
ættu valið, hvort heldur að greiða tíundirnar í gildum og góð-
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um landanrum, alin fyrir alin, eða í peningum eptir meðalverði
allra meðalverða, en eg man ekki, hvort hann tók það fram,
að allir reikningar, sem semjast ættu fyrir tíundir prests og
kirkju, skyldu semjast eptir meðalverði allra meðalverða; hafi
hann ekki gjört það, geymi eg mer rétt til þess. Eg hefi nú
þá meiníngu, þó hún má ske þyki nokkuð frábrugðin og undarleg, að þó svo færi nú, að lögboð þetta feingist, og enda
þó það yrði ofan á, að prestar og kirkjur feingju ekkert nema
meðalverð allra rneðalverða, og þó að munur þess og aura
þeirra, er I1Ú er verið að heimta í tíundir þessar, yrði meiri,
en hann reyndar er, þá se löghoð það einmitt prestastéttinni
til hagnaðar. Eg held nefnil., að heimting sú, nú er farið fram
á, se án efa vegna óvissunnar, sem margir þykjast vera i,
um lagagildi hennar, óþokkasæl, og prestum að ósekju eignuð, og munu þeir flestu viðurkenna það minna, sem úti er látið með ljúfu geði og þokkasæld, hagkvæmara og betra, en
hitt, sem næst að eins með tregðu, þó nokkru frekara væri.
Líka ætla eg, að kirkjur, sem flestar munu geta fullvel staðið
straum af ser, vanti hvorki uppápössun
ne umsjón góða,
græði minna, en ætlað er, á hærri tekju eða tiundaheimtunni ;
því skeð getur, að kirkjuhaldarar, sem neyddir eru til að færa
það kirkjunni til inntekta. sem þeir, ef til vill, aldrei geta
náð, og allra sízt tregöulaust, leiti, og finni ráð til þess aptur
á móti í útgjalda reikningnum, að vinna upp halla sinn, án
þess hægt verði að reisa þar skorður við, sem þeir annars
ekki hefðu gjlirt .
•1. Johnsen: þegar eg greiði atkvæði í þessu máli á sömu
leið og hinn heiðraði þingmaður, sem nú settist niður, þá fer
eg einkum eptir þvi, að eg þekki eingin þau lög (en með lögum tel eg ekki kansellibréf né rentukammerhréf), sem ákveði
tiltekinn tíundarskileyrir, eða þá einmitt ullu og tólg; en þegar svo stendur á, ætla Pg það sjálfsagt, að gjaldandi eigi rétt
á, að greiða gjaldið eptir meðalverði allra meðalverða í verðlagsskránni.
Að embættismenn eða þeir, sem gjaldið eiga að
heimta, fari eptir reglum þeim, sem stjórnarráðin aðhyllast,
þó ekki se þær lög konúngs, er næsta að vonum, og má þá
svo fara, að gjahlendur se neyddir eða þvingaðir til að láta
af hendi það gjaldið, sem hinir krefjast, án þess að lagaboð
~e fyrir, en þvílíkan ágreining ætla eg næsta þörf á að slíta
milli gjaldheimtumanna og gjaldenda, og ætla eg ekki eiga
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betur við að gjöra það í þessu tilfelli með öðrum hætti, en e~
drap á, eins og stúngið er upp á af nefndinni og þingmanni

Húnvetninga.
þar einginn ræddi mál þetta framar, kvað varaforseti
það
fullrædt til unrlirbúnings,
og tók því næst fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu
málefnið um aukatekjuskrá
handa
læknum.
Framsðqumaður,
Thorstensen: Mál þetta var nú nokkuð rædt á seinasta fundi, og tóku ýmsir þíngmenn ser breytingaratkvæði,
sem eg ekki vil mótmæla,
og er það merki til
þess, að þeir hafa vel íhugað málið; einasta vildi eg geta þess,
að þar sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
gat um í fyrra dag,
að ser þækti of mikið fyrir lækna 1 rbd. borgun, fyrir að vera
sóktur út í hafskip, er liggur á höfu, að má ske öllum þíngmönnum hafi ekki verið það kunnugt, að þegar einhver sjómaður á skipi verður veikur, þá borgast allur sá kostnaður af skipseigandans sjóði, og þar sem hann optast er vel efnaður eða í
hið minnsta hefir töluvert milli handa (því haffært skip er mikil eign), þá hafa menn í öllum löndum sett ríflegri borgun fyrir þess háttar.
þetta
ætla eg vera reglu hjá öllum sjófarandi
þjóðum, og það svo, að víða borgast 2 rbd, eða meira í slíku
tilfelli, þó er veneriskur
sjúkdómur
undanskilinn,
sem sjálfbakaður kvilli, og borgar þá jafnan skipherra tvöfalt eða þrefalt við háseta,
eptir því sem við geingst.
Eg þekti læknir
einn á víggirtum hólma nálægt Kaupmannahöfn;
hann kvaðst
geta heimtað 2 rbd. fyrir slíkar ferðir, þó mer se éljóst, eptir
hvaða lagaboði það er.
Geta má eg þess líka, að mer skildist,
sem herra stiptamtmaðurinn vildi, að læknir her á landi feingi ekki fulla 2
rbd, í fæðispeninga,
þó hann fái ekkert annað en fæðispeninga
fyrir ferðir í opinberri þjónustu;
en opið bréf af 4. október
1825 í 9. grein gefur læknum í Danmörku 2rbd. í fæðispenínga, þótt þeir fái 2 rbd. þar að auki fyrir margar rannsóknir, er þeir gjöra fyrir hið opinbera, og verða þeir þá Mr í
landi hálfu ver farnir, en í Danmörku.
Að tiltaka 4 rbd. fyrir likskurð, er ekki bygt á því, al'l borgun til lækna her í landi skuli vera helmíngi lægri, en i Danmörku, heldur hinu, að þar gánga jafnan 2 læknar til þessa starfa,
þar sem læknirinn her gjörir það einsamall, og fær svo helmínginn afþví, sem þeim báðum er ætlað fyrir það í Danmörku.
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Sri misskilníngur,

sem orðið hefir um mismuninn á því leætla eg gjöri ekki mikið til, þvi þegar
yfirvaldið kallar læknir til einhverra skoðunargjörða embættis
vegna og borgar honum þar fyrir, er það ekki að undra, þó
lækuirinn álíti slíkt fyrir opinber störf, og fallist þingið á að
senda bænarskrá einasta um tekjur fyrir opinber störf, óska
eg, að þau lt'!lale, sem einstaka menn snerta, fylgi með, eptir
breytingaratkvæði þingmannsins frá Eyaíjarðarsýslu.
Annars
ætti annaðhvort hvorugt eða hvortveggja að falla, því þíngið
var beði1'l að taka þau til greina, og þvi setti eg þau á undan. Eg ræð nú hvorki til né frá, að málið falli eða bænarskrri verði send, en hægt mundi vera, þegar bænarskrá yrði
samin til konúngs, að laga nokkuð þá röð, sem nefndin hefir
brúkuð, t. a. m, setja það opinbera á uIII1a1lþví almenna, og
draga saman eða taka skýrlegur fram nokkra þá stuðla, er misskiljast kynnu; það mun ekki vera óleyfilegt, þegar eingu
öðru er breytt, og er þá líklegt, þegar slík bænarskrá yrði
send stjóminni , að hún mundi hraða ser meira að semja
annaðhvort lagaboð eða frumvarp, og leggja aptur fyrir alþingi, og mætti það þá skýrast enn betur.
Að öðru leyti ætla eg örðugt að semja þvílíkt lagaboð,
svo ekki verði í fleirum greinum að fundið, og sýnir það aukatekju reglugjörð presta, sem gekk i gegnum á alþingi 1845
með mörgum breytingum, eptir að 3 lagaboð höfðu út komið
um það efni frá 1782, sjá alþíngistíðindin 1845, bls. 654-656.
Stiptamtmaður:
það er satt, sem hinn heiðraði framsögumaður sagði, að likskurðar-borgunini Danmörku væri skipt
milli tveggja eða fleiri lækna, og má vera, að þetta hafi gefið
kauselliinu tilefni til að niðursetja líkskurðar -borgun IIer á
landi til helmínga; en það má vera, að hinn heiðraði þingmaður hafi haft rétt að mæla, og egjáta, að ·eg hafi mikið haft
tillit til þess í fyrra dag, er eg stakk upp á 1rbd. fyrir líkskurð. þó helmingaði eg ekki borgunina i öllum tilfellum,
heldur Sel' í lagi þm' sem nefndarálitið gaf tilefni til þess, með
því að setja tvenns konar borgun, t, d, i nefndarálitinu No. 2, b.
Hvað sjómenn enn fremur snertir, þá er áríðandi, að útlendir menn þurfi ekki að borga of mikið, og ætti borgun fyrir þá ekki að vera of hátt ákveðin, enda mundi það tálma
hinni fijálsu verzlun fyrir allar þjóðir, ef útgjöld verzlunarmanna, yfir höfuð að tala, væri of stór. Eg vil því ekki fara
fla1e og þvi opinbera,
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fleirum orðum um þetta.
þegar
eg fYI'st talaði Í þessu máli,
og studdi að þvi, að nefnd væri sett til að yfirvega það, þá
gerði eg það i þeirri von, að þíllgið gæti búið til frumvarp til
lækna aukatekju-reglugjörðar,
sem ekki þyrfti breytíngar við,
en þegar þarf að breyta frumvarpinu
á annað borð, er nauðsynlegt, að nýtt frumvarp
komi frá stjórninni.
Eptir nppástúngum nefndarinnar og vara og breytíngaratkvæðum,
sem fram
komin em Í máli þessu, get eg ekki séð, að mögulegt sé beinlínis að löggilda
frumvarpið
til reglugjörðar
um það, og mun
þá nýtt frumvarp koma, þó þíngið sendi ekki bænarskrá um
það. Stjórnin hefir þetta mál ulldir hendi, og get eg því, nú
sem stendur, ekki verið annað en samdóma breytíngaratkvæði
hins konúngkjörna
þingmanns,
að eingin bænarskrá
verði inn
send;
samt sem áður geta umræður
og atkvæðagreiðsla
um
málefnið verið stjórninni tilleiðarvísis
við samningu frumvarpsins, og til gagns landinu til að aptra ósanngjörnum
kröfum,
er læknar kynnu að gera, og landsbúum til nýrrar hvatar að
borga læknum sómasamlega,
ef nokkra hvöt þyrfti i því tilliti.
Kl'. Magnúsen: það er bæði ósk landsrnauna í fleiri ll(~ruðum landsins, hvað almenn störf lækna snertir,
sem stjórnarinnar, með tilliti til þeirra opiuberu,
að föst regla á komist
um aukatekjur
þeirra, hvað þetta hið virðugleaa
þíng hefir og
viðurkent og álitið nauðsynlegt
fyrir landið, þar því hefir þóknazt að kjósa nefnd manna til að yfirvega það og meðhöndla ;
hafa og fleiri þíngmenn fallizt á, að sú í nefndarskjaliuu
ákveðna borgun væri sanngjörn,
hvar fyrir eg leyfi mer fastlega að mæla fram með þvi, að nefndarálitið
verði af þínginu samþykt,
og um málefnið, lagað
eptir þeim breytingaratkvæðum,
sem fram eru komin, samin bænarskrá
til konúngs.
Framsiiqumaður : Flýta mundi það fyrir þessu málefni,
ef bænarskrá
um það yrði samin og send konúngi,
ef þingið
á annað borð vill fá nokkra aukatekjuskrá
handa læknum;
opt hefir orðið töluverð bið á nýum lagaboðum.
Í hvorutveggja
tilfelli, hvort sem reglugjörð
þessi yrði
samin fyrst ber á þingi, eða af stjórninni, mun hún aptur verða
lögð fyrir þingið, sem frumvarp .
•1. Johnsen: Mer finnst ekki, að eg eigi gott með að
greiða annað atkvæði i þessu máli, en það, að eingin bænarskrá verði send i því. Eg hefða helzt átt von á, að nefndin
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hefði tekið að ser athugasemdir
stiptamtmannsins
við undirbúningsumræðuna
og aðhyllzt þær flestar eða allar, þannig,
að þær kæmu her fram til atkvæðagreiðslu,
en nú hefir þessi
von brugðizt, enda se eg ekki af 1istanum yfir atkvæðagreiðsluna, þeim sem her er lagður fram, að greiða eigi atkvæði um
hinar einstöku uppástúngur
nefndarinnar
sjálfrar, heldur, að
mer skilst, eingaungu um breytingarnar
í þeim, sem þíngmenn
hafa áskilið ser, og ætla eg valla, að þetta nægi, eins og her
stendur á, því auk þess að stjórnina þá vantar atkvæði þingsins, fyrir þeim einstöku uppástúngum
nefndarinnar,
er líka fyrir því ráð að gjöra, að surnin þingmanna,
þó þeir ekki með
berum orðum mæli á móti uppástúngunum,
samt kunni að
greiða atkvæði gegn þeim, þar sem ekki ætíð verður búizt við,
að allir se á eitt sáttir með nefndinni, og ekkert verður dregið af þögn þingmanna,
er þeir eiga rétt á að kveða upp dómiun með atkvæðum sínum eingaungu.
Eptir þessum málavöxtum tel eg mer það óþarfa, að fara her orðum um málsefnið
sjálft.
Varaforseti: það ætlaði eg væri móti réttum þingsköpum og veuju alþingis, að einstakar
uppástúngur
eða miðlun,
sem nefndin undir umræðum málsins kynni að leiðast að, geti
komið til atkvæðagreiðslu,
ef ekki eru þar um tekin breytingar eða viðaukaatkvæði.
áður en undirbúningsumræðu
er lokið.
En víðvíkjandi þvi, er herra stiptamtmaðurinn
sagði, að
ekki væri vert að senda bænarskrá
til stjórnarinnar
í máli
þessu,
nema svo væri úr garði gjört,
að lagaboð YI·ði eptir
uppástúngunni
samið, þá hlýt eg að vera á gagnstæðl'i meiningu.
Enn er vald þíngsins ekki svo mikið, að það megi ætlast til, að tillögur þess verði að lögum, nema um þær se frumvarp fyrst frá stjórninni sent til þingsins ítarlegri yfirvegunar;
en það fæ eg ekki skilið, að bænarskrá,
eins og málið nú er
lagað,geti
þetta hindrað.
Stiptamtmaður : þetta mál er nokkuð serstaklegt ; það
er víst, að stjórnin hefir heimtað álit embættismanna
um þetta
mál, og var hún þá mjög meðmælt því, að læknar feingju
aukatekjureglugjörð.
Eg hefi líka í því skyni verið meðmæltur málefni þessu,
að þingið gæti samið frumvarp,
sem ekki
þyrfti breytingar,
og gæti strax orðið IðggiIt,
en nú er öðru
máli að gegna; i öðrum tilfellum getur þai\ verið vel tilfallið,
að biðja um frumvarp frá stjórninni, eu i þessu tilfelli stendur
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það á cingu; því menn vita, að stjórninni er svo ant um málefni þetta, að hún að líkindum sendir þínginu til álits lagafrumvarp um það; að það se ekki samkvæmt þínglögum,
að leita
atkvæða þingsins
um serhvert einstakt
atriði í uppástúngum
nefndarmanna,
heldur að eins atkvæða um þau breytíngar
og
viðaukaatkvæði.
sem undir málsins meðferð hafa fram komið,
þá get eg ei aðhyllzt þessa meiuíngu,
heldur verð að vera
samdóma
hinum beiðraða þingmanni Árnesínga,
og held eg,
að atkvæðagreiðsla
á þennan
hátt gerði málefnið
langt um
greinilegra.
Varaforseti: því má víst valda misskilningur,
og er hann
víst á mína hlið, að umræða þessi varð.
Eg skildi svo hæði
stiptamtmannínn
og fulltrúa Árnesínga,
sem þeir ætluðu,
að
breytíngar
nefndarmanna
gætu komið til atkvæða,
þó ekki
hefðu þeir tekið um þær breytíngaratkvæði,
en þessu hlaut eg
að neita.
Opt ber það við, að nefndarmenn
sjálfir slaka til
og fallast á meiningar
annara í undirbúningsumræðunni
, en
þetta fá þeir ekki tekið inn í nefndarálit
sitt,
eða það kornið
til atkvæðagreiðslu,
ef ekki með berum orðum hefir verið um
það hreytíngaratkvæði
tekið.
En hvað því við víkur, sem herra
stiptamtmaðurinn
sagði, að umræður þær, sem orðið hafa um
mál þetta og prentaðar verða í þingtiðlndunum,
muni jöfn hvöt
stjórninni
til að hraða þessu máli, og þó bænarskrá
um það
væri frá þinginu send, þá er mín meining þvert á móti; því
eg ætla, að þíngið geti krafizt þess, að bænarskrá
þess
af stjórninni gaumur gefinn, en eg hygg,
að þíngið geti með
eingu móti ætlazt til, að stjórnin gefi því mikinn gaum, sem
þingið hefir rædt og síðan slept, því stjórnin
mætti þvert á
móti hugsa. að um slíkt mál væri þjóðinni
ekkert ant, og
mundu þá slíkar umræður fremur tefja, en flýta málinu .
.Mer kemur sízt til hugar að reíugja, að málefni þetta se
áður til stjórnarinnar
komið, eins og herra stiptarntmaðurinn
hefir gjört þinginu kunnugt;
en þó embættismenn
hafi farið
einhverju
á not við stjórnina,
má þingið með eingu móti
byggja á f.'amgáng þess fyrir [iað.
Framsðqumaður: Eg vona, að hið heiðraða alþingi enn
þá yfirvegi vel, áður en til atkvæða er geillgið, hvort ei se þó
ísjárvert að láta mál þetta falla með öllu, því þeir, sem saknað hafa slíks lagaboðs,
kynnu þó í mörg ár að sakna þess,
ef eingin hending kæmi þar um fl'á alþingi; en kæmi einhver

se
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bænarskrá,
þótt ei væri mjög fullkomin,
mundi það verða
mesta hvöt fYl'ir stjórnina
að hraða lagaboðinu
og jafnvel
leggja það bráðum sem frumvarp
aptur ulldir álit alþingis.
Svo mörg breytingaratkvæði
eru nú þegar tekin, að ef þingið
aðhyllist þau, fær nefudarálitið
alt annan svip, og líka má
skipa hinum einstöku atriðum þess í bænarskrá
til konúngs í
aðra röð, eins og herra stiptamtmaðurinn
hefir bent til.
Nú
væri líklegt,
að þína;ið aðhyltist þau breytingaratkvæðin,
sem
bezt eru, og væri þá líklegt, ail betur væri kornið málinu, að
senda nú þegar bæuarskrá ; því óvíst er, að málefnið bíði ser
til batnaðar.
Stc/lán Jónsson:'
Eg get ekki vænt eptir, ail það komi
frumvarp frá stjórninni til reglu~jörðar
um þetta mál, af því
eg meina, að nefndarálitið biðji um Iðggjöf, en ekki frumvarp,
og einginn hreifði því við fyrri umræðu málsins.
þegar
eg í
gær stakk upp á breytíngaratkvæði
mínu, var það af því, að
það vakti fyrir mer, að lagaboð, eptir nefndarálitinu
og breytíngum þeim, sem þá komu fram því til umbótar, mundi heldur
verða almenníngi til óhags, og eg er enn á því, að einga bænarskrá eigi að senda frá þinginu, hvað einstöku menn snertir,
og eg er ekki fastur á, að nein serleg nauðsyn beri til þess
heldur í opinberu tilliti.
þ. Svein'-!jörnsson: Eg ætla ekki að færa neinar ástæður
fyrir atkvæði því, er eg kaus mer í gær, að eingin bænarskrá
yrði um þetta efni send konúngi, því eg veit, að einginn þíllgmanna,
án eigin ástæðna,
gefur atkvæði mínu, hvort heldur
verður, já eða nei .
Jðn Guðmllnd~,.son: þegar alþíng ber upp einhverja uppástúngu fyrir stjórnina, þá el' sú meiningin yfir höfuð, ail þíngiil
vill, að sú uppástúnga
verði að lögum.
Ef nú alþíngi hefir
tekizt að undirbúa málið svo vel, að stjórninni finnist ekkert
við það aðgæzluvert
og að öllu svo vel úr garði gjört, sem
unt er, þá gefur hún út la.'lahoð~ samkvæmt
uppástúnguuum
;
en finnist stjórninni meðferð og útbúníngi málsins í einhverju
ábótavant,
eða hyggi hún,
að uppástúngurnar
sé í einhverju
betur athugandi og standi til einhverra umbóta eður breytinga,
er betur eigi við, þá semur hún lagafrumvarp og leggur það
aptur undir álit og umræður þíngsins; þetta er með öllu samkvæmt stiptan
alþíngis og tilgángi
þess og ætlunarverkum,
og höfum ver haft dæmi um hvortveggja
hin umliðnu þíng.
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því ætla eg, að hinn heiðraði þingmaður úr Eyafjarðarsýslu
hafi farið næsta vilt, þegar hann sag~i áðan, að ekki væri faranda fram á laqafrumuarp um þetta mál, af því ekkert breytíngaratkvæði
væri um það borið upp. Ef þíngið fellst nú á að
senda bænarskrá
eptir uppástúngum
nefndarhmar
og breytingaratkvæðunum
vi~ þær, þá fáum ver annaðhvort
beint lagaboð
um þetta efni, eða frumvarp til frekari
umræðu;
því se eg
ekki betur, en þíllgið eigi að fallast á. að bænarskrá
se samin, því þá eigum ver víst, að ver að minnsta kosti fáum frumvarp til Iagaboðs, og má þá lagfæra alt það, sem nú hefir þókt
ábótavant í uppástúngunum,
þar sem hinn heiðraði þingmaður úr Árnessýslu
sagði, að
hann gæti ekki séð af atkvæðaskránni
í þessu máli, að ætIazt
væri til að greiða atkvæði um uppástúngur
nefndarinnar,
þá
virðist þetta að vísu svo í fljótu máli, og eg samsinni honum
í því, að um ekkert það, sem ekki eru greidd um atkvæði,
verður gjörð nein beinlínis uppástúnga
i bænarskránni
til konúngs ; en mer finnst þessu mega víkja við og lagfæra með
viðauka fárra orða við seinustu atkvæðisspurninguna
, þannig,
að við þessa spurningu,
"vill þingið, að eingi bænarskrá
se
samin til konúngs" se bætt við: "eða viII þíngiC'), að bænarskrá
se samin eptir uppástúngum
nefndarinnar
með þeim breytingum, sem nú eru orðnar?"
Si- eg ekki betur, en að þá se jafnframt við þessa spurningu greidd atkvæði um alt það, el' nefndin hefir stúngiö upp á, að svo miklu leyti sem þingið hefir
ekki viljað breyta því.
Th. Glldmundspn:
Eg hefi, fyrr en eg kom híngai'i á þingið. nokkuð ~janað um þetta mál, þegar stjórnin árið 1846 bar
það undir álit mitt, eins og annara sýslumanna.
Eg let þess getið í svari mínu til stjórnarinnar,
eins og
eg hefi farið því fram her á þinginu, að ótiltækilegt
væri, að
reglugjörð
yrði samin fyrir aukatekjum
lækna;
eg sagði jafnvel, að það væri ótilhlýðilegt,
og að maður gæti ei annað en
steytt sig á því. Lækniskoustin
væri nefnilega svo háleit og
eðl a íþrótt, að það ei væri tilhlýðilegt að vega hana eða lækuana á móti silfurpeníngum,
enda bæri einga nauðsyn til að
semja þessa reglugjörð,
því eins og læknarnir,
þessi IIeiðarlegi og mikilsvarðandi
flokkur af embættismönnum
landsins,
ei væri kyntir að öðru en hlutdrægnisleysi
og sannsýni i kröfum þeirra fyrir borgun á hjálp þeirri, el' þeir leti sjúkum í te,
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og einúngis tæki við því, sem ah þeim væri rétt, þannig væri
landsfólkið svo þeinkjandi,
að serhver
eptir efnahag
sínum
borgaði lækninum aIlsómasamlega
hans fyrirhöfn,
þegar hans
væri vitjað; og heit eg enn fremur, að hagur læknanna,
sem
yfir höfuð að tala hefðu lítil laun, ei mundi batna, þótt reglugjiirðin yrði skrásett og gjörl'l að lögum, og væri þó óskandi,
að kjör læknanna yrðu hetruð.
Eg skýrði stjóruinni einnig frá
þeim erviðleikum,
sem læknar í þessu strjálbygða
og stóra
landi, hvar næsta víðlend umdæmi eru lögð undir serhvern af
þeim fáu læknum,
ættu að mæta, og hvaða slit það væri á
heilsu og kröptum læknanna
optsinnis,
eins og fyrir kemur,
að gjöra lángat ferðir, og væru þessar ferðir einnig læknunum
býsna kostnaðarsamar;
en aptur á móti let eg í ljósi, að þjóðin mundi svo sanngjörn,
að hún, án serlegs lagaboðs, yfir höfuð við borgunina tillæknisins
tæki tílhlýðilegt tillit til þessa
erviðleika og fyrirhafnar þeirrar, er læknirinn hefði.
En ef nú þíngið ályktar að semja bænarskrá til konúngsius
um tekjuskrá
handa læknum,
þá vildi eg þó hafa látið þá
meiníngu mína í ljósi, að mel' virðist uppástungur
nefndarálitsins um þær sérstaklegu
tekjur,
eða borgunina
til læknisins
fyrir hvert einstakt starf hans, vera sanngjarnar,
þó mer finnist, að borgunin se fremur ákveðin of lágt, en of hátt, ef nokkuð skyldi vera.
því mig uggir,
að ef stutt alin eða kvarði
verður inn leidd her í þessu
efni, þá muni hún verða eingaungu
brúkuð,
eða borgunin handa læknum einmitt verða
mæld á hana, svo ekkert verði fram yfir, og gæti þetta stundum verið smásmuglegt.
En eg spyr yður alla og alla Íslendinga: hvort er yður dýrmætara
líf yðvart og heilsa, eða átta
skildingar í heilu lagi?
Varaforseti: Bænarskráin,
sem þetta mál byggist á, kollvarpar
þó meiníngu
hins konúngkjörna
varaþíngmanns
UIIl
sanngirni lækna og riflyndi þeirra,
sem þeim eiga að gjalda.
Að öðru leyti lýsir þal'l, er hann sagði, al'! betra væri að ákveða borgunina háa, en lága, því þegar álnarmálið væri smíðað, mundi læknum mælt út eptir því, að hann er ekki sterkur í trúnni á ríflegu gjaldi til lækna.
J. Thorstensen: Spursmálið
er um það, hvort þíngið á
annað borð vill fá aukatekjureglugjörð
fyri lækna eður ekki.
Eg fyri mitt leyti hefi aldrei þarfnazt slíkrar
reglugjörðar,
en
bænarskráin
úr vesturumdæminu,
sem mál þetta el' af risið,
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sýnir þó, að mönnum þar þykir nauðsyn bera til þess.
Breytingaratkvæði
hins velæruverðuga
konúngkjörna
þingmanns
andlegu stéttarinnar
hefir fallið oss nefndarmönnum
vel í geð;
ef þíngið aðhyltist það, yrði töluverð breyting á nefndarálitinu,
og gæti það orðið nokkur stofn eður undirstaða til hinnar nýu
reglugi örðar.
Eyólfur Einarsson:
Eg stend nú ei upp til að skýra
mál þetta, það hefir verið svo margrædt, að það skýrist ei við
tölu mina ; einasta er, að eg vil láta þíngmeun vita, að eg er
á sömu meining og eg hefi fyrri látið í ljósi, að bænarskrá
verði samin; bæði eg og þingmaðurinn
frá Strandasýslu
getur
vitnað um gildar ástæður til bænarskráinnar,
enda virðist mer
réttur okkar Vestfirðinga lítill, ef málinu er nú frávisað ; þar
að auki tel eg stóra vanvirðu
fyrir þingið, að spilla tímanum
eingum til gagns.
Hvað það áhrærir, sem sá heiðraði konúngkjörni
þingmaður áðan mælti, þá hann nefndi eðla lækna,
held eg þá bæði
eðla og óeðla ; get eg ei ætlað þá öðruvisi,
en aðra menn;
náttúran sýnir líka, að hún framleiðir bæði eðl a og óeðla málma,
sem menn svo kalla.
Guðmundur Brandsson:
Eptir allar þær umræður þíngmanna, sem orðnar eru í dag, fæ eg ómögulega breytt þeirri
sannfæríngu minni, er eg let í ljósi við undirbúningsumræðu
þessa máls, nefnilega,
að eg álíti hagfeldast.
að þessu sinni
að senda ein ga bænarskrá til stjórnarinnar
viðvíkjandi áminnztu
málefni; því fyrir slíkri reglugjörð,
sem út lítur fyrir að þessi
muni verða, held eg margur fátæklíngurinn
mætti vera án læknis hjálpar, og hefir fulltrúi Suðurþíngeyarsýslu
að nokkru leyti
sýnt fram á þettað í fyrra dag með dæmi því, er hann þá fram
setti, og sem að minni hyggju gæti auðveldlega
átt ser stað.
það ber ei heldur ósjaldan að, að fátækt og heilsuleysi
búa
undir sama þaki, og leiðir hvort af öðru, því þegar skortur er
mikill á hentugu -ciðurværi og hæfilegum aðbúnaði,
þá er ekki
að furða, þó heilsan veiklist; aptur á hinn b óginn, þegar einhver hefir mist heilsuna,
enda þó vel efnaðir hafi verið, þá
hefir hann að miklu leyti mist sjálfan sig um leið, það er að
segja, vinuukrapta
sí na, og fer þar gjarnast fleira eptir, svo
sem fyrirbyggja
og ráðdeild.
Hvað við víkur þeim tröppustigum fátæktarinnar,
sem her hafa komið til umræðu, þá er ekki
ætíð lángt bil milli þeirra,
sem þiggja af sveit eða ekkert
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leggja til sveitar, og hinna, sem má ske kúgast við að greiða
svo sem 5 fiska virði til fátækra.
Yrði þvi nokkur bænarskrá
samin um þettað efni, fellst eg að öllu leyti á breytíngaratkvæði þingmannsins
úr Ráugárvallasýslu,
því mer virðist sjálfsagt horfa beinast við, að byrja á lágu gjaldi vegna þeirra fátæku; það getur eins stigið upp fyrir því, þegar kemur til
hinna efnugri, og dettur mer ekki í hug, að óska breytíngar
á hinum seinni tölulið nefndarálitsins,
sem einúngis
nær til
ríkismannanna.
Eg ætla ekki að fara mörgum orðum um breytingar-atkvæði
það, sem vill einskorða svo aukatekjur
þessar,
að þær hafi hvorki minkaudi ne vaxandi stærð, því eg vona,
að þingmenn sjái, hvað af því leiðir, ef þeirri reglu yrði fylgt.
það er einúngis í tveimur atvikum,
sem við koma einstökum mönnum, að kaup læknirsins
er fast ákveðið í nefndarálitinu, nefnilega, fyrir að vitja sjúkra út á hafskip, er liggur í höfn, og fyrir að skoða áverka lÍ lifandi manni.
Eg held
þá, að þettað hvortveggja
hefði mátt vera nokkuð mismunandi
í hvert skipti, til að mynda þegar brjótast yrði með læknirinn
í stormi og ósjó út til skips einhvers,
sem veikan hefði innan borðs, þá er ætlan mín: að hann .ætti að féÍ nokkru meira,
heldur en þegar hann í logni og ládeyðu
yrl'li að gegua sama
starfi.
En hvað hinu síðara við víkur, þá held eg það gæti
orðið enn meir mismunandi;
þvi það sýnist ekki serlegt ómak
eða vandaverk fyrir læknir, sízt í kaupstað,
eins og hérna, að
líta á, þó einhver hefði verið ógætilega
sleginn,
og þar af
feingið litilfjörlegar
blóðnasir,
eða marblett einhverstaðar á andlitið; öðru máli sýndist mer vera að gegna, væri einhverjum þjarmað svo, að hann kostaðist innvortis, en sæi má ske lítið á honum útvortis, og læknirinn
yrði að hafa þar á nákvæmt eptirlit. þar sem minnzt er á vegaleingd
þá, er læknirinn ætti að
miða við dagleiðir sinar, þá virðist mer að framsögumaður
hafi
þar nógu mikið tillit haft til sjálf. s síns, því þó hann hafi ferðazt lelugri veg á dag, en þar er ákveðinn, þá er ekki víst að
þeir verði margir, sem komast til jafns við hann í þessu.
Hvað hinum opinbarn læknastörfum
við víkur, þá vil eg
því síður fara um þær mörgum orðum, sem eg finn mig mjög
ófullkominn
til að gefa nokkra ályktun um slíkt efni, jafnvel
þó herra stiptamtmaðurinn
hafi svo ljóslega
greidt úr þeim
hluta nefndarálitsins,
sem við þessu hreifir, og sýnt galla þá,
sem á því eru. Eg vil eínúugis
skýra frá þeirrí hugsun minni,
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að eg álít miklu betra, að launa læknum sæmilega af opinherum sjóði, heldur en að binda kjöl' þeirra við ýmisleg smáatvik og hendíngar;
eg lílít það þyí betra, sem það er felagslegra, að hver beri að nokkru leyti annars byrði, að hinn ríki
stoði hinn fátæka, og þeir þannig ha fi hluttekningu
hvor Í annars kjörum .
•1. Jðusson: Eg verð við þessa hina seinustu umræðu
málsins að geta þess, að þegar þínghókin
frá fundinum i fyrra
dag var lesin upp við byrjun þessa fundar, heyrði eg mer
borið á brýn, bæði af hinum konúngkjörna
þíngmanni, sem er
framsögumaður
málsins,
og líka af hinum virðuglega þíngmanni Skaptfellínga,
að eg mundi Rljiig svo hafa misskilið
álitsskjal
nefndarinnar
og viIJzt í reikning! mínum í dæmi því,
sem eg leiddi út af því.
það var sjálfsagt,
og sá var líka
tilgángur minn, að eg vildi sýna með dæminu, hvað eigingjarn
og ósannsýnn læknir gæti krafizt mikillar borgunar um daginn
fJrir heldur lítilvægt ómak af vel efnuðum manni, og ef hann
skyldi vilja nota ser af löggjöf þeirri, sem gjörð kynni verða
samkvæmt
nefndar
álitinu.
En þó eg fúslega játi það með
þingmanni Skaptfellínga,
að bezt se að gjöra ráð fyrir læknirnum og lund erni hans i meðallagi,
og eg hafi ekki heldur
ástæðu til að ætla læknum annað, eður þvi sizt verra, þá hefir það nú samt komið her fram á þínginu,
að til geta verið
ósanngjarnir
Iæknarar, og hafa Vestfirðingar
fullkomlega
upplýst það, og sú eina hænarskrá,
sem til þingsins kom um það
efni og af hverri málefni fletta er risið, vottar hið sama,
og þvi vildi eg láta liiggjiinna,
ef hún annars yrði nokkur,
sem þíngið bæði um í þessu tilliti, vera svo ótvíræða og
glöggva, að ósanngjarn
læknir ekki gæti með neinni át yllu
misbrúkuð hana.
Eg hefi af ummælum hinna áður nefndu virðuglegu þingmanna aungan veginn sannfærzt um, að eg hafi misskilið nefndarálitíð, eða dregið út af þvi það dæmi, sem ekki væri ástæða
til að mega gjöra, og þegar álitsskjalið
kemur út i þingtiðindunum, sem eg hefi ekki ástæðu til að efa að muni verða,
þá geta fleiri en þeir dæmt um misskilning
minn í þessu efni,
En þá játning finn eg mig skyldugan
að gjöra fyrir þinginu,
að eg lagði þá ekki þann skilning í alt í nefndarálitinu,
sem
nú við umræðurnar í dag henr skýrzt fyrir mer; þannig voru
t, a. m, orð mín í fyrra dag, að eg gjörði reikninginn
fyrir
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vegaleingd
yfir hálfa þingmannaleið áleiðis, sem læknir skyldi
fara, og átti hann þá borgun
fyrir það, eins og fyrir heilan
dag, eptir nefndarálitinu,
og koma þá upp eptir hinu fyrra
dæminu, en auk þriðjúngs viðbótarinnar,
sem bygð átti að vera
á efnum hins ríka •.....•...........
6 rhdl.
" sk.
en siðan hefi eg tekið eptir því, að ef bið læknirs
hjá hinum veika, um má ske 2 eða 3 stundir þann
hinn sama dag, skyldu enn auka kostnað hins
efna góða Uln • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
48 verða þá þetta alt ..................•
7
og ef nú vegna efnahags hins sjúka að þetta væri
fært upp um þI'Ífljúng, eður . . . . . . . . ..•..
3

48 72 -

gæti læknirinn, ef hann fer heim að kvöldi, sem
honum eptir öllu þessu er ekki ofætlun, sett heim
með .......•.......•...•......•
II - 24og held eg þetta sýni nægjanlega,. hvort ráðlegt se að semja
bænarskrá
eptir nefndará1itinu,
og þó nú mörg breytíngaratkvæði séu komin fram, sem horfa málefninu til umhótar, finnst
mer þó, að þau séu orðin svo i bága hvort við annað, að eíngin heppileg löggjöf i þessu málefni verði eptir þeim samin.
Framsiujumaður ; Reikningur
þessi er að minni hyggju
næsta þvingaður, og fáir eða eingir gætu gjört eða vildu gjöra
slíkan reikning.
Í uppástúngu nefndarinnar
er nimark ákveðið fyrir dvöl daglángt hjá hinum sjúka, ef læknirinn
er einni
nótt leingur
burt frá heimili sinu fyri dvölina.
Styttri
tíma
kalla eg ekki dvöl, og opt hefi eg beðið hjá veikum 3 eður 4
tíma, og ekki tekið neitt fyrir .
•Iakob Pétursson,
Bænarskráin
hefir þó gefið þinginu
hvöt til þess afl þeinkja,
að nokkur óbilgirni hefði hreift ser
þar vestra i kröfum lækna á borgun fyrir störf sin, so tilgáta
þingmanns
Suðurþingeyarsyslu
, að sona lyndir menn gætu
lagt serplægan
skilning í uppástúngu
nefndarinnar
á sumum
stöðum, er ekki án orsaka.
Guftormur Vigfússon:
Eg þykist ekki hafa nokkra serlega ástæðu til afl fara frekari orðum um breytingaratkvæði
min, er eg áskildi mer þegar við undirbúningsumræður
þessa
máls, þau standa sjálfsagt eða falla að þingsins vild; einasta
álít eg mer skylt, að mæla fram með þeim, sem sanngjörnum,
ef þingið fellst á að senda bænarskrá
konúngl,
og greiði eg
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atkvæði mitt á þann veg.
En eg verð að segja það, eins og
mer finnst, að eg álít eiuga brýna nauðsyn bera til þess,
að
flýta málefni þessu, þó einstaka menn hafi að eins hreift því;
því ekki hefi eg orðið þess áskynja,
að nokkur um kvörtun
hafi hreift sér í því efni annarstaðar,
hvorki af lækna hálfu
eður annara;
því stendur mer á jöfnu,
hvort málefnið dettur
niður í þetta sinn, eður ekki.
Einginn ræddi framar málið, og leitaði varaforseti
síðan
atkvæða þíngsins um þessi atriði:
1. ViII þingið aðhyllast
nefndarálitið
með breytíngum
eða
óbreytt?
Feit með 19 atkvæðum gegn 3.
2. ViII þíJlgið, að læknar
fái fyrir fræðslu og yfirheyrslu
ljósmæðra 3-6 rbdl.? (viðaukaatkvæði
J. 'I'horstensens).
Samþykt með 15 atkvæðum gegn 7.
3. Vill þíngið, að sú minnsta borgun,
sem nefudarálitlð
ákveður
fyrir almenn störf lækna og ferðir þeirra, verði
lækkuð til belmíngaf
(Jón þórðarson).
FeIt með 19 atkvæðum
gegn 3.
4. ViII þíngið, að læknar fái ekki meiri borgun fyrir störf
sín og aðgjörðir við alla þá fátæku, er næstir gánga þeim
svo kölluðu öreigum að efnahag, en hið hálfa af því, sem
minnst er ákveðið í því skyni í nefndarálitiuu,
og að þessir fátæku séu aptur skyldir
til að sanna fátækt sína, ef
læknir krefur, með vitnisburði viðkomandi sveitarstjórnar?
(breytíngar
og viðaukaatkvæði
Guttorms Vigfússonar).
Feit með 17 atkvæðum
gegn 5.
5. Vill þingið, að allstaðar i nefndarálitinu,
þar sem til tekin er lægsta og hæsta borgun, se í þess stað sett meðaltalið?
(breytiugaratkvæði
sera Haldórs).
FeIt með II atkvæðum gegn ll.
6. Vill þíngið, að ferða kaup jafnist með meiri innbyrðis jöfnuði þannig: að fyrir hálfa þíngmannaleið hafi læknir 1 rbd.
fyrir heila 1 rhd, 48 sk., og hvað bann ferðast þar yfir á
dag 2rbd., skal hann ekki meiri borgun taka? (Guttormur Vigfússon).
Felt með 17 atkvæðum gegn 5.
7. Vill þingið,
að orðið undir
stafliðnum
f, nefndara-
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S.

9.

10.

fyrir

litinu ."sem rnij.qulegt er" se annaðhvort
úr feIt, eða fastar
ákveðið? (Guttormur Vigfússon).
FeIt í einu hljóC'li.
Vill þíngið, að í inngángi
til tilskipunar
um aukatekjur
lækna se lýst yfir þeim vilja, eður þeirr! eptirvæntíng
stjórnarinnar,
að læknar sýni sanngirni,
þar sem efnalitlir
menn eiga hlut að máli,
og þeim sé sýnd sanngirni af
þeim efuabetri, svo borgunin eptir þessu lækki eða hækki
frá því ákveðna '? (sera Haldór).
l'elt með 16 atkvæðum gegn 6.
Vill þíngið, að eingin bænarskrá
verði stjórninni send um
þetta, hvað einstaka
menn snertir,
en að en lögboðnu
(Iegale) læknastörf
fylgi en um opinberu,
og um þau se
ákvörðun gjörð? (Steffán Jóussou).
Felt með 19 atkvæðum
gegn 3.
Vill þíngið, að eiugin bænarskrá
se send (Sveinbjörnsson)
eður að send sé bænarskrá
eptir uppástúngum
nefndarinnar með þeim breytíngum,
sem nú eru orðnar?
FeIt með 13 atkvæðum gegn 9.
þínginu slitið.
Fundur ákveðinn að morgni um 10. stundu
hádegi.

24. júlí -

átjándi fundur.

Allir á fundi.
þíngbók lesin og samþykt.
Varaforseti
tók fram til undirbúningsumræðu
nefndarálit
um betri niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins,
og mælti:
Eg get þess, um leið og eg afhendi nefndarálit
þetta
framsögumanui,
að mjög liður nú á þíngtíma,
sem mönnum el' kunnugt,
og hafa mörg málefni þau ol/að lángrar
umræðu þingsins,
sem síðan eru þó feld.
Við þessu virðist mer því hættara
nú, sem þetta er það eina málefnið,
hvar í tvenns konar álit eru fram komin,
meira og minna
hlutans.
Eg get ekki á mer setið, um leið og eg afhendi
nefndarálitið,
að geta þess, að þar sem meiri hlutiun virðist
að eins, sem vera bar, að hafa haft fyrir sjónum þá þrjá alþíngisfundi,
sem nú þegar' eru liðnir, og því geingið að eins
eptir bænarskrám
þeim, sem nefndinni
eru í hendur seldar,
þá sýníst minni hlutinn hafa fyrir augum hina eptirkomandi
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tíð; ætla eg þó, að hvorki gefi bænarskrárnar þar tilefni til,
og heldur ekki, að þessu máli sé flýtandl; því þegar kosníngarlögunum verður breytt, sem verða mun starf þess fundar,
er væntanlegur er að sumri, þá verður þetta mál á réttum tíma
og stað tekið til yfirvegunar.
þessa vildi eg geta í tíma, svo ekki gángi hver frá gagnstæðu sjónarmiði, farist á mis og mætist aldrei.
Að svo mæltu let varaforseti afhenda álitskjöl nefndarinnar framsögumanni hennar, Jóni Jónssyni, en hann las upp,
fyrst álitsskjal meiri hlutans, þannig hljóðandi:
Hiðheiðraða alþing hefir með atkvæðafjölda kosið okkur, sem her undir ritum nöfn vor, í nefnd, til að segja álit
vort um nokkrar til alþingis komnar bænarskrár, hverra innihald er að biðja um betri og sanngjarnari niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins. pessar bænarskrár eru
1. frá Borgarfjarðarsýslu, undirskrifuð al 67 mönnum, um að
alþíngiskostnaðurinn einnig leggist á timburhús kauptúna
landsins.
2. :þeglIlegt frumvarp þingmannsins frá Barðastrandarsýslu,
um tekjuskatt af bændakirkjueignum.
3. frá Suðurþingeyarsýslu,
ulldirskrifuð 197 nöfnum, um að
alþingiskostnaðurinn leggist á alla fasteign í landinu, hver
helzt sem hana á, líka á timburhús í verzlunarstöðunum
og laun embættismanna.
4. frá Norðurmúlasýslu, undirskrifuð 86 nöfnum, um að þeir
embættismenn, er sitja þingið og búa í eða við Reykjavík, fái að eins 1 rbd. 48 sk. í fæðispeninga dag hvern,
er þeir sitja í þinginu.
Nefndin leyfir ser fyrir fram ai'l fara fáeinum orðum um
þá bænarskrána, er seinast var nefnd. Af því hún virðist
ekkert skylt eiga við það verkefni, er nefndinni upphaflega
var feingið í hendur, og er ai'l öllu einstakleg , þykir nefndinni það sennilegast, að þingið taki hana ekki framar til greina.
pað er í augum uppi, að þó lög fein gist fyrir því, sem hún
fer fram á, gætu þau lög eptir. réttum reglum einga áhrifu
haft á réttindi þeirra embættarnanna, er nú sitja þíngið, og
sem eiga heimili í, eða þá, sem svo er kallað, við Reykjavík,
en full óvissa er fyrir, að nokkur slíkur sitji þingið eptirleiðis. Og þó nú svo yrði um 1 eða 2, virðist nefndinni það ofur
smámunalegt að svipta þá réttindum til sömu fæðispeninga,
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og aðrir hafa, meðan ekki verður sannað,
að þessir embættamenn ekki vinni minna að þingsins
störfum,
en hinir, sem
Ieingra eru að. Nefndin geymir ser að fara frekara inn í þetta
efui við umræður þiugsius, ef til þeirra þarf að koma.
þegar litið er til efnisins í hinum bænarskránum
og framvarpinu. þá virhist það mega heimfæra til eptirfylgjandi
atriða:
a. að alþingískostnaðuriun
leggist á timburhús
í verzlunarstöðunum.
b. einnig á sjálf seignar kirkjueignir.
e. enn fremur á spítala, kristfjár og hreppajarðir.
d, á beneficia prestanna og þær jarðir, er þar undir hverfa,
samt loks
e. á laun allra annara embættamanna,
að umboðsmönnunum
með töldum.
Við a: Hvað nú uppástúnguna
a snertir, þá finnur nefndin halla til greina takandi,
þó einúngis þannig,
að ei teljist
til alþiugiskostnaðar-svörunar
nema timburhús þau í verslunarstöðum landsins,
sem eldstó hafa, og sölubúðir og vörubúr
verzlunarmanna,
en ekki þau minni timburhús, skúrar, hjallar
eða þess háttar.
Ætlar nefndin,
að þetta ætti að ske á þann
hátt, að hús þessi metist af löglega til nefndum
eiðfestum
mönnum til vissrar peninga verðhæðar. en að alþingiskostnaðurinn að eins leggist á þessara
húsa verðhæð , eins og þau
væri lausafé, Ol!; það þannig,
að hverjir 50 rbd. í verðhæðinni
álitist að jafngilda
einu hundraði í fénaði.
Leingra
finnur
Hefndin ósanngjarnt
að fara, af því að verzlunarstaðanna
hús,
einkum þau, sem ekki eru óhult gjörð fyrir eldsvoða,
eru ei
annað en lausafe,
og það að lögum, sjá NL. 5-3-18.
Að
vísu getur það skeð, að einstök
hús í veralunarstöðunum,
einkum einstaka
verzlunarmanns,
má ske foeU óhult gjörð af
b.runabótafelögum
þýzkalands,
en bæði er það, að þó svo væri,
kostar
það ærna peningasummu
eigandann á ári hverju,
og
líka er það, að svo se, að öllu óvíst, af því það ekki er skeð
eptir neinni opinberri tilhlutun.
Við b: Uppástúnguna
b finnur nefndin
til allra greina
takandi, og að skýlaust lagaboð ,þar um eigi að útvegast,
svo
að hverfa mætti sú ólíka aðferð, sem í þessu falli er við hö~
víða í landinu,
þótt nú einn af oss, sem erum í nefndinni,
se á því, að sjálfseignarbænda
k.irkjur, og þær eignir, sem
gild skilríkieigna
þessum kirkjum, megi .heímfærast til míldra
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stiptana,
þá viðurkennum
ver samt, að eptir almennri venju
tilfellur
alt afgjaM þessara
eigna kirknauna
eigendum,
ab
prestsmötunni
einni frá skilinni,
og sjáum ver því ekki nein
gild rök til a/') frin þá vi/') a/') svara af því afgja1tli téðra jarða,
sem geingul' í þeirra eigin sjóð. Að sjálf."eignarkirkjueigandhm hafi ábyrgð kirkju sinnar á hendi,
virðist nefndinni
ekki
geti frjálsað hann frá útsvari alþíngiskostJlaðarins
frekar,
en
hvað prestsmörunni
svarar, því þær aðrar tekjur kirkju hans,
ásamt öðrum hlunuiudum
og réttindum,
el' kirkja hans víðast
hvar veitir honum, æt1ar nefndin nægja muni þessari ábyrgð
til endurgjalds,
Se nú þetta víst um kirkjueignina
á sjálfseignarbænda
kirkjujörðum,
þá er það enn þá vissara um bændaeignarhlutann
í s1íkum kirkju stöðum.
Við e: Hvað þessa uppástúngu
snertir, þá má nefndin
játa, að hún er í nokkrum vafa, því bæði er þall, að alþíng
s.jálft hefir undir nafninu "mildar stiptanir" berlega 1847 viljað
hafa spítala og kristfjárjarðir
undan þegnar álögu alþingiskostnaðarins, og hvað spítala
og hreppajarðir
snertir,
er ála~a á
þær ekki annað, en að þjóðin tekur úr einum sjóð sínum og
lætur í hinn, og líka virðist nefndinni,
hvað kristfjárjm>ðimar
snertir, ekki ætíð hægt ai' sjá, hvaðan álagan á að takast, nema
af munaðarlausum
ekkjum og ómyndugum börnum, t. a.m, með
Reynisgjöfina í Borgarfjarðarsýslu,
Hrafnatóptagjöfina
í Árnessýslu, og fl; þó, ef að alþíngið viu aðhyllast þessa uppástúngu,
finnur nefndin ekkert þar við athugavert,
því síður sem grundvaUarreglan um álögu á fasteign landsins þar við áfram helzt.
Við d og e: Stafliðina d og e þykir nefndinni
vel megi
taka í einu lagi, því í því kemur henni saman, að gjöld öll
af beneficiis og þeim jörðum, el' þar til heyra, séu embættislaun presta, og að her se því einasta umtals efnið, hvort leggja
eigi alþingisskattlnn
á embættislaun
allra embættamanna
í
landinu.
Vm þetta hafa nefndarmenn
geíngið í 2 sveitir, þar
sem meiri hluti nefndarinnar,
eg biskup Thordersen,
og eg,
jústiziaríus
Sveinbjörnsson,
neitum þessu með ölhr, ekki einúngis af þeirri ástæðu, sem alþíngið hefir til greint 1847 prestastéttinni til fríunar, heldur einnig af þeirri ástæðu, og það ser
í lagi, að alþíngtsskatturinn,
ef hann yrði lagður á laun allra
embættismanna,
breytti að öllu leyti lögskipuðu
eðli sinu, og
yrl\i atvinnu skattur.
Hann hefði í þessu til1iti ekkert útvortis,
er hann væri bygðul' á, eingan eiginlegan
gjaldstofn,
heldur
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cllluugis þú þekkingu embættismannsins, er hann með ærnum
kostnaði hefði útvegað ser, og hvar til hann varið hefði öllum fyrri hluta æfi sinnar. Komi alþíngii'í, móti meiri hlutans
von, inn á þessa hálu götu, er það tvísýnt, hvar það á staðar
að nema, því án efa ættu þá allir verzlunarrnenn, allir handiðrramenn og margir fleiri, sem seinna skulu nefnast, að takast með, ef embættismönnum ætti ekki að vera óréttur gjör,
og þetta mundi verða alliIIa kleyft, svo vel færi. Við, meiri
hlutinn, viljum færa til dæmi, er sýnir fram á, hvað sanngjarnt
það verður, er minni hlutinn og bænarskráin fI'á Suðurþíngeyarsýslu
fara fram á: bóndi sú, er býr á sj álfseign í sveit,
geldur: a) af jörðunni, b] af fimaði sínum. Embættismaður,
er hýe á Landakoti við Reykjavík, ætti þar á móti að lúka
alþingisskatti a) af jörðunni Landakoti, b) af fimaði þeim, er
hann þar heldur, eias og sjálfsei,'1nar bóndinn, e) af timburhúsi því, er hann þar á, af því það stendur í Reykjavík, og
d) af embættislaunum sínum, eptir uppástúngunni;
og vitum
vjð þá ei, hvað eptir er, nema að leggja nefskatt á hann, konu
hans og börn. Meiri hlutinn verður því að vera fastur á því,
að alþing ekki eigi að gefa neinn gaum að uppástúngunum
d
og e her að framan. Eptir þvi sem her er mælt, verður nefndin
að ráða þinginu til að biðja konúng vorn um lagaboð er ákveði:
1. að timburhús í verzlunarstöðum landsins, nefnil. íbúðarhús
öll, líka sölubúðir og vörubúr verzlunarmanna metist til
verðhæðar af löglega til nefndum eiðfestum mönnum á alþjóðlegan kostnað, og að á verð hæð þessa jafnist alþingiskostnaður, eins og hún væri lausafé, þannig, að 50 rbdl. í
verð hæðinni jafngildi 1 hndr, í fenaði.
2. að það ákveðist berlega, að alþíngiskostnaði eigi að lúka
af sjálfseignar kirkjueigna afgjaldi eins og af annari sjálfseign, að prestsmötunni einni af numinni. Bændahlutinn í
sjálfseignar-bænda kirkjustöðum og hjáleigum svari sem
önnur sjálfseign, án allrar undanþágu afgjaldsillS.
3. því skýtur nefndin til alþingis ályktunar, hvort það vill láta
spítala) kristfjár og hreppajarða afgjöld bera alþingiskostnað, hvað þó nefndin finnur grundvallarreglunni samkvæmt.
Reykjavík,

þann 16. júlí 1849.

Th. Sveinl!Jörnsson.
ll. G. Thordersen.
Jón Jónsson,
með tilliti lIil míns ágreinanda
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álitsskjals.

'því næst las framsögmaður upp ágreiniagsélít minni hluta
nefndarinnar (þ. e. sj álf.s hans), svo Játandi:
Eg, hreppstjðri Jón Jónsson, sem er minni hluti nefndarinnar í málefninu um betri jöfnuð á alþíngiskostnaðinum, hefi
í þessu efni í skoðun minni og áliti leiðzt út á nokkuð aðrar
og fleiri götur, en meðnefndarmenn mínir. Svo er það þá fyrst,
hvað snertir bænarskrána frá Norðurmúlasýslu um það efni;
meiri hlutinn hefir við upptalningu þeirra skjala í málefninu,
sem nefndinni voru afhent, tekið eitt atriði hennar til yfirvegunar, og auðk ent það með tölustafnum 4 í álitsskjali sínu, og
er minni hlutinn hinum samdóma í, að þetta atriði se ekki eiginlega viðkomandi nefndarinnar ætlunarverki,
þal' hún eiginlega á að stinga upp á og segja álit sitt á betra og sanngjarnara jöfnuði, en ekki, hvernig kostnaðurinn mætti mínkast.
En bænarskrá þessi hefir her að auki fleiri mjeg athugaverð
atriði, sem þingið er beðið að hugleiða, og sem minni hlutinn
álítur aldeilis heyra undir ætlunarverk nefndarinnar, og eru
þau þessi:
1. að eins og alþingið eigi að vinna gagn öllu landinu og
öllum innbúum þess, i hverri stétt sem þeir eru, þá ættu
sem flestir að létta undir byrðina, sem af alþingi leiðir;
og þegar meiri hlutinn þingkostnaðarins er lagður á fasteigna afgjöld' landsins, þá sýnist sanngjarnt, að hver
jörð á landinu, eða þeir, sem njóta afgjalda peirra, taki
að tiltölu þátt í þessu gjaldi, nema ef undan væru skildar Jensjarðir þeirra prestakalla, sem lakari eru en meðallngs.
2. að af önum kaupstaðareignum greiðist hæfilegur skerfur
til hins sama (þ. e. þíngkostnaðarins), og þær ekki verði
undan þegnar.
3. að bærinn Reykjavík taki að sínu leyti þátt í kostnaðinum, eins og hvert annað kjördæmi í landinu, og
4. að allir verzlunarþjónar, þurra búða eigendur, iðnaðarmenn,
sem ekki eru í fastri vist, taki þátt í sama kostnaði.
Minni hlutinn ser því ekki annað,· en þessi bænarskrá
se réttilega feingin nefndinni, og að atriðin 1 og 2 ber að ofan séu aldeilis sama eðlis og bænarskráin frá SuðurþíngeyarSýslu, og biðji um hið sama, Mm 'meiri hlutinn hefir i álitsskjali sínu markað með tölustafnum 3.
En hvað við víkur
uppástúngunum 3 og 4 her að ofan, um að hæl'ÍflIJ Reykjavík.
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sem eitt kjördæmi landsins, taki að sínu leyti, eins og önnur,
hlut í kostnaðinum,
og allir verzlunarþjónar,
þurrabúða eigendur, samt iðnarmenn, sem ekki eru í fastri vist, taki og svo
hlut í honum,
þá finnst minua hlutanum það aldeilis ekkert
vafamál,
að nefndin hafi átt að gefa þinginu um það hugleiðingar sínar og álit, þar þetta alt auðsjáanlega
miðar til betri
og sanngjarnari
niðurjöfnunar
alþingiskostnaðarins
, en verið
hefir.
Minni hlutinn tekur það fyrst fram, að það se að vísu
sjálfsagt,
að þau niðurjöfnunar
lög um þingkostnaðiun,
sem
þj0ðin biður um, hvort heldur þau verða, eins og þau nú eru,
ellegar með einhverjum
umbreytíngum,
muni ekki eiga ser
stað leingur, en þangað til hið nýa skattalögmál
yrði inn leidt
í landið, því þá muni allar þær serlegu álögur hverfa, og leiðast inn Í samband við aðal- skattgjaldið.
En þó nú að minni
hlutinn búist við þessu,
þykist hann sjá margan undirbúning
þess, að skatta - lögmálið geti ekki komið út, fyrr eu að töluvert laungum tíma liðnum;
því hinn sanngjarni
grundvöllur
þess, jarðamatið,
að því leyti það verði lagt til grundvallar,
muni ekki fljótlega leiðast til lykta, auk annars fleira, sem
valda hljóti, ef til vill, tálmun skattgjalds - laganna.
Minni
hlutinn þykist því fullkomlega sjá fram á, að sú óánægja þjóðarinnar, sem alla reiðu er, eptir eins árs greiðslu þingkostnaðarins,
farin að láta sig í ljósi, ekki einungis heimuglega,
heldur opinberlega,
bæði í bænarskrám
og kröfum til þingsins, um að reyna að bæta úr þessum ójöfnuði, og þar að auki
i tímaritum Iandsins,
muni ár frá ári fara vaxandi
og loksins, ef til vill, hara skaðlegar afleiðingar,
ef þingið ekki nú
þegar útvegar eða reynir til að útvega lagaboð, sem í þessu
millihili ákveði sanngjarnari
niðurjöfnun
alþlngiskostnaðarins,
en verið hefir. .l\Iinui hlutinn er því fastur á þeirri meiningu,
að þingið ætti nú strax að leggja til með því, að í þessu efni
feingist það lagaboð, ef mögulegt
væri, sem bæði væri skynsamlegt, sannsýnt. jafnaðargjarnt,
þjóðlegt og vinsælt, því hann
meinar, að þegar eins eður fleiri þessara atriða missi við í löggjöfinni, muni virðing og hlýðni við hana standa á veikum fæti.
Her að auki hefir hann þá skoðun á málefninu,
að alþing sé
stofnað her í landi vegna allrar þjóilarinnar yfir höfuð, jafnvel
alinna og óhorinna, af hverri stétt eður standi sem eru eður
verða; líka hefir þjóðin, sem í einu hljóði, beðið konúng um gjöf
þessa, og hafa beggja stétta embættismenn
í landinu
verið
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hvatamenn þess og fylgjendur, og o,t látið í ljósi, sem vonlegt var, að þá gjöf feingju menn seint fullþakkað ; enda ætlar minni hlutinn, að ef óánægja og sundurþykki þjóðarinnar
um niðurjöfnun alþíngiskostnaðarlns ekki fellir það af fótum,
muni það eins sanngjarnlega, og það 'hefur híngað til viljað
gjöra, gæta réttinda, gagnsmuna, sóma og þjóðernis landbúa
án nokkurrar undantekníngur eða manngreinarálits, hvort embættismenn eður alllýða á í hlut. Af þessu finnst leiða, að allar stéttir' þjóðarinnar ættu sanngjarnlega og tillögulega, eptir
þeirra ólíku efnum, atvinnuvegum og kringumstæðum að taka
meiri eður minni þátt i kostnaði þeim, sem af alþíngi leiðir,
og gjörir minni hlutinn ser vissa von um, að einginn landsmanna mundi vilja skorast undan eður hliðra ser hjá hæfilegri
hluttekningu kostnaðarins, ef það jafnaðargjarna lagaboð feingist, sem, þótt það ekki að öllu leyti, þá samt að miklu leyti,
drægi fleiri landsmanna og fasteigna undir lagabolHð, heldur
en nú er.
Nefndinni hefir komið saman um það, að sjálf..,agt ætti að
láta sjálfseignarbændu kirknajarða afgjóld þau, sem bændur
sjálfir njóta, dragast undir hluttekníngu í alþíngiskostnal'Jinum;
en fwgar kemur til spítala, hreppa og kristfjárjarðanna, kemur
ærið hik á meiri hlutann með að vilja hvetja til að leggja á
afgjöld þeirra, og það þótt þeir í niðurlagi álitsskjalsins játi
það grundvalJarreglunni samkvæmt, að svo se gjört, og telur
meiri hlutinn þar til helzt tvær ástæður í tilliti spítala og hreppajarðanna, af því "að þjóðin taki þá úr einum sjóði sínum og
láti í hinn", en i tilliti til kristfjárjarðanna,
af því "ekki
ætíð hægt að sjá, hvaðan álagan skuli takast, nema af munaðarlausum ekkjum og ómyndugum börnum". Fyrri ástæðan
sýnist minni hlutanum ekki eiga alls kostar við, því það sem
tekið er af afgjöldum jarða til þíngkostnaðaegreiðslu, er ekki
eiginlega lagt í neinn sjóð, heldur borgaður með því árlegur
kostnaður þíngsins í hvert skipti; en ef svo ætti að skiljast ástæða þessi, sem beinna horfir við, að þjóðin væri þá, efhún fer
að taka af afgjöldum hinna áminnztu jarða, að taka úr einum
sjóði sínum, til að þurfa að bæta hinum sama sjóði skaðann,
með að leggja í bann aptur síðar, þá verður skoðun minni
hlutans á þá leið, að einmitt sama se tilfellið með anar kóngs
og klaustrajarða inntektir, sem landið nýtur sjálft afgjaldanna
af, og því se ekki vegna þessarar ástæðu orsök til að gánga

se
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ððruvisi tN. verks með einar jarðirnar, en aðrar, svo ef það se
að taka úr einum sjóð og leggja i hinn í tilliti til spítala og
hreppajarða, þá se hið sama í tilliti kóngs og klaustrajarða,
og þó nú þetta væri, sýnist minni hlutanum ekki skaðlegt að
lofa þjóðinni að ráða þessu, þegar hún vill hafa það svo.
Hvað spítala sjóðina snertir, þá veit eg flestir þingmenn munu
þekkja til þess, hvort þeir ekki án nokkurs tilfinnanlegs skaða
eða rýrnunar mundu þola þessa lítilvægu álögu á afgjölrl jarða
sinna, sem ekki mundi verða nema 1 eður mest 2 rbdl, af
100 rbd. í afgjöldum, ef lagt yrði á fleiri gjaldstofna, en nú er
gjört.
Hvað hreppajarðirnar snertir, er það Iíks eðlis, því
fyrst og fremst mun sjaldan sá hreppssjóður vera mjög fátækur eða lítill, sem jörð á, og hann mun því standa jafnreltur fyrir því, þótt hann láti greiðslu þessa, sem aðrir eigendur jarða, og þótt nú svo færi, að sjóður sá yrði fátækur,
er það ætíð sjálfsögð skylda hreppsbænda , að auka hann þá
hæfilega eptir þörfum og kringumstæðum í hvert skipti.
Hvað kristfjárjarðirnar snertir, þá neitar minni hlutinn því
að sönnu ekki, að álagan verði að takast af fátækum, því
þeir einir njóta þeirra, þegar ekki er svo að farið, að safna í
sjóði, sem gripi~ se til, einúngis í aðþreyngjandi almennum
vandræðum, sem sumstaðar mun þó, ef til vill, vera tilhögunin. En minni hlutinn veit og þekkir víða til Í landinu, að líkt
stendur á Í tilliti til bændaeignanna, að margur, þótt bann lafi
á fáeinum jarðarhundruðum, og sama er opt um lausafeð , þá
er hann svo fátækur og skulduæur, að opt el' eign hans ekki
til muna meiri, en fyrir skuldum hans, og fær hann þó einga
fríun við hluttekníngu sína Í borgun þingkostnaðar hvorki af
fasteign ne lausafé, sem hann þannig undir höndum hefir; og
þó börn eefi lítilræði í fasteign, sem eingan veginn nægir þeim
til uppeldis, muni hrepparnir ætíð hjálpa þessum, ef með
þarf, og eins se um börn þau, sem njóta afgjalda kristfjárjarðanna, þá muni þeirra hreppar taka við, þar sem kristfjárjarðaafgjaldið hrekkur ekki, og finnst því minni hlutanum ah
öllu 'leyti fram á farandi, að þessar umtöluðu jarðir dragist
undir hluttekníngu alþingiskostnaðarins,
eins og hinar aðrar
fasteignir í landinu, því þó nú alþíngið árið 1847, eins og
meiri hlutinn drepur á í áIitsskjali sínu, hafi þá viljað álíta
þetta "mildar stiptanir'', og má ske eigi að álíta það enn, þá
meinar minni hlutinn, að það se ekki einúngis vafalaust, held-
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ur jafnvel hrós vert fyrir þingið, þó það annaðhvort
í þessu,
eður hverju öðru, kynni nú að vera komið á aðra reynslu eður þekkingu
um einhver málefni og fyndi því nauðsyn
að
biðja nú um breytingu
þeirra lagaboða,
sem það þá lagði
grundvöllinn
til.
Hvað nú framvegis snertir það atriði í bænaskránni,
sem
vill láta lénsjarðir presta komast undir hluttekningu
alþingiskostnaðarins,
þá verð eg að játa,
að umlmgsan þessi kemur
inn hjá mer nokkurs
konar ótta, ef eg með skoðun og ummælum mínum í þessu efni skyldi "leiða þíngið inn á hina
hálu götu". og um leið svo myrka, "að það yrði tvísýnt, hvar
það ætti staðar að nema".
Ótti þessi rénar að vísu mikið,
þegar eg hugleiði, að þingið samanstendur
af svo mörgum góðum og greindum,
og þar á meðal nokkrum
mikið mentuðum
mönnum, svo eg sann færist um, að það lætur ekki meiníngar
eða tillögur einstakra manna villa um fyrir ser;
verð eg því
að ætla því nú, eins og vant er, að ráða úrsliti málefnanna,
og sjálfa að hafa ábyrgð á tillögum sinum.
Eg verð því að fara dálítið leingra fram í þetta málefni,
og ber bænarskráin
frá Suðurþingeyarsýslu
það með ser, hvort
sem hún er sanngjörn eður ekki, að sýslumaðurinn
og nokkrir prestar þar biðja um jöfnuð þenna, að eins verði lagt eptir
tiltölu á Umsjarðir þeirra,
sem aðrar jarðir, og aðhyllast serhvað anuað, sem bænarskráin
biður um.
það eru þvi ekki
mikil Iikindi til að þeinkja, að allir aðrir prestar og embættismenn í landinu standi á baki þeirra í þessari jafnaðargjörnu
og þjóðlegu uppástúngu;
þessi hugmynd hefir fyrr hreift ser
þaðan, sem sjá er af alþinglstíðindanna
256. bls., 1847, og er
hvervetna höfundinum til sóma, en hitt "ita þíngm{}nn sjálfir,
að eins og nú horfir við, kemst mikill fjöldi jarða undan kostnaðinum, og þar optast mest, sem prestar sitja að beztu brauðum, en hitt er aui'lráðið, að þegar kemur að þessum atriðum,
og sérdeilis þeim sem bænarskráin
frá Norðurmúlasýslu
skorar á. þingið að hugleiða, og meiri hlutinn hefir þó i álitsskjali
sínu geingið þegjandi fram hjá, þá muni minni hlutinn,
sem
sumum þeim atvinnuvegum
ókunnugur,
ekki geta komið fyrir
sig neinni fastri eða ljósri hugmynd, hvernin þar á skuli leggja
einhverja
litla hluttekníngu
í kostnaðinum.
Minni hlutanum
sýnist þó ekki með öllu ófært, að eins og meiri hlutinn hefir
aðhylzt það, og nefndin
öll geingið inn á þá meiníngu, að
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bæta einum gjaldstofni við það, sem áður var, nefni!. timbnr-,
íbúðar og verzlunarhúsum
kaupstaðanna,
þá mundi mega bæta
við enn nú einum eða tveimur gjaldstofllum,
ef þeir fyndust
hentuglega ; því víst er það, að margir efnamenn
og embættismenn,
sem rífleg laun taka, komast að miklu eður og öllu
leyti undan þessum kostnaði.
Dæmið,
með hverju meiri hlutinn vill sannfæra
þingið
um, hvað ábúandinn í Landakoti við Reykjavík
yrði hart úti
með hluttekníngu
i þingkostnaðinum
, ef hann skyldi greiða
af .{ g:ialdstofnum
sínum,
held eg að vísu se mikið vel
valið, en þó er það nú ekki alment, heldur fágætt, að prestar
landsins
eigi timburhús
í kaupstað,
og hvyrfi þá að mestu
þessi Kjaldstofn í þeirra tilliti; en minni hlutinn
vill ráða
þínginu
til að hugleiða dæmið, líkt og því er feingið þall í
hendurnar,
og með þeim uppástúngnu
fjórum g:jaldstofnum.
Væri Landakotið
eptir Johnsens
jarðatali
með 90 álna
landskuld
og 1 kúgildi,
yrði alþingiskostnaður
af eptirgjaldi
þess, eins og lög eru nú, ...•....•.....
" rbd. 53 sk.
alþingiskostnaður
af lausafé, líkt og nú stendur á "
9eður af þessum tveimur gjaldstofnum
ábúandans,
efhann er eigandi, ...........•.•....
" 62ef nú þetta við útbreiðslu þinggjaldskostnaðm'ins
almennu gjaldstofila,
eður allar jarðir og timburhúsin, eptir uppástúngunni,
skyldi lækka um
þriðjúng, yrði þessi hluttekning
hans her um . ." 40Skyldi hann nú enn fremur eiga þar timburhús, eins og meiri hlutinn gjörir ráð fyrir og
nú stenzt
á, og það væri nálægt 4000 rhdl,
virði, og ef það leigðist landi voru, eins og nú,
fyrir 150 rhdl., þækti má ske ekki öfgar, þótt eptir uppástúngu
nefndarinnar
af því væru greiddir
"," ru'll Iir ••••••••••••••••
2 I, a Jþ'n""
I :-.ISk 0 st null
"
og skyldi nú maður þessi hafa i embættisiaull
frá 8 til 900 rhdl., og alþingiskostnaður
á honum
kynni við það að vaxa um . . . . . . . . . . . . . 1 -56sem á þessa upptöldu fjóra gjaldstofna
gjörði þá 4,
"
árlega i þingkostnaðinn,
gæti mer nú ekki sýnzt, hvað sem
þínginu sýnist, að svo væri harðlega með hann farið,
að nú
væri ekki annað eptir, en að leggja nefskatt
á hann. konu
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hans og börn, .og getur minni hlutinn ekki ætlað annað,
en
að þessi ummæli meiri hlutans séu spaugfullur
útúrdúr,
og
væri óskandi,
að þau ekki leiddu neinn á þá hugmynd,
að
kalla toll þann, sem gipt, en fátæk vinnu kona þyrfti að borga
fyrir kirkjuinnleiðslu
sína og skírn barns síns, nefskatt þeirra,
af því hún hafði ekki af neinum stofni að gjalda, nema kaupi
sinu, sem má ske ekki gjörði betur en hrökkva
henni til
klæðnaðar, og sleppi eg svo fleirum ummælum um þetta dæmi.
:Minni hlutinn kannast
við þá mótbáru, sem reist er móti
því að leggja lítinn hluta þíngkostnaðarins
á laun embættismanna, sem er sú, að þall verði þá úr því næringar
eða atvinnuskattur.
En sú skoðun og það nafn um þingkostnaðinn,
að nefna hann skatt, finnst mer ekki eiga við, því þá mætti
eins nefna jarðaskatt,
lausafjárskatt,
húsaskatt.
og svo frv.,
en greiðsla þíngkostnaðarins
er að meiningu minni hlutans ekki
þess eðlis, að það geti skattur
heitið,
því þjóðin vill sjálf
leggja til eptir einhverjum sanngjörnum
reglum, svo hún með
þvi geti viðhaldið alþingi sinu og borgað fulltrúum
sínum.
En þó það nú alla æfina gæti heitið skattur, og það í tilliti til
embættismannanna
nærinqarskattur, meinar minni hlutinn,
að alt, sem greidt er af lausafé búenda,
hverra aðalatvinnuvegur að er kvikfénaðurinn,
og jafnvel fiskibátarnir,
sem tíundaðir eru, mætti þá með líkum ástæðum heita næringarskattur. Her að auki eru það margir jarðeigendur
í landinu.
sem
með sinna ýugri ára súrum sveita, dugnaði, áhyggju,
spörun
við sjálfan sig, og töp un annara efna sinna hafa eignazt jörð,
líkt og presturinn á æskuárum sínum, eptir meining meira hlutans, hefir komizt til mentunar,
og þessir jarðeigendur
hafa
þá opt á ellilasleika
árum sínum einúngis afgjald jarðar sinnar ser til atvinnu,
og framfæris.
og mundi þá rett kallaður
næríngarskattur,
sem tekinn væri af þeim til þingkostnaðargreiðslu '?
Hvað nú framvegis snertir hluttekningu
embættismanna
í
alþingiskostnaðinum,
þá hefir það heyrzt optar en einu sinni
her á þingi, og það af lögvísum manni, að þeim væri ekki óréttur gjörður, þó undanþágum
frá almennum skyldum væri af
þeim kipt, þar þeir væru komnir til embætta með þeim skilmálum að gánga undir breytingar
laganna,
og sýnist þessi
hugmynd eiga rétt vel við, í tilliti til hinna undanþegnu
fasteigna.
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það er enn nú ótalin ein mikilvæg
ástæða,
sem mælir
fyrir því, að alþingiskostnaðurinn
leggist að einhverju leyti á sem
flesta inubyggjendur
landsins, og það er sú: að almenn reynsla
sýnir það í öllu sínu þjóðlega og frjálsa felagslífi manna,
að
sá sem er hluttekningnrlaus
i tilkostnaði
félags eins eða stiptunar, þá verður hann áhugaminni um velferð þess, og afskiptaminni um athafnir þess, en veigrunarfullur
að þiggja ávöxt og
not þess, sem hann sjálfur ekki kostaði neinu til.
Eg hefi þannig stuttlega
leidt þínginu fyrir sjónir grulldvallarástæður
þær, sem eg þykist hafa fyrir því, að alþingiskostnaðurinn
þyrfti og ætti að jafnast
sanngjarnlegar
niður;
en verið hefir; en svo ætla eg orð mín ljós, að ekki þurfi að
óttast fyrir, að þau leiði þíngið út á hálku þá, á hverri það
ekki geti staðar numið.
Að endingu vill minni hluti nefndarinnar geta þess, að bænarskrá frá Mýrasýslu
var feingin henni til yfirvegunar,
með 44
undirskriptum.
þessi bænarskrá biður um, að útveguð verði Ja un
mönnum þeim, er tilbjuggu skýrslur þær yfir afgjald jarða, á
hverjum
alþingiskostnaðutinn
er bygður, og sest af því, að
hún ekki eiginlega
heyrir undir ætlunarverk
nefudarinuar,
sem einúngis á að segja álit sitt um betri niðurjöfnun
alþíngiskostuaðarins,
þar að auki er nú því mesta í þessu falli af
lokið, og árleg leiðréttíng skýrslna þessara, sem breyttur Jeigumáli og breytt verðlagsskrá
getur orsakað , er lán gt um minni
héðan af, sem ekki veldur talsverðu
ómaki eða tilkostnaði
hlutaðeigenda,
varð því nefndin að útilykja
þessa bænarskrá
frá sínum frekari afskiptum.
Af öllu framan töldu finnst minni hluta nefndarinnar,
að
bænarskrárnar
frá Norðurmúla og Suðurþingeyarsýslum
fari fram
á sanngjarnar
óskir og kröfur til þingsins,
og vill því ráða
þinginu til allra þegnsamlegast
að bera upp þá bæn við hans
hátign, konunginn:
1. að alþíngiskostnaðurinn
verði lagður á allra fasteigna afgjöld í landinu, samkvæmt hinu konúnglega
frumvarpi.
2, að verzlegir
embættismenn,
umboðsmenn,
og höndlunarþjónar greiði til þingkostnaðarins
svo mikið,
"em svari
lo parti lögleigu þeirrar, sem árleg laun þeirra gæfu
þeim, ef á vöxtum væri.
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3.

að þurrabúða og tómthúsmenn
4 sk. af hverju hlutar hundraði
Reykjevik,

svari til þessa kostnaðar
þeirra, um vetrarvertíðina.

þann 20. júlí 1849.

.Jón Jonsson.

Framsðpumaður, Jðn Jonssons Nefndin í þessu málefni,
að því leyti hún varð á eitt sátt, hefir í álitsskjali
sínu geingið nokkuð leingra áfram í skoðun sinni, heldur en til þeirra
stofna, sem em prívat jarðir og lausafé,
og fundið sanngjarnt,
að bænda kirkjujarðir,
sem þeir njóta aígjalda af, ættu að takast líka undir alþíngiskostnaðar
hlutteknínguna;
her að auki
kemur henni saman um, að timburhús kaupstaða
eigi líka að
komast undir þessar sömu skyldur.
Minni hlutinn heldur nokkuð leiugra áfram með greiðslu af fasteignunum,
og álítur, að
allar jarðir í landinu eigi að taka þátt í kostnaðinum,
samkvæmt undirstöðureglunni.
Líka álítur minni hlutinn, að sanngjarnt mundi, að lítil væg hluttekning
verzlegra embættismanna
og höndlunarþjóna,
miðuð við stærð launa þeirra, væru á þá
lögð til þíngkostnaðar.
Nefndin,
hvorki að því leyti sem
henni kemur saman,
eða hana ágreinir,
finnur nú í hráð ástæðu til leingri fyrirmála, og er þess fullviss,
að þó dálítið
mismunandi
skoðun kunni að verða á einstökum atriðum nefndarálitanna
fyrst í stað, muni þó sá sanngirnis
og þjóðernis
andi, sem hvervetna vottar sig her í þinginu, ráða loksins góðu
og farsælu úrsliti málefnanna.
Stiptamtmaður : það eru þegar liðin 10 ár, síðan mál
efni þetta í fyrsta sinn var rædt á fundi embættismanna,
árið
1839; það er að vísu ekki öldúngis hið sama málefni, sem þá
var rædt, því þá var til rædt um kostnað þann, sem leiddi af
setu fulltrúa Íslands
á fulltrúaþínginu
í Hróarskeldu,
en í
sjálfu eðli sínu er það þó bið sama, er það áhrærir,
hvernig
endurgjalda
skuli kostnað þann, er leiðir af þingstörfum yfir
höfuð.
Eins og sjá má nú af tíðindunum frá nefndarfundinum
1839, var stúngið upp á, að kostnaðinum
væri jafnað niður,
annaðhvort á sjálfseignir
einar eptir afgjaldinu, eða þá einnig
á lausafé, eptir því sem að er farið, þegar gjald er krafið til
jafnaðarsjóðanna.
Í fyrra, 18. júlím.,
kom út opið bréf um
það, hvernig
endurgjalda
skuli hinum konúnglega jarðabókasjóð alþíngiskostnaðinn
og önnur þar við riðin útgjöld, og var
það Í fleirum atriðum samkvæmt uppástúngum
embættismanna-
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nefndarinnar,
og er eptir því ! kostnaðarins
jafnað á allar
jarðir á landinu eptir leigumála
þeirra yfirhöfuð að tala, en t
á lausafjártiundar
hundruðin.
það hefir víst ekki heldur verið tilgangur beiðendannn,
~ð breyta þessum ~\'Ullavclli,
þvi í
bænarskránni
fra Suðurþíngeyarsýslu
stendur með berum orðum tekið fram,
að útvegað se lagaboð,
sem leggi alþingiskostnaðinn
"að þremur fjórðu pörtum á aígjald allra fasteigna
í landinu",
Hvað þann fjórðúng kostnaðarins
snertir, sem lagður er á Iausaféð, þá held eg, að allar uppástúngur,
bæði hins
meira og minna hluta nefndarinnar,
sem nú eru bornar upp,
og ekki beinlínis snerta jarðir, heyri undir eitt, eða lausaféð
eingaungu.
Eg er öldúngis samdóma þeirri uppástúngu
meiri
hlutans,
að ef alþíllgiskostllaðinum
á að jafna á timburbús á
verzlunarstððum
landsins,
þá ber að skoða þau, eins og
lausafé, og sama eðlis virðist mer vera það, sem minni hluti
nefndariunar
hefir stúugið upp á undir tölulið 2 og 3, en þar
eð .þingið rétt fyrir skömmu hefir hrundið öllum nppástúugum
um breytíngu á lausafjártíulldarlagi
her á landi, get eg ekkí
heldur
ímyndað mer,
að þíllgið geti aðhylzt
uppástúngur
þessar.
Aðalspumíngin
verður því, að mínu áliti, um, á hverjar
jarðir eigi að jafna þeim þremur fjól'ðu pörtum alþiugiskostnaðarins. sem á jarðir yfir höfuð að tala er lagður, og hefir bæði
meiri og miunihluti
nefndarinnar
mælt mest fram með því,
að jafna niður kostnaðinum
á allar jarðir,
nema presta.
Meiri hluti nefndarinnar
ræður nú frá, að leggja álögu þessa
á jarðir presta, því þetta væri að leggja álögur á laun þeirra,
og þess vegna ósanngjarnt,
þegar ekki er lagt á laun armara
embættismanna.
þessum
skoðunarhætti
verð eg nú að vera
mótfallinn,
því það er alt annað, að hafa laun í peningum, en
afgjald af jörðum, og híngað til hafa þær einúngis verið undirstaða þess hluta alþingiskostnaðarins,
sem hel' er umtals efnið. Einnig
er alþíngistollurinn
borgaður
af öllum embættisjörðum hinnar veraldlegu stéttar, og líka af biskupsins.
Ef því
prestar eiga að sleppa álögufríir í þessu tilliti, verður það að
vera af öðrum ástæðum, eður vegna þess þeir geta ekki mist
af tekjum sínum, sjá nefndarfundatiðindi 1839 bls. 202-203,
og skal. eg. ekki vera því mótmæltur,
því síður, sem þingið
hefir flýlega stúngið upp á, að prestar jafnt öðrum borgi til
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jafnallarsjóllanna, og þall fHÍ kynni of mjög þraungva all kjörum þeirra, að leggja nýar álögur á jarðir þeirra.
þ. Svein~jörn~N/01l: Eg vil fyrst breifa fátt eitt við þvi,
er stiptamtmaðurinn seinast mælti. Hann telur það sem ástæðu
fyrir, að timburbús í verzlunarstððunum
eigi ekki all svara
alþíngiskostnaði, að þau ekki séu tíunduð, og svari því eingu
til jafnaðarsjéðanna,
en eg held þetta sé ekki sterk ástælla,
því þær gömlu Skálholtsstólsjarðir
em heldur ekki tiundaðar,
og þó er af afgjaldl þeirra lokið alþingistolli.
Sem ástæðu
fyrir því, að mensaljarðir presta og henefiela eigi að bera alþíngistoll, hefir hann tilfært, að tollur þessi se goldinn af áhýli biskups, amtmanna og It'msjörðum sýslumanna; en eg ætla
fletta sanni ekki mikið, því eg ætla þessum ekki veittar jarðir þessar, sem embættislaun, heldur sem einhver þóknun,
og
væri at:~ald þeirra með laununum, þá ættu þær eptir minni
skoðun að vera undan þegnar.
Eg verð líka að gjöra fáeinar athugasemdir við það lánga
ágreiningsatkvælli melluefndarmanus míns, sem nýlega var
lesið.
Eg segi fáeinar, því ekki alt í því er svaravert, og
honum er vist kunnugra , sem von er, álít meiri hlutans, en
mer er minni hlutans.
það er þá fyrst, að eg ætla töluliðir
hans 2 og 3 á 1. eða 2. síðu seu eitt og bið sama. Reykjavík tekur þegar þátt í all lúka alþíngistollinum; hvað þá, ef
timburhús hennar takast með 'f Eg veit ei betur, en hún í ár
hafi, fyrir litla tíund og þessa fáu túnbletti her í kríng, lokið
12 rhd.; þar um getur sýslumallur í Gullbringusýslu,
sem bæarfógeti, má ske getið upplýsingu.
Minni hlutinn þykist sakna
þess, að meiri hlutinn hafi ei látið í ljósi "hugleiðingar og álit" sitt, um það, hvort verzluuarþjónar og þurrabúðarmenn
ekki ættu að greiða alþíngistoll, en svo kunnugt ætlaði eg
honum álit meiri hlutans, all hann hefði fundið þar í eitthvað
um atvinnuskatt, og her er ekki um þessa menn all tala öðruvísi en svo, að þeir ekki hafi af öðru að gjalda, en atvinnu
sinni.
þall sem minni hlutinn .talar um jarðamatið og þa~ á
bygð skattalög, veit eg ekki hvað her á við. það vekur mer
grun um, að minni hlutinn blandi saman í eitt fasteignarskatti
og skatti á atvinnuvegi.
Una spítala -, kristfjár - og hreppajarðir er það að sðnnu svo, að meiri hlutinn ekki hefir gjört
nm þær uppástúngu,
heldur að eins sett það til þingsins atkvæða,
hvort þær skuli teljast til alþingiskostnaðar-
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greiðslu eður ei, og talið ástæður móti og með, og þó jafnvel heldur hneigzt að því síðara, en þó nú meiri hlutinn
hefði gjört um þetta helulinis uppástúngu
(lndstilling),
þá
hefði hún þó að líkindum komið til atkvæða þingsins, svo
eingu er enn spilt. Hann talar um undirskriptir presta og embættismanna undir bænarskrána frá Suðurþingeyarsýslu,
en
hvorugur okkar getur sagt öðrum mikið um þessara manna
innvortis sannfæringu.
Hann ber meiri hlutanum það á brýn,
að hann líka hafi hætt við nýum gjaldstofni, þar sem hann hafi
látið til leiðast að bæta timburhúsum verzlunarstaðanua við,
en þetta er eingan veginn svo; þessi hús eru annnðhvort
fasteign eða lausafé, eins og nefndin telur þau, og þannig
einginn nýr gjal{lstofn, því þetta eru þeir eldri gjaldstofnar.
j)að er minni hlutinn, sem hýr til nýan gjaldstofn, atvinnuveginn. .Minni hlutinn gjörir ser glatt yfir nefskattinum. en af
dæminu, sem hann tekur af vinnukonunni , sem leiðast á í
kirkju, er mer nær geði að halda, að hann viti ekki, hvað nefskattur er. j)að el' skattur lagður á manntalið.
Honum ægir
það ekki, þó embættismaður í Landakoti svari 4 rbd. í alþingistoll, en viss er eg um, að margir ríkisbændur i sveit svara
ei svo miklu enn þá. Minni hlutinn vill ei gefa alþíngiskostnaðar greiðslunni skattsnafn, en mer er sama, hvaða nafuí hann
nefnir hana. Hann má kalla hana skatt, toll, álögu, eða hvað
hann vill. Hann segir þjóðin vilji leggja til alþingiskostnaðarins eptir sanngjörnum reglum, en eru þá aðrir skattar álagðir eptir ésanngjðrnum
Í hvaða villu minni hlutinn er um eðli
atvinnuskattsins, sýnir það, að hann segir, afl gjald af skepnum og skipum se líka atvinnuskattur.
Gjaldið af skepnum
og skipum hefir þó sýnilegan stofn, en ekki sá skattur, sem
lagður er á krapta iðnaðarmannsins eða þekkingu embættismannsins. Minni hlutinn ber mer, að eg held, á brýn, að eg sé
ekki samkvæmur sjálfum mer, að eg í nefndinni um gjald embættismanna til jafnaðarsjóðanna ekki hafi viljað hafa þá undan
þegna því gjaldi; en her er alt öðru máli að gegna. j)ar var
umtalsefnið, að þeir gy ldu af lausafé því, er þeir áttu sem bændur, en her er að ræða um að leggja á laun þeirra, sem embættismanna; það fyrra er sanngjarnt og rettvíst, það síðara, að eg
held, hvorugt. Seinast kemur minni hlutinn með nokkuð, sem
1131111 kallar "mikilvæga ástæðu",
að "sá, sem er tilkostnaðarlaus, verði líka hluttekníngarlaus".
Prestar eru þó ekki hlutÍ
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tekningarlausir í þíngkostnaðinum, þeir gjalda þó af fénaði
sínum og eignarjörðu, ef nokkur er, og þó her sæti á þínginu einhver embættismaður, sem hvorki á jarðir ne tiundarfé,
þá ætla eg ekki með minni hlutanum, að ásaka þá fyrir hluttekníngarleysi í þingsins störfum, þó þeir enn ekki lúki alþíngiskostnaði af embættislaununum.
Framsögumaður : Eg hefi nú alla reiðu gleymt þeim
smáu atriðum, sem meiri hlutinn hefir verið að hreifa við í tilliti til ágreiníngsskjals minni hlutans, og er það, af því að
fæst af þeim komu aðalefninu við eður skoðun þeirri, sem
minni hlutinn gekk út frá, og veiktu því hvorki né hrundu
neinum þeim ástæðum, sem hann hafði stuðzt við. Eg vil að
eins minnast á það marklitla atriði í tilliti til prestanna, sem
undir hafa skrifað bænarskrána ; eg get ekki kannazt við, að
þeir hafi gjört það móti sannfæringu sinni, en vottur var það
sanngjarns vilja hjá þeim, og get eg ekki haldið, að þeir hafi
þókzt þurfa að hafa nokkra ábyrgð á þeim vilja sinum í annara presta tilliti. Hvað hinu við víkur, að ekki se sanngjarnt
að leggja gjald á hið ósýnilega, eða hvað það het, þá skilst mel'
ekki, að afgjald af lensjörðum presta, spítala, kristfjár eður
hreppajarða. eður laun annara embættismanna, hvort þau heldur eru greidd í gjaldaumm eða peningum, séu ósýnilegir
hlutir.
Í tilliti til verzlegra embættismanna verð eg þó að halda,
að almenn hluttekning þeirra í alþíngískostnaði, sem bænda í
landinu, se yfir. höfuð heldur smá, meðan margir þeirra taka
sig út úr búskaparfelögum þjóðarinnar og setja sig niður í
kaupstöðum landsins. En í tilliti til presta er það að vísu
flokkuð öðruvísi, þar þeir flestir að meira eða minna leyti búa
á jörðum, og taka þá, að því leyti lausaféð snertir, dálítinn
þátt í þíngkostnaði, og hvað snertir eigin fasteignir þeirra, þá
greiða þeir líka sem bændur af þeim. En ef prestastéttin yfir höfuð að tala er svo fátæk í samanburði við alþýðu, sem
sumir eru að berja fram, þá munu þeir ekki heldur eiga mikla
fasteign í landinu, af hverri töluverð hluttekníng í alþíngiskostnaði greiðist.
Gleðin, sem samnefndarmaður minn þóktist sjá að eg gjörði
mjer út af nefjaskattinum, er minni, en hann hyggur, og ætla
eg, að því leyti mig snertir, að eptirláta það gleðiefni hverjum
öðrum, sem hafa vill seinna meir.
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Með tilliti til þess, sem herra stiptamtmaðurinn
talaði um
bænarskrána
frá Suðurþingeyarsýslu,
þá vakti sú hugmynd fyrir heiðendurn, að þeir! partar þingkostnaðarins,
sem eru 3rbd.
af hundrað i afgjöldum jarða, mundi lækka og léttast til muna,
ef lagt yrði á allar jarðir og hið annað, sem upp á er stúngið,
og hvernin sem niðurlag hennar er orðað, ber hún það með
ser, að hún vill, að betri jöfnuður' og; meiri léttir fáist í alþinglskostnaðinum,
heldur en verið hefir, og er þvi fyrr og
seinna sjálfri ser samkvæm.
En hvað uppástúngu nefndarinnar í Reykjavik
1839 snertir, og þau lög, sem fiar af hafa leidt, eður hvort að einhverju
leyti hefði verið bygð á þvi sú nú gildandi
löggjöf um alalþíngiskostnaðinn,
þá se eg ekki, að það þurfi að standa
neitt i vegi fyrir nýu lagaboði.
Stiptamlmaður: Eg skal einúngis geta þess, að í bænarskránni frá Suðurþingeyarsýslu
stendur
ekki neitt um niðurjöfnun alþingiskostnaðarins
með 3 af 100, heldur með þremur fjól'ðu pörtum á afgjöld af allri fasteign;
þess vegna hélt
eg, að tilgángurinn
bænarskrárinnar
væri sami sem í opnu
bréf 18. júlí 1848, og ef þetta er nú tilgángurinn,
þurfti að
taka það fram, hve miklum hluta alþingiskostnaðarins
ætti að
jafna á fasteignina,
og hve miklum á hina aðra stofna.
Varaforseti:
Eg ætlaði ekki að ræða í þessu máli, en
fyrst eg se, að eg fæ ekki með öllu haldið mer frá þvi, þá
finn eg mer skylt, að gjöra það heldur fyr en seinna.
Tilgángur minn helzti er, að minna þingmenn á, hvað þeir sjálfir hafa hin fyrri árin unnið ar. þessu máli. Her eru við hart
nær allir hinir sömu mennirnir,
sem voru hin fyrri árin, og
sama málefnið fyrir höndum, sem þá var.
Árið 1845 var þingið á þeirri mein ingu, að þingkostnaður
allur leggjast skyldi á fasteign þá í landinu, sem eptir alþingistilskipuninni
af 8. marz 1843 veitir rétt til kosninga
og
kjörgeingi,
og þvi rMi þingið stjórninni til, að kostnaður þessi
greiddist með hundráðs gjaldi af sölu og virðinga ...verði allra
fasteigna,
sem eigendum skipti,
hvort heldur með kaupum,
erfðum eða gjöfum.
Stjómin
fellst nú ekki á þessa uppástúngu þingsins; og sendi þinginu frumvarp til annarar kostnaðar álögu 1847, og af þvi þinginu þótti þá ei mál þetta mega
bíða, fellst það á frumvarpið,
flÓ með þvi, að sem mest legðist á fasteign þá, er kjörgeingi
veitti og kosningarrétt,
Því
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var það og, að þíngið undan skildi í 4. grein atkvæðagreiðslu
sinnar alt mensal-góz
prestanna,
af því að góz þetta eitt veitti
eingum kjörgeingi;
því öðruvísi ertilháttað með kóngsgózið,sem
alþíngistilskipunin
í 3. grein veitir sama rétt, sem 10 hundraða fasteign er gefinn, ef einhver heldur 20 hundruð af gózi
því með lífsfestu. þetta fær einginn
prestur
veitt leiguliða
kirkju sinnar, hversu mikla fasteign sem hún á, því lífsfestu
má prestur eingum gefa fyrir kirkjllgózi,
hverju hann ekki
ræður, nema sína tíð.
Vildi nú þíngið breyta svo með öllu
skoðun sinni, frá því sem hún var hin fyrri árin, og gjöra nú
alt það að gjaldstofni,
sem til er í landinu, laun embættismanna, atvinnu tómthúss og þurra búðar manna,
sem þó eru
hinir fátækustu í landinu, þá getur mer ekki annað virzt, en
þingið se orðið sjálfu ser sundurþykt,
Eg get ekki heldur
varizt að ætla, meiri hluti nefndarinnar
hafi villzt frá réttum
vegi, þegar harm leggur timburhús kaupstaðanna
í flokk lausafjár landsins.
það veit eg víst, að stjórnin hefir þá skoðun,
að timburhús
þessi teljast eigi með fasteign; því í 2. grein
nefndrar tilskipunar
segir, að "hið íslenzka
alþíng eigi að
samsetjast af 20 mönnum, er fasteign halda i landinu", og i 3.
grein, að "rettindi til hluttöku í kosningu alþíngismanna
beri
einúngis slíkum fasteigna haldendum.
sem eitt af þrennu eigi
10 hundruð í jörðu, 1000 dala virði í múr eða timburhúsi,
eða
haldi með lífsfestu 20 hundraða jörðu af opinberu gózi. Með
þessum orðum virðist mer stjórnin berlega gefa til kynna, að
hún telur kaupstaðahúsin
með fasteign, en ekki lausafé,
En hvað þvi við víkur, er herra stíptamtmaðurinn
sagði,
að þó það væri sanngjarnast,
að prestar svöruðu alþingisgjaldinu af mensalgózi þvi, er þeir undir höndum hafa, þá kynni
þó fátækt prestastéttarinnar
að ráða frá þessu; er það vist, að
þingið 1847 þág prestana
undan gjaldi þessu,
sem notendur
mensalgózins,
sem þess er eingan rjett veitti til kosningar
elía
kjörgeingi.
En samlíking
sú, er stiptamtmaðurlnn
gjörði á bújörðum
amtmanna og einstakra sýslumanna,
þá hefir hinn fyrsti konúngkjörni þingmaður sýnt ofan áJ að hún eigi ekki sem bezt
við; en mer virtist
hann ekki taka það nóg fram, að sá er
munurinn
á bújörðum þessum og mensalgðz! prestanna,
að
þær munu aldrei reiknaðar sem laun þessara embættismanna,
heldur að eins iveruhús, ef þar eru, mót húsaleigu,
er slík-
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um embættismönnum nú er svo opt veitt; hvar á móti mensalgózið berlega el' reiknað prestinum sem embættislaun, eins
þær jarðirnar, sem þeir búa á, eins og hitt annað jarðagóz, er
undir kirkjuna liggur. petta má bezt sjá af spesificazíón
þeirri, sem gjörð var fyrir Skálholtsstipti 1736. MensaIjarðirnar geta því ekkert átt skylt við brúkunarjarðir
einstakra
embættismanna.
'það er þvi skýlaus meining mín, að jarðir
presta séu eins undan þegnar alþingiskostnaðar gjaldinu, eins
og hver önnur laun annara embættismanna, og það því heldur,
sem margir kannast við, að þeir séu öðrum embættismönnum
fremur illa launaðir.
Hvað spurningunni um timburhús við
víkur, hvort þau eigi að reikna sem fasteign eður ekki, þá
áleit þíngið 1847 þau sem vafalausa fasteign; var þá og einginn ágreiningur um skilning alþíngistilskipunarinnar;
þvi allir
mundu það þó, að eignir þessar veittu kjörgeingi og eigendur
þeirra kölluðust fasteignarmenn.
þó opið bréf frá IS. júlí
1848 tilnefni að eins jarðirnar, sem þær, er þingkostnaði eigi
að svara af, ætla eg það komi annaðhvort af því, að semjandi
þessa opna bréfs hafi ekki algjörlega komizt inn á skoðun alþíngisins, um hvað fasteign væri, eða að stjórnin hafi viljað
þiggja þau undan alþíngiskostnaðinum,
þótt hún veitti þeim
samrétti við aðra fasteign. það er því vafalaus meining mín,
að ef hús þessi eru tekin undir alþingiskostnaðar byrðina, þá
eigi þau að takast inu, sem fasteign; annað væri synd bæði á
móti málýzku og öllum jöfnuði.
Eg ítreka: það, að eg er sannfærður um, að alþíngi se
ekki svo horfinn hugur frá 1845 og 1847, að það vilji nú
breyta skoðun sinni á alþingiskostnaðar
niðurjöfnuninni til
þeirra þriggja funda, sem þegar haldnir eru eptir nú gildandi
kosningarlögum.
Menn búast við, að á næsta ári verði ný kosníngarlög
samin, og þá nýir gjaldstofnar teknir, á hverja þingkostnaðurinn verður síðan lagður; það er því nú að eins um þrjú þínghöld að gjöra.
Stiptamtmaður : Eg verð að vera mótmæltur mein ingu
þeirri hins beiðraða varaforseta, að undanþága presta frá hluttekníng í alþíngiskostnaðinum se bygð á því, að þeir eptir alþíngistilskipuninni .voru úti lokaðir frá kosningarrétti og kjörgeingi, Í álitsskjali þíngsins til konúngsins, sem innfært er í
þíngtíðindin 1847 bls. 453, stendur það þvert á mót með ber-
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um orðum, að prestar ættu að vera undan þegnir álögu þessari, því þeir ættu yfir höfuð her á landi við þraung kjör að
búa, svo verið væri að reyna til að bæta þau, og samkvæmt
þessu er þa1'l borið upp við konúng í 2. ályktunar-atriði
álitsskjalsins,
að mensaljarðir
presta
og mi/dar stiptanir
verði
undan þegnar hlutdeild í þessum
kostnaði.
Stjórninni
hefir
ekki dottið í hug að blanda háðum
þessum málefnum saman,
og aldrei að mínu áliti haft þá skoðun,
að þeir einir ættu að
greiða alþíngiskostnaðínn,
sem hefðu kjörgeingi og kosníngarrétt, enda verða margir, svo sem ekkjur
og ft, sem annars
ekki hafa þessi réttindi, að taka þátt í greiðslu
hans að sínu
leyti.
Hafi því prestar verið undan þegnir, þá er það ekki af
þessari ástæðu, heldur af hinu, að ei hefir þókt tíltækilegt
að
þraungva kjör þeirra með hluttekníngu
í álögu þessari.
Í tilliti til þess að öðruvísi se ásta dt með Ums og mensaljarðir
presta, en jarðir þær, sem amtmenn og sýslumenn her á landi
hafa að léui, þá veit eg að vísu, að þessir síðar nefndu embættismenn
hafa að því leyti orðið að taka hlutdeild í alþíngiskostnaðinum;
þó er mer ómögulegt að sjá þenna mismun,
en það er alt öðru máli að gegna, hvort ekki er ástæða til að
prestanna
Ums og mensaljarðir
framvegis
séu undan þegnar
álögunni, og get eg vel felt mig við það, og fel eg þínginu á
hendur að dæma þar um.
þ. Sveinijörnsso1t:
pal'l er, eins og öllum er alkunnugt,
her í landi, enn þá sem komið er, einúngis 2 gjaldstofnar,
á
hverjum öll opinber útgjöld hvíla, og sona hefir það verið um
lángau tíma, og þessir gjaldstofnar
eru fasteignir
og laust
góz, eða sem nú er orðið lifandi fénaður og skip.
Minni
hlutinn vill nú verða fyrstur til að skapa þriðja gjaldstofninn,
nefnil. atvinnuvegi nn, áður óþektan
her í landi.
Eg fæ ei
betur séð, en að hann fari slíku fram, þar sem hann vill
leggja alþíngisskattinn
á laun embættismanna,
og þau eru þó
hans atvinna, sem embættismanns.
Eins vill hann fara að með
árs afla verzlunarmanna
og iðnaðarmanna;
já, tómthúsmaðurinn
kemst ekki frí, hann á líka að svara 4 sk. af hundraðshhrt,
En hann gleymdi að telja með bóndans
fisklafla, hans ull,
tólg, smjör og annað Þvi um líkt; fyrst hann fór að hreifa við
atvinnuskattinum
á annað borð, þá átti það ekki að gleymast.
Nærri má nú geta, hve hægt t. a. m, iðnaðarmönnum,
verzlunarmönnum
o. fl. muni veita að segja til afla síns á ári;
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eg er hræddur um, að skýrslurnar
yrðu ei allar sem rcttastar.
þetta
óska eg þingið vildi athuga grandgæfilega,
áður það
með atkvæðum
sinum gefur atvinnuskattinum
, og líklega ásamt mörgum fleiri slíkum sköttum,
lögmæta
inngaungu
í
land þetta.
Stiptamtmaður:
Eg skal einúngis geta þess, að álögur
eru lagðar á atvinnuveg
búenda, og þegar prestar hafa sömu
atvinnu, þá er ekkert i sjálfu eðli málsins á móti þvi, að þeir
að sinu leyti taki þátt i álögum þessum,
eða með öðrum orðum, alþingiskostnaðinum,
sem her er rædt um.
Framstiqumaður:
:Með tilliti til þess, sem hinn konúngkjörni þingmaður,
er seinast mælti, fann það til ástæðu,
að
ekki mundu upplýsingar
fást hjá embættismönnum
um þann
stofn, sem hluttekning;
þeirra í alþingiskostnaðinum
. ætti að
byggjast á, þá er þó öll sú vissa, sem gjiild þjóðarinnar
grundvallast á, að mestu leyti svo undir komin, að hlutaðeigendur
segja sjálfir bæði til tíunda sinna og fasteigna,
og sýnist það
undarlegt,
ef ekki mætti eins vel trúa emhættismönnum
landsins til þess háttar skýrslna,
eins og hverjum öðrum alþýðumanni, og held eg, með þvi að láta hvern gjöra grein á gjaldstofni sínum, að þeir hnútar, sem hinn konúngkjörui
þingmaður talaði um, mundi ekki verða með öllu óuppleysanlegir.
Varaforseti:
Eg vildi þó einu orði svara mótbáru herra
stlptamtmanusins,
og sýna það, að mensalgózið
hafi helzt og
fremst af alþingi verið undan þegið alþingiskostnaðar-byrðinui,
ar þvi það gaf eingau rétt til kosninga.
Hver, sem les alþíngisriðiudin,
hlýtur að sjá það, að svo opt sem þetta mál val'
rædt, var það aðalhugsun þingsins,
að lagður yrði kostnaðurinn sem mest á eignir þær, sem kosuingarrettinn
gáfu;
því
stakk þíllgið einnig upp á, að i partar kostnaðarins
legðust á
þennan stofn.
Í fjórða atriði atkvæðagreiðslu í máli þessu var
spurt,
hvort þingið vildi hafa hið bene6ceraða
góz og mildar
stiptanir undan þegið, og var það samþykt
með 20 atkvæðum.
Að þingmönnum
hafi og dottið í hug, að kjör presta
væru þraung,
efa eg ekki heldur,
og se eg, að það er tekið
fram i álitsskjali
þingsins
til stjórnarinnar.
Um hitt vil eg
að vísu ekki þræta, að bújarðir annara
embættismanna
séu
eins konar partur embættislauna
þeirra,
en hitt veit eg, að
bújarðir prestanna
eru reiknaðar þeim til launa ; því lýsir, eins
og eg áður hefi sagt, spesiflkasíónin
frá 1736, og skýrsla sú,
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er Steingrímur
biskup Jónsson krafðist
af prestum
um inntekt þeirra, og bauð þeim að segja til alls. þetta á ser ekki
stað, þegar annara embættismanna
laun eru talin, og reiknast
ekki bújarðir þeirra meðal embættislauna,
og ekki er nema
íveruhúsið
eitt reiknað, þar sem það er til, þvi þar á móti
falla niður húsleigupeníngarnir.
Stiptamtmaður t Eg skal einúngis bæta því við, að eg
get ekki efað, að þíngið hafi séð um, að láta aðalþánka sína
sjást í álitsskjali
sínu, og þar stendur að eins, að ekki megi
þraungva
að kjörum
presta með álögu þessari,
enda mun
stjórnin
hafa helzt farið að þvi, sem stendur í sjálfu álitsskjalinu.
Haldðr Jðnsson : það fáa, sem eg hafði ásett mer að
minnast á í þessu máli,
er nú þegar sagt af enum háttvirta varaforseta
og þeim 1. konúngkjörna
þíngmanni veraldlegu stéttarinnar,
svo eg get verið því fáorðari.
þegar eg las
álitsskjöl
nefndarinnar,
fannst mer minni hlutinn ekki hafa
geingið fram eptir svo föstum grundvallarreglum,
sem meiri
hlutinn, og gat eg að vísu ekki furðað mig svo mjög lÍ því;
en það furðaði mig meira, að stiptamtmaðurinn,
sem mer annars ekki fannst vera því meðmæltur. að alþingiskostnaður
yrði
lagður á embættismanna laun, skyldi halda með því, að þessi
kostnaður væri lagður á mensalsgózið,
því þetta finnst mer of
mikil fastheldni við þá grundvallarreglu,
að jarðagózið
se sá
stofn, sem þessi álaga hvíli á; þetta kemur nefnilega Í bága
við aðra grundvallarreglu,
eg meina þá, að laun embættismanna
eigi að vera undan þegin alþingiskostnaði
og öðrum álögum,
af því, eins og þegar er leidt í ljós, að þetta yrði ekki álitið
ödruvísi en atoinnuskattur.
Eg skoða prestana,
eins og aðra
embættismenn,
sem þjóna þjóðarinnar,
sem hafi laun sín fyrir starfa sinn ser til uppheldis ; vildi nú þjóðin binda þessi
Jaun álögum,
þá vildi hún taka aptur nokkuð
af því,
sem
hún hefði getið. Eg get metið það vel, að stiptamtmaðnrinn
aptur og aptur kom við það, að laun margra presta væru svo lítil,
og kjör þeirra svo ervið, að það kynni að vera ískyggilegt,
að leggja alþingiskostnaðinn
á jarðir þær, sem þeir hafa af
part launa sinna; en þetta er samt ekki ástæðan fyrir því,
að eg álít, að jarðir þessar eigi að vera undan þegnar alþíngiskostnaðinum,
heldur hitt, að þessi partur af jarðastofninum
er tekinn frá, til að launa embættismönnum
þjóðarinnar.
Yið-
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vikjandl þeim fáu jörðum, sem biskup, amtmenn og nokkri I'
aðrir embættismenn hafa til umráða, þá er það þegar sýnt, að
eingin regla fyrir mensaljarðirnar verði þar af dregin, að
þessir embættismenn hafi sin ákveðnu laun, auk þessara jarða,
en meiri partur embættislauna sumra presta sé inni falinn í
afgjaldi kirknajarðanna ; en þvi vil eg við bæta: þó þessar
fáu jarðir, sem biskup og nokkrir verzlegir embættismenn hafa
not af, væru verulegur partur af launum þeirra, þá er þó sú
ályktun, að af því þær beri alþingis kostnað, þá eigi einnig mensaljarðirnar að bera hann, ekki réttari en sú, að af því mensaljarðirnar eptir réttri grundvallarreglu séu undan þegnar alþíngiskostnaðinum, þá eigi líka hinar að vera það.
Asqeir Einarsson:
Eg ætlaði mer að standa upp fyrri,
til að vita meining meiri og minni hluta nefndarinnar um,
hvort hún hefði meint, að nú skyldi biðja einúngis um breyting á alþíngislöggjöfinni fyrir þau 3 næst umliðnu þing, eins og
varaforseti gat í öndverðu að mundi hafa verið meiníng minni
hluta nefndarinnar, eða hvort biðja ætti um löggj öf til að greiða
eptir alþingiskostnaðinn,
þángað til skattgjaldslögin
kæmust
á; þetta ríður þínginu á að vita strax, svo eptir því verði hagað umræðunum; óska eg þvi, að nefndin skýri meiningar sínar
um það, og svo þingið sjálft yfir höfuð, svo viss stefna verði
tekin í umræðunum.
Ætli þingið einúngis að biðja um löggjöf
fyrir þessi 3 fyrstu þíng, held eg alþingikostnaðurinn verði greiddur að mestu fyrir þau, þegar löggjöfin kemur, og verða þá þíngræðurnar um það nógu dýrkeyptar. Varaforseti sagði, að þar
eð nú væru flestir þeir sömu á þíngi, sem áður hefðu á 2 undan
förnum þíngum rædt þetta mál, þá væri því siður líklegt, að þeir
hefðu síðan breytt meiningu sinni ; eg ætla nú ei að svo stöddu
að láta í ljósi, hver aðalmeining mín er mí í málinu, en fyrir
því mun eg gjöra grein, áður þingræðum er nú lokið, en vil nú
einúngis geta þess, að 1845 bar eg upp breytingaratkvæði (sjá
tíðindi bls. 426), og mun það vera nokkur orsök til þess, að
eptir því var að mestu farið árið 1847.
Framsðqumaður : Hvað þá spurningu snertir, sem þingmaður Strandasýslu bar upp, vill minni hlutinn benda til þess
ágreiníngsálits, sem upp var lesið, og sýnir það þann tilgáng
minni hlutans, og samkvæmt tilætlan bænarskránna, að frá því
ný löggjöf feingist í þessu efni, og til þess hin nýu skatt.
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gjaldslög inn leiddust í landið, ætti kostnaðurinn að greiðast
eptir þeirri löggjöf, sem þingið nú í þessu efni undir býr.
Hvað snertir ummæli hins velæruverðuga konúngkjörna þingmanns, er næst áður talaði, þá get eg ekki verið honum samdóma
í, að þjóðin, heldur stjórnin hafi híngað til ákveðið svo vel prestum, sem öðrum embættismönnum laun þau, sem þeir nú hafa.
það er alþekt, að þjóðin hefir alt að þessu haft minni ráð á
málefnum sinum en svo, að hún hafi sjálf ákveðið þeim launin.
Guttormur Jli,qfússon: Eg hafði einsett mer að leingja
ekki þingræðurnar i þetta sinn, en eg get þó ekki sneidt mig
hjá að tala fáein orð.
Orð hins heiðraða varaforseta hníga að þvi, að þingið yrði
sjálfu ser ósamkvæmt, ef það fellist nú á að gjöra nýa breyting á alþingiskostnaðar niðurjöfnuðínum,
þal' sem flestir hinir
sömu mennirnir sætu nú í þingi, sem unnið hefðu að löggjöfinni, er gildandi væri. Eg skoða þetta á nokkuð annan veg:
eg ætla, það se eingin serleg ósamkvæmni i þvi af þingsins
hálfu, þó þessu máli se hreift á ný. það er nú fyrst ekki
þingið sjálft, sem hreift hefir þessu, heldur raddir þær, sem
ekki eru svo fáar, sem til þingsins eru komnar frá þjóðinni
sjálfri, og sem með bænum sínum hafa farið þessara breytinga
á flot við þingið; þar að auki er önnur ástæða til þess, að
eins og allir vita, gat stjórnin ekki fallizt á uppástúngu alþingis 1845 í þessu falli, og sendi því þinginu frumvarp frá
ser 1847, sem því þókti þá ráðlegt að aðhyllast í flestum
greinum, ekki svo fyrir þá skuld, að þvi þækti frumvarp þetta
á allan hátt fullkomið, heldur hitt, að þinginu þókti Ískyggilegt að safna gjaldi á gjald ofan, og munu flestir mega játa,
að gjörðir þíllgsins hafi ekki i þessu tilliti verið svo fullkomnar, að þeim væri í eingu ábótavant, eður að það þá hafi verið
komið til svo fastrar skoðunar, að henni mætti ekki nú hagga,
og þvi sýnist mer ekki illa til fallið, þó þingið vildi nú reyna
til að ósk heiðenda, að bæta úr þeim hrestum, sem fyrr kynnu
að hafa á orðið, og leitaðist við að jafna kostnaðinum niður á
fleiri gjaldstofna, og það finnst mer nefndin öll, og einkum
minni hlutinn, hafa Il\iört ser far um. Eg álít að vísu ástæðu
til þess, eins og fyrri hefir fundið verið, að Umsjarðir presta,
einkum á hinum fátækari brauðunum, ættu að vera fátæktarinnar vegna' undan þegnar gjaldgreiðslu þessari, en ekki fyrir
það, að það se eptir grundvallarreglu löggjafarinnar nokkur

409

serleg ástæða til þess, þar sem ákveðið er, að allar jarðir
á landinu skuli bera að tiltölu kostnaðinn.
Bænarskráin frá Norðurmúlasýslu,
sem meiri hlutinn hefir
ei fundið ser skylt að taka inu í álit sitt, hefir og af þeim ástæðum, að sum prestaköll séu fátæk, undan skilið þau prestaköll, sem lakari eru en meðallags. frá hluttekníngu í alþingiskostnaðinum, en ekki fyrir þá sök, að slíkar jarðir hefðu fremur réttindi þar til eptir grundvallarreglunni.
það hafa og svo verið leiddar ástæður að því her á þíngi
í dag, að allar jarðir, svo vel þær, sem prestar hafa að léni,
sem aðrir embættismenn á landinu, eigi að taka jafnan þátt í
alþingiskostnaðinum, og á þessari meiningu hafa víst beiðendur og svo verið, og því hafa og sumir prestar tjáð sig fús a til
hluttekningar í gjaldgreiðslunni, og það því fremur sem þeim
hefir verið vel kunnugt, að álögur og öll útgji))d alt meir og
meir aukast á aðra síðuna, en þarfir vorar á hina.
því fremur sem þetta er athugað, hljóta allir að viðurkenna, að það er eingin ósamkvæmni af þlnginu, þó það vilji
nú leita að fleiri gjaldstofnum til að bera byrðina, þar sem 2
hinir gömlu gjaldstofnar, jarðir bænda og lausafe , eru orðnir
svo kafnir álögum, að ekki má fyrir 8já að undir rísi, og þess
meiri hvöt ætla eg það se fyrir alla, að taka fyrst um sinn
þátt í sameiginlegri byrði til eflingar allri framkvæmd og þarflegum fyrirtækjum hjá oss, sem alt er enn í því ólagi, sem
það er, með betri niðurjöfnun launa embættismanna og annað.
Eg vil þTí, ef álit minni hlutans fær ei framgáng, áskilja mer
það breytíngaratkvæði, að beðið se um, að öllum embættismönnum andlegrar og veraldlegrar stéttar se gjört að skyldu að
borga eitthvað til alþingiskostnaðarins af embættislaunum sínum,
en sú borgun se ei ákveðin, heldur se látin vera að frívilja
hvers eins; þá kemur bezt í ljós eðaliyndið og höfðingsskapurinn.

Varaforseti heit, það væri ekki rettilega orðað.
Guttol'mul' ViflfúSS071: Eg hefi má ske ekki nógu ljóslega tekið það fram, meiníng mín var, að beðið væri um, að
öllum geistlegum og verzlegum embættismönnum væri gjört
að skyldu að gjalda, en að gjaldhæðin væri að frívilja hvers
eins.
Enn fremur vil eg leyfa mer að fara fáeinum orðum um
nefndarálit meiri hlutans; eg get ei dulizt þess, að mer virð-
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ist hann hafi ei að vilja þingsins
og tilætlun
tekið bænarskrána frá Norðurmúlasýslu
til greina;
eg hélt, að bæn þessi,
þó hún væri lángt að komin,
mundi ei vera á nokkurn
hátt
höfð út unrlan á þessum háleita stað, þegar hún fékk þó einu
sinni aðgáng að honum, heldur vonaði eg, sem flutningsmaður
hennar, að hún feingi að njóta jafnréttis
með öðrum bænarskrám, hvaðan sem þær kæmu.
Eg veit ei til, að bænarskráin iunihaldi
nokkuð það, sem geti verið
ásteytíngarefni,
og
því ætlaði eg sízt hinum vitru og merku mönnunum,
er unnu
að meiri hlutanum,
að þeir mundu ei að vilja þingsins og tilætlan beiðenda hæfilega taka hana til greina, og einúugis taka
undir álit sitt það atriðið úr henni,
sem sizt átti við verkefni
hans, en frádæmdu öll hin merkari
atriði hennar,
sem einstakleg
og málefninu
óviðkomandi.
Eg hið nú þingið að
meta, hvort meiri hlutinn hafi í þessu falli !!;ætt skyldu sinnar, og svarað til þess trausts,
er þíugið bar til hans, þegar
nefnd var kosin í málinu.
þ. Sveinbjörnsson: þíngmaður Norðurmúlasýslu
tvítekur
það, svo er honum mikið um það hugað, að nefndin hafi einúngis rædt um seinasta atriði hænarskráarinnar,
en slept hinu
öllu éáhrærðu,
en honum var svo mikið niðri fyrir, að hann
gleymdi að skýra þínginu frá, hvað hitt alt er.
Hann þarf
ekki að vera um þetta svo harðmæltur ; það sem áhrært er
herlega
í nefndarálitinu
úr bænarskránni,
fann nefndin i alla
staði ósanngjarnt,
Má ske hitt se af sama súrdeigi, og hefði
þá verið skaðlaust
hlutaðeigendum,
þó geingið hefði verið
fram hjá því
En, eg vil einúngis tala um efnið: það er eptir
minni skoðun ekki vegna fátæktar, að eg vil hafa tekjur presta
undan þegnar alþingiskostnaðar
álögunui, heldur vegna grundvallarreglu
minnar, að eg ekki vil styðja að þvi, að atvinnuskattur se Mr inn leiddur.
Eg vil ekki, að svo stöddu, fleiri
gjaldstofna,
en em; eg viI eingan nýan, einúngis
þá 2, sem
verið hafa her frá alda öðli, og sem því nær allir hafa.
Eg vil
líka leyfa mer að svara þeirri spurningu,
sem sá virðulegi
þingmaður
Strandasýslu
vek til nefndariunar
um það , hvort
nefndin hefði meint öll alþíng eptirleiðis , eða einúngis þau 3
fyrstu, og var það meiri hlutans
meining,
að það við kæmi
einasta þeim 3 fyrstu þingum.
Stiptamtmaður : Eg held jarðir hafi verið gjaldstofn frá
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alda öðli, og að jarðir presta séu jarðir,
og get eg því ekki
skilið, að þetta se nokkur nýr gjaldstofn.
Ilaldór Jðnssonr
Eg tók það fram áðan, að hin erviðu
kjör sumra presta væru ekki ástæða til að undan þig~a mensaljarðirnar
alþingiskostnaðinum,
heldur það, að afgjaldið
af
teðum jörðum væri embættislaun
þeirra;
en stiptamtmaðurinn
skýrði frá, að þíngið 1847 í álitsskjali
sínu til konúugs
um
niðurjöfnun alþingiskostnaðarins,
hefi\i bygt undanþágu
mensaljarðanna
á því, að kje'ir margra presta væru mjög ervið.
Við þetta verð eg að geta þess, að þó í álitsskjalinu
haf verið minnzt á, að kjör margra presta væru ervið, þá var þó undanþágan bygð á því, að ekki væri rétt að binda álögum laun
þessara
einna embættismanna,
og má sjá, að svo var, af
breytíngaratkvæði
því, sem þar að lútandi var upp borið á
þínginu 1847.
Guttormur Viflfússoll: Hinn konúngkjörni þingmaður, er
nýlega mælti, bel' mer það á brýn, að eg hafi ei til greint, hvað
það se, er meiri hlutinn hafi ekki til greina tekið úr bænarskránni frá Norðurmúlasýslu.
Eg ætlaði eg hefði dregið eingar dulur á það áðan, að meiri hlutinn hefði í ástæðunum fyrir
áliti sínu lýst því yfir, að bænarskrá þessi inni heidi eingin
þau atriði, er áhrærðu verkefni
nefndar þessarar,
og að hún
væri svo sérstakleg,
og þess vegna sennilegast,
að taka hana
ekki til greina, og er það auðséð á dómi þessum,
að hinn
heiðraði þingmaður þarf ei að spyrja, hvað það se, sem slept
se úr bænarskránni.
þar það er alt, nema sú eina greinin,
sem meiri hlutinn fann ser tilefni til að taka inn í álit sitt,
jafnvel þó hún væri það í hænarskránni,
er sizt átti við verkefni nefndarinnar.
En til þess að geta gjört þíngmanninum
fullkomna úrlausn,
og einkum sýnt þinginu, hver þau atriði
eru, sem meiri hlutinn hefir slept fram hjá ser í bænarskránni,
leyfi eg mer að biðja hinn heiðraða varaforseta,
að lofa mer
að lesa að minnsta kosti þann kafla úr bænarskránni
frá Norðurmúlasýslu,
sem eg ætla að einkum se í þremur atriðum, er
eg gat um að meiri hlutinn hefði geingið fram hjá í áliti sínu;
hefir bænarskráin
aldrei verið lesin upp her á þínginu;
því
vona eg, að mer verði ei neitað nm það nú, þegar svona á
stendur.
Varaforseti leyfði,
Guttormur Vi.qfússon,' Nú vona eg þíngið hafi heyrt,
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hvort

það er tiIhæfulaust,
er eg bar meiri hlutanum á brýn.
sem eg las upp, er hin sama, sem meiri hlutinn tók
inn í álit sitt og fordæmdi, og hefi eg viðurkent,
að hún átti
minnst skylt við málefnið, en eg vona og svo, að þingið hafi
heyrt, að hinar 3 greiuimar,
er eg las síðast, hafi vel átt við
þetta mál, og hefði í því tilliti getað verið nefndinni
til uppJýl'Íngar, að svo miklu leyti sem hún hefði viljað laga álit sitt
eptir ósk beiðenda.
Eg ætla, að það séu þá næg rök leidd að því. all það se
ekki án orsaka fundið all allgjörðum
meiri hlutans Í þessu
falli, ulldir eins og eg viðurkenni,
að minni hlutinn hefir hæfilega í þessu tilliti gætt skyldu sinnar.
þ. Svein&örnsson:
.Mer virðist þingmannlnum frá Norðurmúlasýslu
taki sárt til bænatskráarlnnar
þaðan, og það er
von; má ske hann eigi eitthvað í henni.
En hvað sem um
þall er, þá ber nefndarálitið
það með ser, að öll hennar atriði
eru áhrærð í meðferð nefndarinnar;
eru ekki timburhúsin
áhrærð í nefndarálitinu ? Tekur ekki Reykjavík
þátt í all svara
kostnaðinum,
enda níl, og hvali þá, ef timburhúsin
í henni
bætast við? Eru ekki embættismennirnir
í og við Reykjavík
áhrærðir í nefndarálitinu,
og sú uppástúngan
er þó, það eg
man, hvergi að komin, nema frá Norðurmúlasýslu ? Um öll atriðin segir nefndin álit sitt, nema má ske um þall seinasta,
og getur þá þingmaðurinn
gert um það viðaukaatkvæði
eða
uppástúngu,
ef hann vill.
Guttormur Vigfússon:
Nefndarálit
meiri hlutans ber með
ser seint og snemma,
hvort bænarskráin
hefir verið rétt og
tilhlýðilega tekin til greina af meiri hlutanum,
með því einúngis að kippa út úr henni því sem stendur í 4. grein álits
hans, fella síðan fordæmíngardóm
yfir hana, en sleppa hinum atriðunum, er merkari voru og málefninu til upplýsingar.
Steffán Jónsson: það munu flestir, sem verið hafa á hinum 2 þingunum, muna, hvernig geingið hefir að fá undirstöðustofn til að taka af alþíngiskostnaðinn;
uppástúngu
nefndarinnar frá fyrsta alþingi gat stjórnin ekki fallizt á, ená seinna
þinginu 1847 kom nefndin, sem þíngið hafði kosið til að segja
álit sitt um frumvarp stjórnarinnar,
áhrærandi
niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins,
fram á þinginu einúngis með það álit sitt,
að ráða frá að frumvarpið öðlist lagagildi, án þess að benda á,
hvernig haganlegast
mundi verða að jafna þennan kostnað á

I. greinin,
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landsmenn,
svo þær tlllögur, sem þá komu frá þinginu í þessu
máli, voru að öllu leyti eptir breytingaratkvæðum
þingmanna,
sem nefndin gekk þá líka sjálf inn á, og þegar svona er ástadt, má ætla, að ei hafi, ef til vill, heppnazt sem allra bezt
að hitta á það allra réttasta og sanngjnrnasta,
enda getur þetta
líka má ske átt ser stað, hvað timburhúsin
snertir; þau verða
þó að heita annaðhvort
fasteign
eða lausafé ; eg fyrir mitt
leyti hefi álitið þau heyra undir lausafé,
af því að af orðinu
fasteign verður að skiljast fastur eða óhræranlegur
eigindómur, en húsin eru hræranleg,
þó ervitt sé, en jarðir ekki; timburhús verða, hvort sem er, að líkindum að taka þátt í alþíngiskostnaði, líklega líkt og lausafé, þau veita líka rétt til kosninga og kjörgeiugis,
en samt held eg það ætti ekkert að takast til greina.
Eg er því á þeirri meiningu.
að nefndin
hafi
rétt fyrir ser með alþingiskostnað
af timburhúsum
í verzlunarstöðum; en (ef) sú þingkostnaðar
greiðsla, sem hér ræðir um,
ætti einúngis að miða til þeirra þriggja
þinga,
sem nær því
eru liðin, þá held eg menn gjöri ser nógu mikið far um þetta;
en nefndarálit
minni hlutans
talar um tímabilið,
þángað til
skattgjaldslögin
koma út og alþingiskostnaður
yrði tekinn í
sameiningu
skattgjaldsins.
Stiptamtmaður:
Eptir elztu lögum, bæði í Norvegi
og
ber, VOI'U timburhús álitin lausafé, eins og nefndin fer fram
á, en sem fram liðu stundir, er svo komið, að þau eru skoðuð sem fasteign, að minnsta kosti að nokkru leyti; í tilliti til
kjörgeingis hafa þau nú eptit alþingistilskipunínni
verið skoðuð sem fasteign, en í nokkru tilliti eru þau enn skoðuð sem lausaHvað Reykjavikurbúa
snertir, þá borga þeir að sínu leyti
bæði af jörðum og lausafé alþingiskostuaðinn
, en annað er það,
hvort gjaldið til jafnaðarsj óðsins, semgreiddur er af sá hluti a lþíngiskostnaðarins,
sem lagður er á Iausafjérhundruðin,
er í sanngjörnu
og réttu hlutfalli við það, sem hinir hlutar umdæmisins
greiða.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg vil geyma mer rétt til þess varaviðaukatkvæðis.
að el uppástúnga
minni hlutans um, að lagður verði alþíngistollur
á Ia III I embættismanua
, iðnaðarmanna,
verzlunarmanna,
tómthúsmanna
handbjörg , þá verði tollur
þessi einnig lagður á árs afla bóndans, hans ull, fisk, tólg, smjör
og fleira, er bú hans af ser gefur.
Framsögumaður : Eg verð að halda, að sú bæn se feingin, þótt ver biðjum ekki.

Ie.
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Th. Gudmunt/sen:
það er nú einmitt í dag lif')ið 1 ár og
6 dagar, frá því að konúngurinn undir skrifaði hið opna bréf
frá 18. júll 1848 um það, hvernig endurgjalda skuli hinum konúnglega jarðahókarsjóði
alþíngiskostnaðinn.
Hefir þetta lagaboð einúngis einu sinni komið á þing, og get eg borið um það,
að því hefir tregðulaust
verið h1ýðnazt og alþíngistoJlurinn
verið greiddur
án nokkra mótmæla
eða knurrs í Gullbrínguog Kjósarsýslum.
það voru jafnvel margir af gjaldþegnum,
sem létu í ljósi, all þeim fyndist, að álaga þessi ekki væri há,
enda minnir mig, að einúngls 4 eða 5 menn þar í sýslum hafi
i þessu skyni greidt yfir 2 rbd., en mjög fáir hafa borgað yfir
1 rbd, Að fara nú að beiðast, af') þetta nýa lagaboð verði feIt
úr gildi, eða um nýtt lagaboð í þessu efni, virðist mer votta
bæði hviklyndi, staðfestuleysi
og relluskap
einn.
þá færist
þjóðinni og þinginu,
sem reHóttu barni við móður sína, er
fleygði því burt, er hún nýlega gaf því, og heimti annað í stað
hins.
því má ei heldur gleyma, að löggjöf þessi er af konúnginum gefin öldúngis samkvæmt tillögum
alþingis
1847. Nú
er, eins og kunnugt er, í vændum ný tilhögun og skipun alþíngis. og eptir þvi sem hinn háttvirti varaforseti skýrði i ræðu
sinni, er her einúngis umtalsefnið um kostnaðinn,
sem risinn
er af' setum alþingis 1845, 1847 og 1849. Ef nú alþingi fer
leingra út i þetta mál og fellst á nokkrar
breytingar í þeirri
fyrr greilJdu löggjöf, þá mundi það reka sig í bága við sjám
sig og verða sjálfu ser ósamkvæmt,
og ætla eg þvi, að þetta
sé ei gjörandi að svo stöddu,
og ei fyrr, en vissa er feingin
um skipulag, ætlunarverk
og rettindi alþingis framvegis.
Eg
verð þvi að vera fastur á því, að það se með öllu ótilhljðilegt
að svo komnu, að fara leingra út i þetta mál, en áskil mer
breytingaratkvæði
á þá leið, að þingið ekki sendi konúngi neina
bænarskrá
í þessu máli.
R. M. Ólsen:
Her á þinginu hafa verið leidd rök að,
hvort timburhús í verslunarstöðum
skuli teljast meðal fasteignareða lausafjár, svo eg ætla ei að minnast á það; en þar eð
einginn þingmanna
hefir áskilið ser breytingaratkvæði
á þá
leið, ætla eg að áskilja mer það svoleiðis, að af tímburhúsum
i verzlunarstöðum
verði tekinn alþingiskostnaður,
eins og af
fasteign.
Ás.qeir Einarsson:
Eg hefi enn þá ekki feingið svar frá
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meiri hluta nefndarinnar
upp á það. er eg spurði að áðan; en
skyldi breytingaratkvæði
það, er nú var upp borið, fá meðhald,
verð eg að gjöra, fleiri spurníngar:
fyrst, hvort nefndin hefir
ætlazt til, að alþingiskostnaðurinn
yrði einúngis lagður á timburhús, en ekki múr og steinhús I Í annan máta, hvort leggja
skuli alþingiskostnaðinn
á hús þau, er til heyra opinherum
stiptun um ; því mer virðist það samkvæmt
grundvallarreglu
þeirrl, að leggja alþingiskostnaðinn
á þær svo kölluðu kóngsjarðir, og vona eg, að hinir lögfróðu menn upplýsi mig um
þetta.
Stiptamtmaður:
það er satt, að einnig ætti að jafna alþíngiskostnaðinum
á múrhús, þó að eins séu nefnd timburhús
í álitsskjali
meiri hluta nefndarinnar,
og ekki heldur álít eg
ástæðu til að undan þiggja torfhús í verzlunarstöðum
þessari
álögu, og ætti þá að meta þau eptir stærð, og er alt erviðara
í tilliti til húsa, en í tilliti til jarða,
að fá vissa og áreiðanlega undirstöðu fyrir hluttekníngu
þeirra í alþingiskostnaðinum, enda eru jarðirnar lángt um óhultari eign, en hús í verzlunarstöðunum,
meðan þau fást ekki í ábyrgð fyrir eldsvoða,
og leiðir þar af meðal annars, að ekki má lána ómyndugra re
mót veði í húsum þessum.
R. M. Ólsen: :Með tilliti til ræðu herra stiptamtmannsins get eg þess, að líks eðlis er eign timburhúsa
og jarða,
þVÍ opt bjr jarðeigandinn
á jörð sinni, eins og húseigandinn
í
timburhúsi
sínu; hvorutveggi
leigja jarðirnar
og húsin líka
stundum út mót árlegu eptirgjaldi.
Stiptamtmaður:
Mer virðast timburhús í verslunarstöðunum geta verið líks eðlis nokkrum
timburhúsum
í sveit, og
væri því undarlegt að leggja álögur á húsin í verslunarstöðunum, en undan þiggja öll hús í sveitunum.
þ. Sveinbjörnsson: þíngmaður Húnvetninga gat ei einnar
kringumstæðu
við tímburhúsfu,
þeirrar nefnilega,
að þau geta
brunnið að köldum kolum á einni nóttu;
fyrir því þarf ekki
að óttast, hvað jarðirnar snertir.
þessi ástæða held eg sé nóg
til að gjöra þau að lausafé, og eru þau þó í þessu falli lausafe verri.
Ef það nokkurn tíma kæmist á, að þessi timburhús
væri óhult gjörð fyrir eldsvoða,
þá má ske mætti telja þau
með fasteign, eða mitt á milli lausafjár og fasteignar.
R. M. Ólsen: Eg viðurkenni
sannindi
þess,
er herra
konferenzráðið
fram bar, um að timburhúsum
væri meiri voði
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búin, en jörðum; þó má þess geta, að mjög
húsbruna
hér að borið, en það er ekki heldur
dæmalaust. að jarðir hafa her gjörsamlega lagzt í' eyði. Við
þetta tækifæri vil eg bæta því við breytíngaratkvæði
mitt, er
mer gleymdlst
áðan, að alþingiskostnaður
leggist einnig á
múrhús i verslunarstöðum,
sem fasteign .
•1. Thorstensen:
Eg fellst fullkomlega
á meiníngu hins
háttvirta 1. konúugkjörna
þingmanns, er nýlega talaði, að timburhúsin
ekki ætti að metast svo hátt til alþingiskostnaðar
útsvars, sem jarðir eptir leigu þeirra,
því þau eru svo fallvölt
eign, á meðan eingin útsjón er til, að þau fáist tekin inn i
skaða eða brunabotarfélag
nokkurt.
.
Að SÖnnu er það satt, að við, sem búum í þessum kaupstað, höfum nú um lángau tíma sloppið fyrir töluverðum skaða
af eldi, en sú var þó tíðin árið 1764., að fleiri timburhús brunnu
ber á einni nóttu, þegar klæðaverksmiðjan,
er her var, brann
til kaldra kola, o~ eyðilagðist við það.
Stiptamtmaður:
Eg skal einúngis bæta því við, uð þegar þess konar félög verða stofnuð, fá húsin verð, og verður
þá hægra að meta þau og leggja á þau álögur) heldur en ef
það ætti nú að ske einúngis
vegna alþíngiskostnaðarins,
og
virðist mer einnig,
að torfhús í kaupstöðunum
ættu ekki að
sleppa fyrir álögunni.
.1. Thorstensen:
þá áskil eg mer það viðaukaatkvæði
eptir þíngmannsins
frá Húnavatnssýslu.
að á meðan timburhús
ekki komast inn í neitt hrunabötarfelag,
verði þau ekki meira
metin en að hálfu eptir afgjaldi þeirra móti jörðum,
en þegar
þau eru tekin inn í brunabðtarfelag,
'þá metin að fullu eptir
þeirri brunabót, sem von er á.
Varaforseti:
Hinn háttvirti 2. konúngkjörni
þingmaður
hinnar veraldlegu stéttar er í hreytíngaratkvæði
sínu nærri því
sem mer virðist réttast.
Tilskipunin
leggur 1000 dala virði í
timburhúsi móti 10 hundruðum i fasteign,
og lætur það nærri
hálfri virðingu.
það hefir verið aptur og aptur rædt her á
þíngi um fasteign geistlegra,.
hvort hún væri réttilega
lögð,
undir alþíngiskesmaðinn,
og ber eg á það eins fullkominn efa
eins nú og fyrri.
Herra stlptamtmaðurinn
gat þess, að ekki
leiddist inn nýr gjaldstofn í landinu,
þó alþíngiskostnaðurinn
legðist á þetta góz, því áður hefði bann á jörðum legið; en
eg ætla þó, ar; gjaldstofn þessi sé. spónnýr, því aldrei hefir
sjaldan

hefir
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gói þetta verið áliigum háð, ekki að eins sem laun embættismanna, heldur eins og pium corpus hefir það jafnan verið undan þegið. Eins er um hús opinberra stiptana , eg ætla þær
muni aldrei eiga undir slíkar álögur að koma: þetta hús, sem
nú erum ver í, er þó án efa pium corpus, og á það án efa
að vera álögufritt, eins og önnur þess kyns.
Jón Jðnsson: það væri má ske vert fyrir þingið, fyrst það er
komið her í umræður, að vita, hver hluttekning Reykjavíkurhæar, sem kjördæmis, væri í þingkostnaðinum í samburði við
önnur kjördæmi landsins, og finnst mer, eptir því sem eg hefi
heyrt' að . máti væri tjl, að þegar 1sk. væri tekinn af hverju
lausatjárhundraði í landinu til jafnaðarsjóðanna, þá væri í samburði við það teknir til sömu sjóða 10 rbd. af Reykjavíkurbæ;
finnst mer af þessu leiða, að þegar ekkert er litið á hinn
stærri stofninn í landinu, nefui1. jarðirnar og afgjöld þeirra, á
hverjum kostnaðurinn liggur að þremur fjórðu .pörtum, en einúngis litið á lausaféð, og það álitið hel' um bil 50,000,
mundi hvert kjördæmi í landinu greiða til jafnaðar, að sömu
hlutföllum og Reykjavík, 22 rbd., þar sem hún greiddi 10 rbd
til þíngkostnaðarins, og veitir þá hægt að gjöra áætlun, hvað
fasteignirnar leggja til, sem eru! partar, og hver sem Sel',
hvað lagt er á sitt lausafé, ser um leið, hvað í hvert sinn er
lagt á Reykjavík, og væri ekki af vegi, að þingið áttaði sig
á þessu .
.Stiptamtmaður:
Eg skal geta þess, að Reykjavík, hvað
jarðir snertir, tekur sama þátt í greiðslu alþingiskostnaðarins
og önnur kjördæmi landsins, þar eð hún einnig i þessu skyni
geldur af lausafé í. sama hlutfalli, sem hún' greiðir tillögur
sínar til jafnaðarsjéðsins,
en þetta við kemur ekki efni því,
sem nú.er til rædt um. Að þvi leyti hinn heiðraði varaforseti
fer' fram á, að 'prestajarðir væri nýr gjaldstofn, þá eru þær
einginnnýr gjaldstofn, því þær eru þó jarðir , og undanþága
þeirra er þá, ekkibygð á eðli hlutarins, heldur, .einsog eg
áður hefi bent til, á kjörum presta her i landi. En ef þessar
jarðir ættu ekki að verða undan þegnar, ættu, ef til vill, heldur ekki, ef reglan á að vera samkvæm sjálfri ser, hús þjóðstiptanaað vera undan þegin.
Th. Gudmundsen: Viðvíkjandihluttekníngu
Reykjavíkur
kaupstaðar, hvar, eg um tíma er settur til að gegna hæaríógeta
störfum,
alþíugiskostnaðargreiðslunni , skal eg leyfa .mer að
.í.
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skýra þinginu frá, al'íá yfirstandandi
ári eru goldnir af tún
blettunum hérna i þessu skyni 12rbd., sem eg þó ekki enn
þá er búinn að leggja í jarðabókarsjóðinn,
en úr bæarins sjóði
eru greiddir til jafnaðarsjóðs
suðuramtsíns 20 rbd. eður 1920 sk.;
nú var her í suðurarntinu
i ár einúngis jafnað 2 sk. á serhvert
tíundarskyldugt
lausafjárhundrað
til greiðslu alþingiskostnaðarins og annara þarfa jafnaðarsjéðsins,
og samsvarar
þvi þessi
greiðsla til jafnaðarsjóðsins
úr sjóði kaupstaðarins
960 hndr. í
lausafé,
eða þeim sk erfi, sem þessi stofn mundi hafa látið
i te.
þ. Sveinbjörnsson: Eg get ekki korníð fyrir mig ástæðum
stiptamtmannsins
fyrir þvi, að gjaldið, lagt á mensaljarða
af.
gjald presta, ei se að leggja á nýan gjaldstofn.
þvi sá kostnaður væri lagður á afgjaldið,
en ekki á jarðirnar.
pað er afgjald mensaljarðanna,
sem prestinum
er lagt til launa, en
jarðirnar ekki.
Jarðanna verð minkar ekki við álöguna, heldur ávöxtur jarðanna,
afgjaldið,
og hann er lagður prestinum
til launa.
Laun hans fyrir árs erviði sitt minka þvi, og þannin er það atvinnuskattur.
Et/ól/ur Einarsson:
Eg hefi verið á þeirri meiningu, að
þingið ætti einasta að tala um þann gjaldstofn,
sem borga ætti
fyrir þann kostnað,
sem flyti af þessu og þeim liðnu tveim
þingum;
en við ræðu þess háæruverðuga
konúngkjörna
þingmanns, er áður mælti,að
eptirtíðar þingmenn
mundu má ske
líta til þeirra gjalrlstofna,
sem nú kæmu til umtals, um þingkostnað siðar meir, vil eg geta þess, að almenn ósk héraðsmanna
er,
að fjölgal'í se þingmönnum,
það er og ósk min, sjálfsagt til næsta
þings. þegar eg af'ræðum þingmanna verð að fallast á, og það
verði ofan á. að laun fulltrúa lækki ei að mun, virðist óþolandi fyrir þá gjaldþegna,
sem nú eiga að borga kostnað þennan,
að gjalda hann, undir eins og ógjörlegt þeim mönnum,
sem
þ'jóðin hefir kosið til setu hér, að kveða ei til fleiri gjaldstofna.
þingmenn
muna, að gjaldstofn
sá, sem þjóðin ætlaðist til að
gjald þéttað væri bY1!.tá, var alt hundraðatal landsins, en þar þingmönnum fannst það ógjörlegt vegna innvortis éjafnaðar á hundruðunum, féllu þingmenn þvi upp á, að tollur- þessi greiddist af
afgjaldi þeirra, þvi það virtist meiri sannsýni , þó eg og aðrir
þingmenn þá undan skildu mensal- og mildra stiptana jarðir,
virðist mer nauðsyn til, að öll fasteign í landinu se sá stofn,
sem gjald fletta byggist á, svo vel mildra stiptana, sem mensal-
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jarðir,

þó með þeirri

undanþágu,

að allar

mensal-eignir,

sem

tilheyra meðal og minni brauðum, séu undan þegnar þingkostnaði,
jafnvel þó eg viti, að um míldra stiptana jarðir má segja, að
maður láti út með annari hendi og taki inn með hinni, það má
og segja eins um konúngsjarðir , en þar á móti segi eg, að
bæði er það rett í eðli sínu, og gjaldþegnum
minna tilfinnanleg útlát; áskil eg mer því það breytíngaratkvæði,
að allar
mensal-eignir,
sem tilheyra meðal og minni prestaköllum,
séu
undan þegnar álögu til þingkostnaðar.
Stiptamtmaður:
Sá virðuglegi
þingmaður,
sem seinast
ræddi, hefir rétt að mæla, að jarðirnar
sjálfar
eru gjaldstofninn, og hefir þetta einnig verið tilgangur sjjórnarinnar,
eins og
sjá má af opnu href 18. júlí 1848, 1. og 2. grein, og er leigumálinn að eins við hafður,
sem mælikvarði
fyrir álögunni.
Nefndin sjálf hefir skoðað þetta á sama hátt, því eins og lagaboðið segir, að það eru eigendurnir,
sem á endanum eiga að
greiða alþingfstollinn,
þannig til greinir nefndin í staflið d ,;benefiein prestanna og þær jarðir, er þar undir hverfa", sem undirstöðu undir alþingiskostnaðar
álögumar, ef þær á annað borð
ætti að leggja á.
Varaforseti: :Mer finnst það athugavert við ræðu þingmannsins frá Barðastrandarsýslu,
þótt hún felngi meðhald herra
stiptamtmannsins,
að eiginlega hvíli gjaldið á jörðunni sjálfri,
en ekki á afgjaldi hennar, því bæði hefir stjórnin í opnu href
af 18. júlí 1848 lagt gjald þetta á afgjaldið , og dómsmálastjórnarinn
hefir svo ráð fyrir gjört,
að þannig skuli alþingiskostnaðinn
taka.
það væri einnig hið órímilegasta,
að leggja
afgjald á jörðu án tillits til afgjaldsins ; því hver eru not jarðar önnur, en afgjöldin?
Eyólfur Einarsson:
Eg held sá heiðraði varaforseti
hafi ekki hrundið ástæðum mínum, og ekkert sannað með því
hann nú mælti; því bæði sannar frumvarpið frá stjórninni það,
að jarðirnar eru undirstaða gjalds þessa, en ei afgjald þeirra,
þó þíngmenn vegna ójafnaðar hundraðanna geingju inn á afgjaldið; eg er líka viss um, að þingmenn ei hefðu gripið til þessara úrræða,
ef nokkur
jöfnuður
hefði verið á hundraðatali
jarðanna
og þar af fljótandi a fgjal.di þeirra.
Stiptamtmaðurinn hefir og optar í dag sannfært mig um, að sá skoðunarmáti væri réttur , að jarðirnar,
en ei afgjaldið , væri sú rétta
undirstaða gjalds þessa.
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Stiptamtmaður: Eg skal að eins vísa tillagaboðsins
sjáIr s ,
og bréfs dómsmálastjórnarherrans
frá 18. júlí 1848, sem mæla
svo fyrir, að þremur fjórðu pörtum alþíngiskostnaðarins
se
jafnað nÍður á allar jarðir á landinu
eptir leigumála
þeirra,
og virðist mer af því auðsætt,
að jarðirnar
sjálfar eru gjaldstofninn, en leigumálinn
mælikvarði fyrir niðurjöfnuninni.
Guttormur Vigfússon: Jafnvel þó eg sjái, að það yrði
ekki þúngbær álaga, er lenti á hverjum
einum, ef alþingiskostnaðinum
yrði skipt á afgjald allra jarða í landinu, þá vil
eg þú samkvæmt því, er bænarskráin
frá Norðurmúlasýslu
fer
fram á, þar mer virðist það sanngjarnt,
áskilja mer það breytingaratkvæði,
að allar lens eða kirkjujarðir
þeirra kalla,
sem
eru lakari en meðallags eptir síðustu skýrslum (spesiflcazión)
til biskupsins,
séu undan skildar alþingiskostnaðar
álögunni.
Eyólfur Einarsson: það gleymdist mer að taka fram,
þá eg ræddi síðast, að íbúðarhús í kaupstöðum
og höndlunarhús séu og tekin inn sem gjaldstofn
þíngkostnaðar,
en eptir
þeirri reglu, sem hinn konúngkjörni
þiugmaður
áðan mælti,
það hálfa á móti afgjaldi jarða,
virðist mer það sanngjarnt;
það sýnist og, þegar frumvarpið áskilur,
að sá, sem er kjörgeingur, eigi hús, sem kosti 1000 rbd., benda til þessa,
því
ei munu dæmi, að 10 hnd. í jörð kosti jafnmikið.
Th. Gudmundsen:
Á Vestmannaeyum
er svo ástadt, að
næstum því öll hús hjá bændum eru af timbri, svo var það
fyrir 10 árum, en Vestmannaeyar
er þínghá ser, og kaupstaður á eyunum.
þótt eg nú eingan veginn se mótfallinn
því, að timburhús í kaupstöðum
taki þátt í alþíngiskostnaðinum,
ætti þó ekki
að leggja hann á timburhús
bænda á landsbygðinni.
því er
það, að eg leyfi mer að fram bera það viðauka-atkvæði
viðvíkjandi Vestmannaeyum,
að einúngis timburhúsin í sjálfum kaupstaðnum þar sæti álögu þessari , en að bændahúsin
og annara utan kaupstaðarins
verði undan þegin henni.
þókti mer
nauðsyn til bera, að taka þetta fram, af því Vestmannaeyar
eru lögsagnarumdæmi
út af fyrir sig, og á þeim kaupstaður,
til þess að öllum vafa se hrundið
burt um timburhús bænda
þar á eyunum .
•JÓn þórðarson: Hvað Vestmanneyar snertir, ætla eg þeim
borgið, í tilliti til hinna smærri timburhúsa,
fyrir uppástúngu
meira hlutans.
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þ. Sirertsem
Eg held eg verði að fylgja straumnum, og
tala fáein orð, til þess sézt geti, hverju eg muni helzt veita
atkvæði.
Eg get orðið því fáorðari, sem margt eða flest af
því, sem eg ætlaði að áhræra,
er nú þegar rædt, en á það
skal eg ekki draga dulur, að eg fremur aðhyllist
uppásrúngu
meiri hluta nefndarinnar,
þó mer þyki hún nokkuð ísjárverð,
hvað timburhúsin
snertir.
Minni lllutanum
get eg því síður
orðið samferða,
sem hann hefir kunngjört,
að hmm væri að
búa til lög, sem ekki einúngis skyldu gilda fyrirþau
nú þegar höldnu þíng, hvað kostnaðar endurgjald
þeirra snerti, heldur fyrir hineptirkomandi,
sem mer getur nú ekki fallið allshendis vel, og tek til, það sem næst er fyrir hendi, fund þann,
sem talað el' um að haldinn verði hér að sumri, sem eg veit
nú ekki hverju nafni þessi hluti nefndarinnar
vill nefna; eg
ímynda mer þó, að alþingisfundur
heiti það ekki, eg hefi haldið það mundi verða nokkurs konar grein af ríkisfundi Dana,
þeim fundinum, er semur frumvarp til ens nýa stjómarforms,
og þessir fundir, hvar helzt sem væru, snertu ekki einúngis
þann hluta ríkisins, hvar þeir haldnir- væru, heldur ríkið sameiginlega, og játa eg það, að se þessi skoðun mín rétt, þá er
mer hitt óljóst, að hve miklu leyti okkur ber að stall da kostnaðinn, hvort heldur að öllu eða ekki, en mjög svo isjarvert
þækti mer, að stinga nú upp á löggjöf þeirri, el' skuldhindi
okkur,
fremur en hæfði og réttur væri til. Eg hefði helzt
viljað, að þessu efni hefði ekki verið hreift að svo stöddu,
og eingin bænarskrá
um það samin eða seud stjórninni,
því
eg ætla, að hvorki se álaga þessi svo fjarskalega
þungbær,
né heldur niðurjöfnun hennar eins óþokkasæl,
og nokkrir einstakir láta i en það el' eitt, sem heldur mel' frá því, að fylgja
því fastlega,
að eingin bænarskrá
verði samin, og það er sú
fráleita skoðun, sem hefir látið sig í ljósi á skilníngi löggjafárinnar, þar eð margir hafa skilið hana á þann veg, að bændakirkna
eignir ekki væru undan þegnar álögurmi,
að öðru
leyti en því sem prestsmötuna
snertir, og hefi eg nú verið og
er einn meðal þeirra;
en aptur aðrir hafa látið þessar fasteignir með öllu undan þegnar, og það hygg eg þá sterkustu
orsök til óánægju þeirrar, sem sumstaðar kann að hafa hreift
sel' um niðurjöfnun gjaldsins.
Um þetta atriði þarf má ske
nýa löggjöf, til þess að taka allan vafa í burtu i en hvað því
að öðru leyti við víkur, er minni hluti nefndarinnar stingur upp
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á, þá virðist mer, eins og hann hafi hleypt ser' í þær ógaungur, að óvíst mundi, hvar hann lenti, og það sýnist hann að
hafa viðurkent og séð, þegar .hann þó snýr aptur, fyrri en á
miðri leið i hann að sðnnu kemst svo lángt, að leggja tollinn
á, að hann hefir náð, eða 'vill ná í embættalaun
presta,embættismanna
annara,laun
umboðsmanna,
verzlunarmanna
og
þurrabúðarmanna,
en: hann snýr frá iðnaðarmönnum,
lausamönnum, vínnuhjúum,
bóndanum
sem bónda, og fleirl1,~em
ættu þó að vera í sama hlutfalli og hinir, því vilji hann koma
atvinnuskatti
á, má hannekki
gleyma neinu;
eg veit nú ekki,
hvort öðrum fer eins og mér, mig hryllir við nafninu atvinnuskattur, og fell í undrun yfir því, að nokkur hinna heiðvirðu
manna, er her eru saman komnir, gæti feingið af'sér, að stinga
upp á því, að þess háttar álaga nokkurn tíma felngi ber bólfestu.
Eg fell líka í undrun yfir því, að nokkur skuli nú fara
fram á það, þvert á móti þVÍ sem fyrir tveimur árum var á •.
lyktað her á þinginu næstum samhuga,
að ljensjarðir
presta
ekki séu undan þegnar álögunni. þær jarðirnar,
sem eg þrátt
fyrir alt það, sem her hefir verið rædt á móti því, hiklaust
þori að kalla embættislaun
prestanna,
það er að skilja afgjald.
þeirra jarðanna, og á sumum stððum er það má ske súmestá
Inntekt prestsins,
hvar tíundir eru litlar og fólkfá sókn,
og
tíundir þær, er gjaldast eiga, má ske igreiðist, eptir sem her
hefir áður hreift verið, í ýmislegu, jafnvel
eins og máltækið
segir, í skjaldaskriflum
og baugabrotum.
Ætti nú þessu að
verða framgeingt, a~ prestar greiddu af embættalaunum
sinum,
tel eg alla sanngirni mæla með, að embættamenn
aðrir, sem
hafa sumir hverjir má ske tífalt meiri laun, greiddu
tollinn
líka, og að eingin embættalaun
slyppu þar frá, og einginn sá,
er nokkra inntekt hefir;
en allir sjá þó, hvort það er hins
vegar sanngjarnt
í þessari minni hlutans uppástúngu,
að fátæklíngs þurrabúðar maðurinn, sem rær út á sjóinn, og kemur í land að kvöldi með fáeina fiska til að sjóða og borða,
verði þó að greiða af þeim toll, eins og jarðeigarinn
af fasteign sinni; en hvernig uppástúngumaður
ætlar nú að fá þessari tollheimtu framgeingt, svo vel fari, það er mér óskiljanlegt; hann hefir gleymt að fræða menn á því, hvers eg þó óska;
hann hefir að sönnu sagt, að hann bygði á sögusðgn
greiðenda, og framtali stofna þessara
allra til alþíngistollsíns,
en
það hefir óvart orðið eptir hjá honum" að geta þess, hvaða
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straff ætti að liggja við undanskoturn
eða raungn framtali fjárins, sem tollurinn á að greiðast af, eins og t. a. m. sektir
liggja við raun gu tíundar framtali; hann hefir haldið, að byggja
mætti eins á sögusögn viðkomenda.
hversu margir sem stofnarnir yrðu, eins og það er gjört um afgjald jarða og framtölu
lifandi penings,
en þetta held eg ekki, því aðrir segja til
jarða afgjaldsins,
en lifandi skepnum er óhægra að leyna, en
t, a. m. launum og inntektum
verzlunarmanna,
og fleiri. því
hefir verið hreift, að prestar margir óski þess sjálfir, að Umsjarðir þeirra væru ekki undan þegnar, en að þeir mættu greiða
af þeim toll að jöfnuði, og veit eg ráð til þess, að ósk þeirra,
ef nokkrir eru, sem frambera hana, heyrist, það nefnilega, að
þeir greiði og fram bjóði tollinn, sem þá yrði að líkindum meðtekinn. en eg ætla það se ekki ætíð samfara, að segjast vilja,
{Ig sýna alvöruna í verki.
Her hefir nú verið hreift mörgum
breytingaratkvæðum
viðvíkjandi timburhúsa tollinum, svo óvíst
er, hvað verður ofan á af þeim; hinn virðuglegi
þíngmaður
Húnvetninga
minnir mig hafi stúngiö upp á því, að telja timburhúsin líkt og fasteign eða jarðir, í tilliti til tolltökunnar,
en
eg held hann hafi þó gleymt því, að áskilja ser breytingar atkvæði á þá leið, um timbur og múrhús þau, sem vera kunna
híngað ogþángað
út um landið, og þingmaður Barðstrendinga
gjörði það ekki heldur;
og ætla eg því að stinga upp á þvi,
ef þingið annars fellst á tolls uppástúngu
nefndarinnar
af
timhurhúsum,
að það nái eins til allra timbur og múrhúsa,
hvar helzt þau eru á landinu,
því eins og þess háttar hús út
um landið geta verið eign bænda,
þá er eins um mörg timburhús í kaupstöðum,
og tek eg til her í Reykjavík, hvar ekki
öll þau hús munu til heyra embættismönnum
ne kaupmönnum,
heldur mörg hver iðnaðarmönnum
og bændum;
og geymi
eg mer rétt til viðauka-atkvæðis
á þá leið.
þíngmaður
Eyfirðínga minnir mig færi fram á það, hvort timburhús
mundi
teljast eiga með fasteign, og er nú eins og mig minni, að svo
se, eptir tilskipan 8. febr. 1840, þó eg hafi hana nú ekki við
hönd og geti því skjátlað ; en hvað um það er, get eg eingan veginn fallizt á, að tollurinn greiðist jafnt af timburhúsum
sem fasteign, heldur, ef hann nokkur yrði, þá ekki hærri, en
meiri hluti nefndarinnar
stingur upp á, því eg held allir hljóti
þó að viðurkeuna,
að munur se á 100 rbda. virði í húsi, eða
jörð; húsið getur, þegar minnst varir, staðið í ljósum loga, en
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jörðin fer þó aldrei svo, meðan landið er við lýði, að ekki se
eptir einhver urmull hennar.
Kr. Magnúsert:
]?ar eð alla reiðu er svo mikið rædt í
þessu málefni her á þínginu á ýmsa vega, vil eg ekki, til að
spilla tíma, leingja það, en einúngis
láta þá meiníng mína í
ljósi, að eg að öllu leyti fellst á uppástúngu
meiri hluta nefndarinnar og þær ástæður,
er sá fyrsti háttvirti
konúngkjörni
þíllg- og nefndarmaður
hefir í sínu nefndaráliti
til styrkingar
fram fært; en hvað því vil'! víkur, sem minni hluti nefndarinnar
hefir fram á farið, þá hygg eg því með umræðu fleiri þíngmanna hrundið, og mun það því sem ástæðulítið
falla af
sjálfu ser.
,I. Jonssons Af þvi eg se nú ekki fyrir mer þær miklu
ógaungur hérna megi nn í þíngsalnum,
sem hinum góðgjarna
þíngmanni Dalasýslu virðist eg vera kominn í, þá ætla eg þó
að áræða að standa upp og svara honum einu orði, ser í lagi
í tilliti kvíða þess, sem hann ber fyrir því, að einginn sannleiki, sem á mætti byggja, mundi fást í skýrslum þeirra, sem
sjálfir ættu að gefa þær i tilliti grundvallar fyrir alþingiskostnaðinum, og held eg hann vilji nú með þess háttar ummælum
sannfæra þingið eður og mig um það, sem eg hefi aldrei fyrr
trúað, í tilliti landa hans Vestfirðinga,
"að ekki mundi þeir
sem trúastir í fjárframtalníngu
sinni", og sem þeir eru eptir
vonum að mótmæla í tímariti sínu.
En hvað hinu líður, að
hann undrar sig svo mjög yfir, að eg ekki gjörði uppástúngu
um nýa ströffunar löggjöf handa þess háttar mönnum, þá undrar mig eingu minna, að hann í þeirri stöðu, sem hann þó á
að vera, ekki skuli þekkja þau lög, sem til að mynda eiga
við tíundar undandrátt,
hospitalshluta
óskilvíslega
meðferð og
s, frv., sem eg held vel ættu við þessi hans ímynduðu lagabrot.
En að því leyti hann kynni vilja ímynda
ser, að þjóðin
greiði prestum sínum skyldur sínar í skjaldaskriflum
og baugabrotum, verð eg að játa, að mér eru ókunnugar þessar vörur
vesturlandsins
; en ef þessi ummæli eiga að þýða það, að greidt
sé í ónýtum eður fánýtum hlutum til presta,
verð eg þjóðarinnar vegna fullkomlega
að neita
sannleika
þessarar
hugmyndar, og held eg þess háttar ummæli, sem þessi eru, færu
betur ótöluð, en töluð.
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þ. Sioertsen:

Hinn virðulegi framsögumaður
hefir annaðhvort misskilið mig með öllu, eða misheyrzt,
eptir sem honum fórust nú orð; eg ætla einúngis
að láta hann vita, að af
ræðu hans fræddist eg ekkert, og eg held einginn þingmanna,
um það er eg óskaði fræðslu á, og kalla eg það ekki fákænsku,
þó menn ekki geti spáð ser áfram í þvi, sem ekki er minnzt
á með eiuu orði, en hitt ætla eg fákænsku,
þegar sá, sem
ekki er nema íslenskur maður, Jæzt ekki skilja
algeing
islenzk orðatiltæki,
svo sem það, hvað meint er með orðunum
slrjaldaskrifli o.q bauga brot.
Að öðru leyti þyki mer ekki
við eiga, að svara þingmannsins
ræðu, er í einhverju
úrræðaleysi sýndist fara út fyrir efni málefnisins.
Framsðqumaður: Eg fæ nú ekki leingur af mer , að svara
þessum eða þTílíkum ummælum, sem þá mundu seint þrjóta.
Ásgeir Einarsson:
Eg verð að spyrja
þingmann Dalasýslu, hvort það er meining hans, er hann stakk upp á, að
leggja
alþíngistoll
á öll timburhús i landi her, að haun líka
se lagður á timburkirkjur
þær, sem nú er farið að byggja,
þar sem torfkirkjur
voru áður, enda þó biskupinn
álíti það
einga lagaskyldu
að byggja þar trékirkju,
sem áður var torfkirkja.
Skylrlu bændur fara að byggja timburhús á jörðum
sínum, gæti það verið ísjárvert, að leggja gjald á bús þessi,
ef af þVÍ kynni að leiða, að það yrði svo óvinsælt, að það yrði
svo nytsömu fyrirtæki til fyrirstöðu.
það eru víst ekki gU!ltuk, að setjast á þann heiðraða framsögumann ; því nógu mörgum þarf baun að svara, þó eg geingi
undan,
en þó verð eg að geta þess, er .hann minrist á það,
hvað lítið Reykjavík
tæki þátt í alþingiskostnaðinum
sem kjördæmi, að ekki verður eptir því farið, hvað mikið hvert kjördæmi geldur, þegar það geldur jafnt við önnur kjördæmi af
þeim gjaldstofnum,
sem lögákveðnir
eru.
Framsðqumaður:
þetta
var að eins skoðun mín, en
eingin uppástúnga,
hvað hluttekníngu
Reykjavíkur
snertir í
alþíngiskostnaðlnum.
þ. Sioertsent það er einúngis með tilliti þess, er hinn
virðulegi þingmaður
Strandasýslu
vek til mín, að eg nú tek
til orða, og læt hann vita, að eg því síður ætlaðist til, að tollurinn legðist á timburkirkjur , sem eg hefi látið á mer heyra,
að ísjárvert mundi, að leggja hann á timburhús kaupstaða,
því
af því mundi leiða þá reglu, að hann legðist á timburhús
út
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um landið, er mer finnst með öllu sjálfu ser samkvæmt,
og
því bar eg upp viðauka-atkvæði
mitt, ef timburhúsa
álögunni
skyldi verða framgeingt.
En þar eg tók þetta ekki greinilega fram,
bæti eg því
við mitt viðauka-atkvæði,
"að kirkjum öllum undan skildum" .
•1. Thorstensen: Eg verð að biðja þíngið að lofa mer að
bæta við viðauka-atkvæði
mitt þeim orðum, að í staðinn fyrir
timburhús mætti standa kaupstaöarhú«
einstakra manna,

hnort heldur eru by,qð af timbri eður múr.
Árni Helqason : Eg leyfi mer og að bera fram það breytíngaratkvæði,
að ef þingið fellur upp á, að leggja þingtoll á
öll íbúðar eða geymsluhús
í kaupstöðum
landsins, þá se líkur
tollur lagður á hvert hús í landinu,
hvort heldur af timbri,
steini
eða torfi.
Eg undan tek að eins þau hús, sem leigþ
eru, hvort heldur til íbúðar eða geymslu, öðrum út í frá, og
gefa svo eigandanum
árlegan arð; þau vil eg svari að tiltölu
þessum tolli, þó hin húsin slyppu.
Framsögumaður : Eg held það ætti að bæta þeirri áthugasemd við ræðu hins velæruverðuga
þingmanns,
sem nú
mælti,
að timburhúsin
út um landið eru í veru sinni .bæirnir
á jörðunum,
og alþingiskostnaðurinn
er greiddur af jörð og
bæ í einu, þar sem hann er lagður á afgjöldin.
þ. Sioertsen.:
Eg kann enum háæruverðuga
þíngmanni,
varafulltrúa
Reykjavíkur,
miklar þakkir fyrir hans viðauka-at.
kvæði; með því sýndi hann svo ljóslega fram á, í hverjar Ó~
gaungur menn komast,
þegar farið er að tína saman fleiri
gjaldstofna
í Íslandi,
en þá tvo, fasteign irnar og tíundbært
lausafé ; hann sýndi fram á, að ef tollur væri tekinn af öllum
timburhúsum,
mundi með sömu stefnu mega halda áfram til
moldarkofanna ; og eg vona, að honum með fáyrðum þessum
hafi heppnazt að benda þíngmönnum svo, að einginn, eða fáir
þeirra, muni veita atkvæði því, er leiðir í þær gönur, sem
ilppástúnga
minni hluta nefndarinnar
og sum breytíngaratkvæðin sýnast benda til.
Guðmundur Brandsson: Ekki get eg haldið, að á sama
standi, hvar timburhús eru bygð, því mer virðist kostnaður til
þeirra vaxa talsvert af viðarflutningum
lángar leiðir, þegar þau
eru niður sett upp til sveita; öðru máli sýnist mer vera að
gegna, þegar þau eru bygð við sjáarsíðu einkum í kaupstað,
eins og t. a. m. hérna, þar sem þau verða leigð svo dýrt, að
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það getur samgilt beztu jarða afgjöldum, og hefi eg fyrir mer
í þessu einmitt sögn þeirra manna,
sem orðið hafa að búa í
leiguhúsum
í Reykjavík.
því hefir verið hreift her í dag af einum hinum konúngkjörna varaþingmanni,
að óánægja hjá þjóðinni yfir gjaldgreiðslumáta alþingiskostnaðarins
mundi ei vera svo mikil,
sem orð
væri á gjört, og vildi hann leiða rök að þessu frá kjördæmi
því, er hann átti að safna af alþíngistollinum.
Eg var nú einn
með fleirum á einu þeirra manntalsþinga,
sem gjaldgreiðslu
þessari var lokið, og þó það væri gjört umrnælalítið í það siun,
þá er ekki sagt þar fyrir, að allir hafi gjört það með ljúfu
geði, því sá, sem móti g:jaldi þessu tók, tók einúngis á móti
skildíngum þeim, er í því skyni greiddir voru,
en hugsanir
gjaldendanua
sá hann þá ekki, því satt að segja, þá hefi eg
orðið var megnrar óállægju yfir því, hvernig kostnaði þessum
væri niður jafnað, og hefir hún eins átt ser stað hjá þeim, sem
greiddu á hinu árninnzta þíngi, sem Mrum út í frá, er eg hefi
talað við um þetta efni. það var sagt her í dag, að það væri
hviklyudismerki,
og jafnvel harnaskapur
þjóðarinnar,
ef hún
nú vildi fara að breyta rúmlega ársgömlu lagaboði;
eg er nú
eingan veginn þeirrar meiningar, eg held miklu hel dur, að það
merki stolts og sjálf'hirgingsskapar,
að vilja ei kannast við
takmörkun
þekkingar sinnar, eg held það se eingin vanvirða
að kannast við skammsýni og ófullkomleika
sinn,
og breyta
því, sem breytt verður til betra.
það efar líklega
einginu,
að lagaboð það, er her ræðir um, hafi svo vel verið hugað og
af hendi leyst í hitt hið fyrra sumar af þingmönnum, að þeir
hafi ekki getað það betur í það skipti, jafnvel þó það komi
HÚ til nýrrar yfirvegunar.
það geta þó allir séð , að felagsandi
er þar ekki vel vakandi,
hvar nokkrir vilja draga sig í hlé,
þegar greiða á gjöld þau, er horfa til almennra heilla eflíngar, og til hvers er alþing á stofu sett, ef ekki til þess? þar
sem talað var um, að það yrði eins konar atvinnuskattur,
ef
lagt yrði gjald á tekjur presta og laun annara embættismanna,
þá vildi eg mega spyrja,
hvað lausafjártiund
bænda væri :
hvort hún væri ekki að nokkru leyti svipuð atvinuuskatti,
eða
réttara sagt, hvort gjöld þau, er á henni grundvölluðust,
væru
ekki eins konar atvinnuskattur.
'þar sem talað hefir verið um,
að stjórnin eða þjóðin tæki það aptur, sem hún hefði úthlutað
embættísmöununum,
ef hún færi nú að leggja toll á laun þeirra,
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og yrði hann þá næringar eða atvinnuskattur,
þá vildi eg mega
spyrja, hvað nafnbótaskattur
væri, hvort hann væri ekki i vissum skilningi
næringar eða atvinnuskattur,
ol!; hvort stjórnin
ekki með þessu móti tekur að nokkru leyti aptur , það sem
hún hefir gefið.
því verðskuldi
þeir virðingu,
sem nafnbæturnar eru veittar, þá finnst mer óviðfeldið, að þeir skuli verða
að kaupa hana, og það jafnvel á stundum
mót vilja sinum,
og þá er virðing þessi að miklu leyti inni falin í titlum, sem
margir alþýðumenn
skilja ei hvað tákna eiga, og eru nöfn
þeirra því í eyrum margra,
sem hljómandi málmur eða hvellandi bjalla.
Eg held þvi, að þessum mönnum væri ein gin
vansæmd að, þó þeir verðu litlum hluta launa sinna til greiðslu
þíngkostnaðarins,
eins og þeir taka mikilvægan þátt i störfum
þingsins, og njóta sem aðrir ávaxta þess.
Ef eg hefi nú ránga
skoðun á þessum
hluta málefnisins,
sem nú er umræðu efni,
þá óska eg aðrir leiðbeini mer, og tek eg því öllu þakklát.
lega, sem ekki stríðir á móti sannfæringu
minni. Ekki get eg
feIt mig við þá skoðun,
sem sumir hafa látið í ljósi. að alþíngiskostnaðurinn,
eins og hann er nú greiddur, se ekki lagður á jarðirnar,
heldur afgjöld þeirra, því væru ekki [arðirnar
til, væru heldur ekki afgjöld þeirra til, svo mer sýnist það
hvorugt mega annars missa.
það var áðan kallaður nýr gjaldstofn, ef lagt yrði á tekjur embættismanna;
eg held alþíng,
eins og það er núna, nefnil. ráðgjafarþíng,
se líka ný stiptun;
hvað er þá á móti því, að nýar álögur komi með nýrri stiptun?
Enda hefir það verið sagt her á þingi, að allir menn
væru með þeim skildaga til embætta komnir, að þeir yrðu að
þola þær breytingar,
sem löggjöfin
kynni að gjöra á kjörum
þeirra.
As.qeir Einarsson:
það hafa ekki allir sama láni að fagna
og hinn háæruverðugi
þingmaður Reykjavíkur,
að fá bæði hrós
og þakklæti, eins og hann nú, í fyrsta sinni er hann stendur
upp til að tala; en alt fyrir þetta þarf eg að fá upplýsingu um
breytingaratkvæði
það, er hann nú bar upp.
Eg veit ekki,
eptir hverjum reglum hann viII leggja þerman toll á, eða hvernig hann vill virða húsin, hvort heldur spíturnar einsamlar, eða
veggi og tópt með og hvern moldarköggul
í veggjunum, þegar þeir eru farnir að hrynja; en aðgætandi er greinarmunur sá,
sem er á ábýlisjarðar
húsum og .húsum í Reykjavík.
Jarðarhúsin eru orðin til, af því jörðin er til, því án þeirra er hún
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óbyggileg,
en húsin í Reykjavík
eru einúngis orðin til vegna
mannanna,
er í þeim búa.
Mer fannst stíptamtmaðurinn
hafa
gjört það skiljanlegt,
hvernig greniarmun þessum væri varið,
þegar hann var að tala um ástæður fyrir því, að leggja alþingisgjaldið á öll hús i verzlunarstöðum,
afhverju sem gjörð væru.
Eg er hræddur um, að uppástúngan,
ef henni YI·ði framgeingt,
fældi menn frá húsabyggingum
á ábýlum sinum , ef þeir ættu
von á áminnztum skatti á þau, því eg veit þessi dæmi, að til
allra húsa á jörð hefir verið kostað nærfelt verði hennar, þegar reiknaður er allur kostnaður byggínganna.
Eg veit að sönnu
ekki, hvað uppástúngan
á að ná lángt i tilliti til húsanna, hvort
leggja ætti gjaldið á hvern smákofa,
svo sem skothús,
sem
víða eru á jörðum,
og gæti það verið nokkuð vandasamt
<ið
búa til reglur fyrir þvi. Hægra yrði að fara eptir uppástúngu
þíngmannsins
frá Dalasýslu um virðingu á smá-timhurhúsum,
sem farin eru að tíðkast á bæum.
En fari nú svo, að fallizt
verði á öll breytíngaratkvæði
þau, er upp hafa verið borin,
einkum þau, er leggja alþingiskostnaðinn
á laun emhættismanna, áskil eg mer það viðauka-atkvæði:
að alþingismenn
gjaldi af þingfararkaupi
sínu öllu að tiltölu, eins og embættismenn af launum sínum.
Ekki get eg borið á móti því, að eg hafi heyrt
óánægju
yfir niðurjöfnun
alþíngiskostnaðarins
, þó það hafi
verið mest út af því, að af bændakirkjueignunum
hefir ekkert verið tekið, og af því að ekkert hefir verið lagt á hús í
verzlunarstöðum
; líka hefi eg heyrt ýmsa mæla með þvi', að
gjald þetta væri lagt á laun embættismanna
og jafnvel
embættismenn
sjálfa; en ástæður til þessa verða að metast eptir
skynsamlegum
og löglegum ástæðum, en ekki eptir því, hverrar stéttar þeir eru, sem þær fram bera. þegar eg 1845 bar upp
það breytíngaratkvæði,
að, leggja alþingiskostnaðinn
ci afgjald
allra "prívat" fasteigna,
þá hafði egí huga,
að þá nýr tollur
yrði lagður á, sem ekki ætti leingi að vara, þegar von væri á
algjörlegri breyting skattalaganna,
yrði að leggja á þann gjaldstofninn,
sem undir minnstum álögum væri, en ervitt mundi
vera, að leggja á eins marga gjaldstofna
og í dag hefir verið
uppástúngið.
Eg gat hvorki þá ne síðan gjört mer það skiljanlegt, að þai'l væri skynsamlegt að leggja' skatt á laun embættismanna, þar mer virtist það vera sama sem að taka með annari hendinni, það sem maður gæfi með hinni, og væri þá fyrir-
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hafnarminna að gjalda þeim ekki meira en svo, að ei þyrfti
að ómaka sig á að taka af 'þeim aptur og sama virðist mer,
vera um mildur og opinberar stiptanir, en mer þykir betur fara,
að málið var tekið til yfirvegunar~ ef fyrir það gæti feingizt
bót á þeim tveimur atriðum, er mest þykir hafa yflrsézt, nefnilega með bænda kirkna afgjald ið og kaupstaðarhúsin,
þó eg
se á því, að mjög varlegt væri, að leggja á þau hátt gjald,
meðan þau hefðu eingan ábyrgðarsjóð , því eg álít þau mikið
stopulli eign, en aðra fasteign.
Stiptamtmaðurr
Eg skal einúngis geta þess, að þó það
geti sýrízt óeðlilegt, að taka úr einum sjóð og leggja í annan, er það samt við tekið sem almenn regla, að allir sjóðir borgi
álögur þær ,sem á þeim liggja eptir undirstöðu álaganna, þannig greiða í Danmörku allar þjóðstiptanir og konúngurinn sjálfur toll- álögur af varningi sínum, eins ríkissjóðurinn sama toll,
þegar með þarf. það er. þvi samkvæmt í sjálfu ser, að stiptanir og, prestar greiði að sínu leyti alþíngistolIinn af jörðum
sínum. En alt: öðru máli skiptir, sem áður er á vikið, hvort ástæða er til að undan þiggja prestana álögu þessari, og er eg
því: ekki mótfallinn.
k.'1eir Einarsson: Eg fortek ekki, að ýmislegt, sem stiptamtmaðurinn hefir mælt um þetta mál, eigi vel við, þegar
semja á ný skattalög, en eins og nú stendur, held eg skatt-,'
heimturnar yrðu mjög vafasamar, eins or; þingræðurnar hafa
nú sýnt, að eg tali nú ekki um breytingaratkvæði þingmannsins úr Barðastrandarsýslu,
að taka af embættisjörðum presta
eða launum þeirra niður að meðalbrauðum. Gæti þá svo staðið á, að prestur einn gyldi af 200 dala launum, en annar ekkert af iJ.50 dala inntekt, og væri þetta einginn sannur jöfnuður, eins og mer finnst það ekki styðjast við neina serlega
grundvallarreglu.
Eg hefi áður sagt frá skoðunarmáta mínum um það, að
leggja skatt þennan á embættisjarðir presta, og þarf þess því
ekki framar, og finn eg ekki neina ástæðu til, að þetta þíng
breyti þeirri skoðun að öðru leyti en því, að leggja tollinn á
kaupstaðarhús og á hændakirkjnjarðir, sem og raunar var ætíð
meining alþingis.
Eg veit það. satt, sem stiptamtmaðurinn
sagði, að hugir manna í öðrum löndum eru mjög farnir að
hníga að emhættistekjuskattinum ,en bæði Var ervitt að koma
honumé í Eiaglandi, og þar að auki eru mjög ólík laun em-
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bættismanna
á Einglandi og her, og eg veit ekki, hvernig Íslendingum lízt á það, að leggja á næríngarskatt,
sem i mörgu
gæti orðið vafasamur, og kynni að leiða til þess, að auka þyrfti
gjaldheimtumönnum,
eða að minnsta kosti g.íöra 'Þeim mj ög torsókta gjaldheimtuna.
Eg held menn ættu því að fara sem
varlegast
út í alt þess háttar, meðan ekki verða samin ný
skattalög.
Árni Helgason: þar eð þingmaðurinn
frá Strandasýslu
hefir mælzt til, að eg skýrði breytingaratkvæði
mitt betur, þá
vil eg reyna það, þó eg viti ekki, hvort mer tekst það í fám
orðum. það vakti í huga mínum, að öll útgjöld ættu að miðast
við' ágóðann
af eignum manna, og eptir þessu mun regla gefin
alþlnginu áður fyrir lúkningu
alþingiskostnaðarins.
En kaupmaðurinn, þó hús hans sé dýrara, en bóndans, hefir eingan ágóða af sinni stázstofu , meiri en bóndinn af sinni baðstofu.
ekki af krambúðinni, meiri en bóndinn af húrinu,
og ekki af
þeim húsum, er hann geymir í vörur sínar, meiri en bóndinn af sinum geymslubúsum,
t. d. skemmunni,
sem hann
hann geymir í áhöld sín og reiðrnga.
Af þessum húsum er
eingin eiginleg inntekt, hvar sem þau svo standa; þar á móti
þau húsin, sem leigð em út, gefa eigandanum
árlega ihntekt,
og af þeirri inntekt finn eg sanngjarnlegt
að eigandinn svari
til alþingiskostnaðar.
þ. Sveinbjörnsson: Af því breytingaratkvæði
nú eru farin að koma að úr öllum áttum, og sum með óvissri stefnu,
lýsi
eg þvi yfir, bæði eigin vegna og míns meðnefndarmanns
í
meiri hlutanum, að við föllum frá uppástúngu
okkar,
um að
alþingiskostnaður
leggist á timburhús verzlunarstaðanna.
Ásqeir Einarsson: Stiptprófasturinn
jafnaði saman stázstofum kaupmanna
við haðstofur,
og ætla eg ekki að gjöra
við það aðra athugasemd,
en þá, að þó kaupmenn kosti meiru
til stázstofn sinnar, en bóndinn til baðstofuunar, held eg bændur eigi ekki að gjalda þess i neinum útgjöldum.
En þar sem
hann talar um vörubúðir eða geymsluhús
þeirra, þá held eg
því se svo varið, að þeir hati ekki minni hagnað af þeim, en
bændur af geymsluhúsum
sínum;
enda veit eg til þess, að
kaupmenn
hafa tekið töluvert
gjald fyrir að geyma í þeim
nokkuð af vöru fyrir aðra, og það her í Reykjavík.
Jón Guðmundsson: Fyrst meiri hlutinn fellur frá uppástúngu sinni um timburhús in í kaupstöðum,
að á þau se lagð-
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vr alþíngiskostnaður að tiltölu, og svo mörg breytingar og
viðauka-atkvæði eru nú borin upp við hana: þá tek eg nú upp
þessa uppástúngu
nefndarinnar og gjöri hana að minni.
J. Tkorstensen: Eg gjöri þetta sömuleiðis.
Framsðqumaður : 'þetta var og í fyrstu sameiginlegt álit
meira og minna hlutans, og get eg fyl'ir mitt leyti ekki horfið
frá því.
TIt. Gudmundsen:
Hafi nokkur óánægja átt ser stað í
Gullbríngu og Kjósarsýslu yfir alþiugistollinum , eins og þíngmaðurinn þaðan let í ljósi, þá verð eg að játa það, að sýslu.
búar .minir hafi í þetta skipti verið upphurðarminni
við mig,
en þeir hafa verið áður, og í öðrum efnum; því það er einn.
sá kostur við þá, að þeir eru hreinskiluir, og ættu þeir að
temja ser þessa dygð framvegis, að eg geti skýrt f1'áþví sanna
um þá.
Guðmundur Brandsson:
Eg veit ekki til, að hinn konúngkjörnivaraþíngmaður,
er nú .settist niður, hafi spurt gjaldendurna að, hvort þeir létu hið áminnsta gjald af hendi með
fúsum vilja, eður ekki, en það hefir híngað til verið viðtekin
venja meðal margra, að svara ekki fyrr en þeir væru spurðir,
sizt þar sem yfirvald hefir átt hlut að máli annars vegar.
,
. Stetl'án Jónsson: því hefir verið hreift, að ekki hafi bor- .
ið á ónægju fólks að greiða alþíngiskostnaðinn, en þ'fí er m,iður, að eg ætla alt ofmikið hafa vottazt ónægju yfir greiðslumáta þeim, sem við var hafður, og þess er alla reiðu getið í
tímariti, að ein sveit hafi neitað að greiða kostnað þennan; en
hvort með gildum ástæðum, er óvíst; eg held tímaritin fái. nú
tilefni, ekki síður en áður, að hreifa við þessu máli. því verður ekki neitað, að eptir grundvallarreglum er rett að . leggja
þennan kostnað á allir jarðir,en
úr því yrði þó ójöfnuður,
bvað presta snertir, því þau veit eg dæmi, að prestar hafa
400 rbd. laun, og þar í ekkert jarða afgjald, og líka, að prestar hafa 60-80 rhd, laun, og nokkuð af því jarða afgjald, og
ættu þá þessir að gjalda til alþingiskostnaðar , en hinir fyrr
töldu að vera fríir. Segja má, að þetta muni lítið, þann sem
greiðir, og el' það satt, en samt er það ekki sanngjarnt. Ekki
fer ætíð lund erni að efnum, og margur kynni að verða fús að
greiða þingkostnáð
að sínu litla leyti ,þar sem annar væri
tregur, sem til þess væri færari.
þ. Sveinbjörnsson:
Mer þYkir það í sjálfu ser sundur-
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þykt, að undan þiggja suma presta álðgunni, vegna fátæktar
þeirra, en taka þó ~aldið af kristfjárjörðum , af örsnauðum
ekkjum
og munaðarlausum
börnum.
Eg fyrir mitt leyti fæ
ekki komið þessu saman, og af bið lagaboð, er svo vel fylgdi
eigin ástæðu.
En það er fyrir mer ekki fátækt prestanna,
er
í vegi stendur,
heldur hitt, að gjaldið,
lagt á laun þeirra,
væri atviuuuskattur,
hverjum eg að svo stöddu hafna.
Stefan Jðnsson : það er meiri ástæða, að taka af hreppa,
spítala og kristfjárjörðum,
þó að fátækir njóti afgjaldsins,
því
hrepparnir .taka við að styrkja þessa, þegar ekki er annað fyrir hendi, en það er miður sæmandi
að fara þeim orðum eða
ætlast til þess um fátæka presta og fjölskyldu
þeirra .
Jakob Petursson:
Hart þykir mer það, ef alþingiskostnaður skyldi leggjast á þær svo kölluðu kristfjárjarðir,
því eg
veit til, að ein þeirra liggur undir stóran og hrjóstuganhrepp,
hvar á stundum hafa verið 60 til 60 sveitarómagar,
. og sýnist
þá ekki vera fært, að draga neitt frá þeim af þessu litla eptirgjaldi.
Öðru máli sýnist mer gegna,
þó alþíngistollurinn
legðist á allar kirkjujarðir,
einkum síðan eg heyrði hérna um
daginn,aðfelagsandanum
var svo mikið hrósað,
og öllum
þeim, er hann bæri, þegar útgjöld snerti,
að eg er á þeirri
meining,
að prestar vorir þæktnst
vera lítils metnir,
ef þeir
næðu nú ekki til að ~erða félagslimlr í því að borga alþingiskostnaðinn
eptir áður sagðri tiltölu.
Eyól/ur Einarsson:
Eg verð að ítreka, að ei vil eg láta
gl'eiðagjald
til þíngkostnaðar
af öðruni húsum í kaupstöðum,
en nefnt hefi, og þeim semút kynnu vera leigð; önnur hús vil eg
frá skilja !tialdi þessu, svo sem timburhús, sem vera kynni her
og hvar tl jörðum frá skilin kaupstað, eður í sveitum, því þau má
meta sem jarðarltús;
hús það, við erum nú í, vil e, undan skilja
þessum álögum,
sem og allar opinberar byggíngar,
þær eiga
að greiða okkur gjald þettað upp á annan máta. . En hvað það
áhrærir, sem þiugmaðurinn,
er síðast mælti, fram færði, vil eg
svara,
að þar sem 60 ómagar eru í sveit, verður bændum ei
tiltlnnanleg
álaga, þó þingkostnaður
greiðist af einni jörðu,
sem sveitin ætti að tiltölu.
Framsðqumaður:
Hafi eg' tekið rétt eptir
þingmanni
Norðurþíngeyarsýslu,
verð eg að efa, að jafnríkur
hreppur og
Reykjadalshreppur
er, ef til hans er meint, mundi hafa frá 50
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til60ómagaeða
niðursetur, og held eg því hannhafi meint
skylduémaga
búendanna þar í hrepp .
•lakob Petursson: Hreppsbækurnar sÝ"i, að það hafi verið svo.
Haldðr Jðnsson : þó mer. se það égeðfelt, held eg, að
eg verði að geyma mer rétt til þess breytíngaratkvæðis, að ef
þingið, mót þeirri von, sem eg byggi á umræðum margra þingmanna her i dag, skyldi fallast á, að leggja alþingiskostnað
á þau einu embættislaun, sem prestar hafa af þeim heneficaruðu jörðum, þessi álaga þá verði þeim endurgoldin jir opin •.
berum sjóðLSe
eg þá að vísu iekki, hvað unnið væri, en
þetta er meðalið til að geta haldið fast við báðar grundvallarreglurnar, að leggja kostnaðinn á alt jarðagóz, en ekki á laun
embættismanna.
Stiptamtmaður:Þetta
er það meðal, sem opt hefir orðið að grípa til, til að endurgjalda þeim, sem hafa orðið fyrir
álögunum í viðlíkum tilfellum. Og hefi eg haldið, að prestar
gætufeingið alþingistollinn endurgoldinn • reikningum kirknánna .eða af öðrum peningum brauða,IlII:o,ef þeir eru til, þar
eð álagan í eðli sínu er á brauðinu sjálfu, en ekki á prestínum, en verði þessu ekki á þann veg við komið, get. eg ekki
neitað, að mer þækti ákjósandi,' að prestar þá feingju endurgjaldið úr opinberum sjóði.
.
Varaforseti:
því hefir nú verið hreíft Mrá þíngi af
ýms,um, og það jafnvel af þeim, hverra dómur mun gildur
þykja, er bann berst út meðal almennings, að eingin .laga-ástæða sje fyrir að sleppa jarðagózi 'prestaundanalþíngiskostnaðar álögunni, en að hin fátæklegu kjör prestanna sjeu
einasta ástæða. Breytíngaratkvæði
það, er hinn annar. konúngkjörni, þingmaður hinnar andlegu stjeUar bar upp um það,
að endurgjald veitist prestum aptur af opinberum sjóði, getur
mer ekki sýnztannaðen
ölmusu beiðni, og vildi eg gjarnan
undan þiggja alla presta, þó fátækir séu, þessa •.i ölmusu.
Staða mín hindrar mig frá,aðtakam,er
breytingaratkvæði á
þessa leið, sem eg annars mundi gjört. hafa. Hvort heldur
sem maður lítur til hreytingaratkvæðisins, eða meiníngarherra
stiptamtsmannsins, verður þó undanþágan ölmusa .
.. ' Haldðr Jónsson: Við þessa ræðu hins háttvirta vara.forseta verð eg þó að gjöra þessa athugasemd: eg tók það
skýrt fram í dag, já, optar en eínu .siuni,að, eg áliti undan-

435

þágu' mensaljarðanna
ekki grundvaHal'taáþör(,
heldur á reiti
prestanna, sem embættismanna;
og eins kaus eg mer' breytingaratkvæðíð,
ekJÞ,i af því að eg vildi beiðast ölmusu handa
prestum,
heldur af því að eg áleit sanngjarnt
og sjálfsagt,
að þeim væri endurgoldið það, sem eg meintiórettilega
af
þeim tekið.
Varaforseti
kvaðst álíta málið nægilega rædt til undirbúnings, fyrst einglnn mælti framar, en þar nú væri svo lángt
komið degi, að nauðsyn væri að hverfa frá fundi að sinni, en
þó órædt til lykta mál það, er boðað var til þessa dags, áha/'): hann fuud aptur í kvöld kl. 6!.
Fundi slitið.

24. júlí -

nítjándi fundur.

Varaforseti
hóf þingstörfin, þar sem þeim síðast var slitið.
G. Thordersent
veit ekki, að hvað miklu leyti að
þílJgmlinnum er kunnugt um málefni það, sem lagt var fyrir
þá nefnd, sem átti að bera upp álit sitt um bænarskrá
þá, er
fór framá,
að kirkjur
ættu héðan af að álítast sem hverjir
atlrir skuldunautar,
og bið eg mer þvi , eptir því sem og hefi
mælzt til við varaforseta,
orlofs að mega upp lesa niðurlag
hennar, sem er svo hljóðandir
að lter eptir .verði lögskipað"

n.

Eg

að kirkjur lwfi sama rétt og sömu slí!/ldum aðge.qna að
gjaldi Ofl slfltldatöku~ sem ltvel' einstakur maður, Ofl hver ein
þfoðstiptan hefir;, svo að þ(!!Jar kirkjm~ er sky(dug [rdfar-.
enda, aðkún aftelrjum sínum borfliþað sJal!., jafnótt og'kún
gÚl(fJ',. af því~em :af geingu1' útgjöldum hennar ~ ().'I nauðsynlegu
við/talili.'
,
,
Doonarskrá þeSsi· er nndir skrifuð af .16 mönnum,
hvar af
'vera munu. 7 andlegrar l';ti~ttar'menn. 'Um innihaldið ,ætla' eg
ei að tata.al'lsvo komnu,
en þar sem svo má: skíljaaf orð-

að

'um hennar;
reglan, sem þar greinir um, se á komin á
-seinnl tímum, þá getur sú ekki verið vmeiningin, því venjan
'hefir ,,·iðgeingizt
alla jafna frá reformazíunni.
Jegar við, seni í nefnd þessari erum, fórum að tala okkur saman, þá vorum ,;ið á einu máli nm það, að þau tilfelli
gæti að borið, og höfðum ver dæmi, uppá það, að prestar eð'ut'ekkjar
þeirra
hart úti með þeirri- reglu,sem
viðgeingl~ héfir,al'l :hvét prestur ábyrgist :kirkj'Ú' sina;; 'en' ver urðum
líka að jata,að
það kanseljibréf
af24i mai 1834~sem' bænar-

yrðu
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skráin vill fáleídtúe. gildi, gefur þó ,von um aðstoð, þegar svo
stendur á, að regla þessi verður ósanngjörn,.
og er svo' með
þessu móti. lögð nokkur. líkn með þraut, og vissumsvoreinkum eg, þess dæmi ekki allfá , að ekkjum' í þessufllliti eru
veittar pensiónir eður prestumnáðargjatir,
eður annar styrkur;
EI) þótt
ver alt að einu sæum "van kvæði á þessal'iaðferð;
urðum ver samt við ítarlegri yfirvegun að játa,
að þa~ mund.
vera mjög ísjárvert, og bundið við mjögúséðar
og, 'ef til vildi,
hættulegar
afleiðingar,
ef sú, regla væri fyrir tekin,
að skoða
kirkjumar
alveg, sem hvern 'annan skuldunaut.
Eg gat' líka
upplýst,að
þegar einstöku .hiskupar i landinu vildu jnnleiða
þetta, Ieiddi það bæði til .vanræktar ~ viðhaldi kíeknanna,
og
þar að auki, tilmargbrotlns
ágreinings ,milli viðkomenda.
QI?S
virtist þannig málið í sjálfu ser' vera mjög vafasamt,
'
Hér við bættist hjá oss önnur athugasemd,
að mál þetta
er mjög svo einstaklegs
eðlis, þar það einúngis snertir prestsstettina,
og þó ekki nema heneficiarios
eður staðarhaldara,
en það snertir .alls ekki almenning her á landi, og finnst oSS
það ísjárvert fyrir þingið í málefni, sem að öllu leyti er kirkju .•
legt, að fara fram á nýaIagabreyting
að óheyrðeí hinni andi
Iegustéttinní
, sem þó enn á hlq.tilll; máli, ,því, þó einstöku
andlegrar stéttar menn hafi skrifað undir hæuarskrána,
þá getur það naumast, að $VO mörgum öðrum óheyrðum, ,álitizt,öðruvísi en sem aðkvæði á stángli,
sem maður ekki enn þá náikvæmlega ser á hvegilðum
rökum eru hygð,
V CI' :hugðmn
þvi, þar sem allur hagnaður
eður skaði af nj"'rri tilhögun i
þC$&U efni eíngaungu kemur niður á hinni andlegu stettlnni,
að þingið mundi vilja firra sig vanda ,og gefa þeim !Jnptlllum
tilefni til að semja um þetta mál, Sem sjálfir eiga mest ~
hættu, hvernig tiltekst.
pegar nefndin var komin niður á þessa skoðun,
þá tilkynti eghenlJi,
að það væri nú.í smiðum, aðprestafundur,
fjölmennari
en að undanförnu,
mundi, og það má ske strax
að sumri komanda, verða haldinn her í Ueykjaví](,og
bauðst eg
þá til að bera málefni þetta undir hann, og greiða svo fyrir
þvi, sem eg gæti bezt og fljótast, eptir þeim málalokum; sem
þar kynnu að verða.
pessu var vel tekið af samnefudarmönn.,
umminum,
sem hvergi héldu málið réttar niður komið, en hjá
þeim mönnum,
sem ættu að vera færastir
til að dæma um
það og einir ættu hlut að því.
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þannig er nú komið þessu málefni í nefndinni,
og skyldi
nú þíngið, sem eg vona, verða oss' samdóma ·.í þeirri skoðun,
sem ver höfum á því, þá virðist oss einber óþarfi , að semja
nm það nefndarálit
og fara að ræða það tvisvar á þíngi ,en
héldum það' gæti nú þegar í stað orðið útgjört um það. Væntum ver, að þíngið þvi fremur aðhyllist þetta, sem það er orðið namlit fyrir með tíma, en hefir 'um 'ýms mál að ræða, sem
varða það meiru og liggja því nær.
Eg vil ekki orðleingja
þetta fremur, eh skýt' því til hins háttvirta forseta,
hvort ei
megi strax leita atkvæða þíngsins um það, að þetta málefni
megi, eptir uppástúngu
nefndarinnar;
afliendast mer til að bera
það fram á þeim fyrsta prestafundi,
sem her eptir verM haldinn' her je Reykjavík:
En má' ske það se þó rettast, 'að eg áður skori á samnefndarmenn
mína að láta í ljósi, hvort eg ékki
hefi skýrt frá málefni þessu,
eins og áður var samið með
okkur.'
,

J. Johnsen :Eg
If hægt með að bera um það með hinum
háæruverðuga
þíngmanniog
formanni nefndarinnar,
að það er
nefndarmanna
allra samhuga skoðun á eðli málsins, ósk og tillögur, að með mál þetta se bezt farið að sinni, eins og nú var
skýrt frá, og undir eins öllum þeirra, að sú meðferð stríði eigi
gegn þínglögunum,
ef einginn þíngmanna mælir á móti henni.
Kr. Magnusen: Eg leyfi mer með fám orðum að láta í
ljósi meiníngu mína í tilefni af ræðu þess háæruverðuga
konúugkjörna
þíngmannsí
nærverandi málefni, nefníl. að se það
með ráði þess háttvirta
varaforseta,
og að vilja þingsins,
samt
ekki striðandi mótiþínglögunum
og góðri reglu, að' málefnisins skjöl afhendist
háttnefndum
konúngkjörna
þingmanni til
meðferðarv en þess 'frekari framkvæmd og meðböndlanhér
á
þínginu se lokið í þetta skipti, þá vil eg, sem flutningsmaðue
bænarskráarinnar
og nefndarmaður,
gjöra mig þar með áuægðan, og álíta málið komið í beztu höndur, til þess þáð fai sem
haganlegastan
og heillavænlegastan
framgang
fyrir andlegu
stéttar mennina og kirkjur þeirra,
og leyfi eg mer að vænta
þess fastlega, að upp á þennan máta verði því sem fyrst til vegar komið, að stjórnin sendi lagafrumvarp,
er lagt verði fyrir
næsta alþing, því til meðferðar og ráðaneytis,
hvar við málefnið vonast að fái þau æskilegustu
afdrif, og verði bezt ráðið til lykta.
þ. Sioertseni
það er í allan máta satt og rétt, er hinn
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háæruverðugi
konúngkjörni
þingmaður
andlegu
stéttariunar
hermdi um meðferð nefndarinnar
á málefni þessu, og hefi eg
því heldur fallizt á þá meðferð málefuisins,
sem hann drap -á,
að eg með því áleit því bezt borgið og komið í góðar hönrlur ;
eg áleit nefnilega, að prestar, hverjum málefni þetta að mestu
eða öllu er við komandi, gætu, ef þeim þækti það miklu skipta,
eins og það að minni skoðun gjörir, því fremur, svo að kalla
í einu hljóði, inn sent upplýsingar
og bænarskrár
um efnið til
biskupsins,
sem þeim með þessari aðferð gæfist til þess nægur frestur,
og nokkurs konar hendíng af þíngtíðindunum
til
þess, að málefnið á eptir feingi þau úrslit, sem bezt mættu
verða.
Varaforseti: Hinn fyrsti konúngkjörni
þingmaður hinnar andlegu stéttar hefir, sem nefndarmaður
í málinu um jafnretti kirkna við aðra í skuldaheimturn
og gjaldi, skýrlega
kynt
þinginu ástæður sínar fyrir því, að mál þetta mundi réttar leidt
frá þinginu til annarar meðhöndlunar;
hefir hann einnig ~agt
greinilega,
hverja skoðun kansellíið hafi haft á þessu málefni,
þar það optar en einu sinni hafi veitt ekkjum presta o~ þeim
sjálfum ýmsar náðargjafir
þeim til huggnunar,
er orðið hafa
fyrir tjóui af tilhögun þeirri, sem verið hefir á í þessu efni
um margar aldir.
Bæti eg þvi við að eins til lítillar upplýsíngar,- að eg veit til, að nokkrum sinnum -hafa prestar feingið
skuld sina hjá kirkjum þeim, er þeir hafa yfirgefið, smám S8man goldnar af afgángsleifum
kirkju inntektarinnar,
eptir það
þeir voru frá þeim fluttir; þetta man eg að var tilfellið 1821 í
Holti í Önundarfirði.
Málefni þetta er nú að vísu orðið þíngs~
ins eign, er eg vil ráða þinginu til að segja ser af hendi.
Ásgeir Einarsson: Eg vil spyrja, hvort nefndin má ekki
taka uppástúnguna
aptur, án þess að leita atkvæða þingsins;
þó eg annars se ekki á móti því; mer virðist eptir 69. grein
alþíngistilskipunarinnar,
að nefndin megi það, þó leingra
komið; annars get eg þess, að eg sá bænarskrá þessa á þingvallafundinum,
og réði eg til að fara með hana, eins og nefndin hefir upp á stúngið.
E!!ólfur Einarsson: Í ræðu þeirri, sem herra biskupinn
nú fram færði, virtist mér-hann undrast yfir, að þingmenn hefðu
vogað ser að taka mál þettað til umræðu, þar það væri að öllu
geistlegt
málefni; eg verð nú að efast um, að þetta se sem
rettast, vil eg upplýsa það með eptirfylgjandi : eg hefi verið

so
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nær staddur, þá ekkja nefndarprófasts
stóð í skýrtúnni,
sem
menn kalla, með 8 börn, eptir að hafa svarað út staðnum, var
þá kirkjan nýbygð,
sem prófastur
hafði mikið lánað, sem ei
gat tekizt til greina við staðar úttektina vegna nú verandi lagaboðs, lá ei annað fyrir, en ekkjan með börnum sínum færi á
sveit, hefði ei bæði sá aðkomandi
prestur og fleiri' rétt henni
hjálpar hönd, meðal hverra eg tel mig einn. Nú vil eg mega
spyrja,
mun þettað hafa fremur verið geistlegt,
en verzlegt
mál?
Kr. JJIa.qnusen: Í tilefni afþví, sem hinn virðuleg i þíng.
maður Barðstrendiuga
nú mælti,
leyfi eg mer að geta þess,
að það er nú einmitt á þingsins valdi, hvort þai'l vill, að um ...
ræður og meðhöndlun málefnis
þessa haldi áfram eður ekki,
því álíti þíngið ekki hæfilegt, eptir ósk þess háæruverðuga
konúngkjörna þingmanns,
að sleppa því, þá er eg, sem flutningsmaður bænarskráarinnar,
fús til eptir megni að styrkja að því,
að það fái sem beztanframgáng
og endalykt.
E?/ól/iu' Einarsson:
Meining mín var eingaungu, að benda
á. að þetta mál gæti þó verið svo vaxið, að það næði til fleiri,
en geistlegra
einna, en alls ekki, að mæla móti því, að svo
se farið með málefni þetta, sem nú hefir orðið til rædt um.
Th. Gudmundsen:
Án alls vafa er þetta mál bezt niður
komið á prestastefnu
þeirri, sem nú er í vændum með betra
fyrirkomulagi,
en hingað til.
Mer virðist þvi, að þíngi/) ætti
að kunna þeim heiðruðu nefndarmönnum
þakkir fyrir þá réttu
stefnu, er þeir hafa gefið þessu máli, og einnig fyrir það, að
þingið nú hefir unnið nokkuð af tíð við þessa tilhögun, til að
leysa af helldiönllur
umvarðandi mál, er þvi standa nær.
Kr. Kristjánsson:
Eg vil að eins geta þess, að 69. grein
alþingistilskipunarinnar
getur ekki verið þvi til fyrirstöðu, að
með málefni þetta se farið, eins og. nú er stúngið upp á, þvi
þar stendur með berum orðum, að þegnlegt
frumvarp
megi
ekki aptur taka án samþykkis
allra meðlimanna, þegar búið
er að upp lesa álitsskjal þeirrar nefndar, sem í því tilliti var
kosin, en i þessu málefni er ekkert álitsskjal
búið að upp
lesa her á þinginu.
J. Johnsen: Eg ætlaði mer einmitt að gera þessa hina
sömu athugasemd,
og skal nú einúngis bæta því við, að nefndarmenn naumast muni geta haldið aðra stefnu með málið (eg
að minnsta kosti fyrir mitt leyti ekki) en þá, sem hinn há-
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æmverðugi
þingmaður,
nefndarinnar
vegna, benti á, þó þeir
hefði farið með það, eins og lög gjöra ráð fyrir, samið nefndarálit, og' lagt það fyrir þingið, og get eg varla heldur ímyndað mer, að sú geti orðið niðurstaðan,
þó mál þetta svo vaxið
yrði rædtfil undirbúnings
og ályktunar á þinginu, að það að
svo stöddu sendi nokkra bænarskrá í því.
Varaforseti: J\fumræðum þeim, sem orðnar eru um þetta,
þykist eg sjá, það muni skýlaus vilji þingsins, að málefni þetta
fái þá stefnu, sem það nú hefir verið leidt á, og komi ekki
framar til aðgjörða þingsins í þetta sinn.
þvi næst tók varaforseti
fram til ályktunarumræðu
mal.
efnið um tiundargjald
til prests og kirkna.
Framstiqumaður, Ste/I'án Jðnsson: þetta' mál var her til
undirbúningsuniræðu
í gær, munu þingmönnum
því í minni
þær ræður, sem þá fóru fram, en eg verð samt að fara fáum
orðum um þau breytínga'ratkvæði,
sem fram eru komin, og
eru' þau 5 frá þingmanni Húnvetninga
og 1 frá hinum háæruverðuga konúngkjöma
þíngmanni
andlegu stéttarinnar.
það fyrsta hreytíngaratkvæðið
er: að gjaldendur
hafi valið, að greiða tíund til prests og kirkju, annaðhvort í peningum eptir meðalverðsalin
allra meðalverða,
eður í góðum og
gildum landanrum.
þetta breytingaratkvæði
er í raun og veru
ekki annað en nefndin befir meint og ætlazt til, þó hún hafi,
ef til vill, ekki tekið það ljóslega fram, og tekur því nefndin
fúslega móti þessu
breytingaratkvæði.
2 breytíngaratkvæði,
~gar í landanrum er goldið, þá mæti alin alin, þó svo, að sá
eyrir, sem goldið er í, ekki fie verðlægri en meðalalin.
Eins
og nefndin sjálf hafði stúngið upp á meðalalin , þá er auðs eð;
að hún ætlaðist ekki til lægra gjalds, og er því ekki frá nefndarinnar síða. ástæða til að mótmæla þessu
breytingaratkvæði.
'það 3. breytíngaratkvæði
er, að sjávarbændur
borgi prests
og kirkju tíundir
með gjaldgeingum
þorskfíski,
þegar þeir ei
gjalda í peningum
eptir meðalalin.
Hvað þessu breytingaratkvæði við víkur, þá mætti, ef til víli, álíta, að það væri ekki
nógu ljóslega tekið fram; eg þykist samt vita, að ekki se
meint, að sjávarbændur
megi ekki borga í landaurum,
eins og
sveitabændur,
ef þeir hafa landaura til, sem opt getur verið,
því opt hafa svo nefndir sjávarhændur
líka landbúnað; .eg ætti
því heldur að. taka þetta fram, sem því hefir .verið hreift, að
nefndin hafiekki
farið vel Jjósum orðum í niðurlagi sínu, en

441

eptir þessu rh skilningi finn eg heldur ekki vegna nefndarinnar ástæðu til að mótmæla þessu breytíngaratkvæði.
4. breytingaratkvæðið er, að kirkjureikninga
haldendur
ruöri kirkjum skil fyrir kirkjutíundunum eptir meðalalin ; þetta
áleit nefndin ser ekki skylt að taka til greina, af þvi hún
hafði einga hvöt til þess nr bænarskránni,
sem henni var
feingin, og einginn hafði vakið máls á þ~í; en það sýnist vera
í eðli sínu, að þegar kirkjum er goldið eptir meðalalin. geti
ekki verið efi á, að reikningarnir verði líka að vera það, og
hefir nefndin ekki orsök' til að mótmæla því, þegar forsetinn
vill taka það til atkvæða.
5. breytingaratkvæði sama þingmanns er, að gjalddagi á
prests og kirkjutíund S(:'U fardagar. Hvað þessu breytingaratkvæði við víkur, þá gat eg þess i gær, að gjalddagi til þessa
gjalds se sá seinasti tiltekni i gömlum lögum, fimtudagurinn,
þá 4 vikur eru af sumri, svo það virðist þarflaust að fá breytingu á því, en samt, ef uppástúngumaður
vill fram fylgja þvi,
þá er nefndinni lítið um að gjöra að hrekja það..
pá er hið 6. breytíngaratkvæði frá herra biskupinum: að
eingin bænarskrá verði stjórninni send um þetta málefni; eg
ætla því síður að gjöra mer fia r um að hrekja þetta breytingaratkvæði með ástæðum, sem eg vona, eptir því sem mönnum
fórust orð í gær, að fáir verði til að styrkja það, og ætla eg því
að biða átekta og sjá, hverju fram fer.
R. M. Ólsen: par eð eg af umræðum þingmanna hel' í
gærdag sannfærðist um, að óþarft mundi, að þíngið nú beiddi
konúng um að ákveða gjalddaga á tíundargreiðslu til presta
og kirkna, apturkalla eg það viðauka-atkvæði, sem eg þar um
áskildi mer.
par eð einginn ræddi framar málið, let varaforseti ganga
til atkvæða um þessi atriði:
1. Vill þíngið aðhyllast nefndarálitið með breytingum, eður
óumbreytt?
FeIt í einu hljóði.
2. Vill þingið, að gjaldendur hafi valið, að greiða tíund til
prests og kirkju annaðhvort í peningum eptir meðalverðsalin allra meðalverða, eður í góðum og gildum landaurum
(R. 1\1. Ólsen)?
Samþykt með 19 atkvæðum gegn 3.
3. Vill þingið, að þegar í landaurum er goldið, þá mæti alin
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4.

5.

6.
7.

fyrir

alin, þó svo, að sá eyrir, sem goldið er í, ekki StJ verðlægri en meðalalin (R. M. Ólsen)?
Samþykt með 17 atkvæðum gegn 5.
Vill þingið, að sjávarbændur
borgi prests og kirkjutíundir með gjaldgeingum
þorskfiski,
þegar þeir ei gjalda í
peningum eptir meðalalin (R. M. Ólsen)?
Samþykt með 15 atkvæðum gegn 7.
Vill þingið, að kirkjureiknínga
haldendur
gjöri kirkjum
skil fyrir kirkjutíundunum
eptir meðalalin (R. M. Ólsen)?
.
Samþykt lll';' 17 atkvæðum gegn 5.
Kallað aptur af uppástúngumanni.
Vill þingið, að eingin bænarskrá verði stjórninni send um
þetta málefni (Thordersen )?
FeIt með 18 atkvæðum gegn 4.
þínginu slitið. Fundur ákveðinn að morgni um 11. stundu
miðjan dag.
.

25. júlí -

tuttugasti fundur.

Allir á fundi.
þíilgbók lesin og samþykt.
þá var tekið til undirbúningsumræðu
málefnið um brúkun islenskrar
túngu; las framsögumaður
nefndarinnar,
H.
Thordersen,
upp álitsskjal hennar, svo hljóðandi:
Alþing hefir kosið oss, sem ber höfum ritað undir nöfn
vor, til að segja álit vort um þær bænarskrár,
sem því hafa
borizt við víkjandi brúkun islenzkrar túngu í málefnum þeim,
sem snerta stjórll landsins;
en bænarskrárnar
um þetta efni
eru þessar:
1. frá Borgfirðingum,
undirskrifuð
af 119 mönnum, og fer hún
fram á, að brúkun danskrar túngu verði með öllu af tekin í embættisbréfum
þeim, sem áhræra íslenzk málefni,
svo vel embættismanna
her í landi, sem erlendis, samt að
þeir einir verði kallaðir til stjórnar afskipta Íslands,
sem
sannað hafi, að þeir séu svo færir í íslenzku máli, að þeir
fái bæði skilið túngu vora og ritað á hana.
2. úr Suðurþíngeyarsýslu,
undirskrifuð
af 130 manns, og æskir hún lagaboðs um það, að embættísbtéf',
reikningar og
skýrslur og hver önnur málefni,
sem gánga eigu um í
landinu, hvort heldur snertir þjóðina eður einstaka menn,
verði her eptir rituð á íslenzku máli.
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3; frá þorskafjarðarfundi
með 561)13nna undlrskript,
og mælist hún til, að öll . embættisbréf , sem allirernbættismenn
rita um öll stjórnar og þjóðar málefni innan lands, verði
framvegis rituð eingaungu á íslenzku .
. 4. frá þórness og þíngvallafunclum
með 40 nafna undirskrípt,
Er bænarskrá
þessi öldúngis sama innihalds
og sú fyrri,
en tekur það ser í lagi fram, að skýrslur
og fullgihlíng á
embættisbókum
verði líka rituð á íslenzku.
Bænarskrár
þessar byggja á þeim ástæðum, að embættismenn her í landi riti stundum að nauðsynjalausu
href sín á
danska túngu, einkum þykir þetta eiga iIIa við, þar sem við
leikmenn er að eiga eður eitthvað á að auglýsa almenningi; Sem
ei skilur nema sitt móðurmál.
Sumar bænarskrár
taka einkum fram, að þetta se gagnstætt öllu sönnu þjóðerni, og því ótilhlýðil~ra,
sem íslenzka túngau se í sjlílfri ser ágætllri, og
konúngurinn
Kris tj án hinn áttundi hafi heiðrað túngu VOfa
og þjóðerni, ser í lagi með úrskurði af 8. apríl 18.14. þMt alt
af nú á seinni tímum sú venja fari í vöxt, að embættismenn
her í landi tiðki bréfaskriptir
sínar á íslenzku máli, þá getum
ver samt ekki neitað því, að þeir hafi, meir en þurfti eður vel
gegndi, tíðkað danska tún gu í embættisbréfum
sínum, og játum ver, að slíkt gat ei annað en verið alþý.ðu ógei\felt,
eins
og það varðað
olla erviðleikum,
kann ske misskilníngi,
þar
sem um þau málefni var að gjöra,
semalmenníng
varðaði og
bonumþurfti
að auglýsast;
líka verður.eíngau
veginn móti
því geingið, að slík aðferð,
þar sem embættismaður
í landinu
átti við alþýðu, var mjög svo ótilhlýðileg.og
gagnstæð sannrl
þjóðernistilfinl1íngu,
og verðum ver að þessu leyti að .samsinna
þeim ástæðum, sem fram eru færðar í áminnetum bænarskrám.
En þessu næst verðum ver að geta. þess, aðþó þær byggi
allar bæn sína á líkum ástæðum og séu liks inuihnlds , þá er
niðurla~ bænarinnar
ekki með einu og sama móti í þeim öllum. Sú fyrst nefnda frá llorgnrðíngum
fcl' fram .1, að öll CIIlbættisbrCf, sem snerta Íslenzk málefni,
svo vel fi-á embættismönnum her Í landi, sem erlendis, verði rituð á islenzku máli,
og er hún þannig af öllum bænarskránum
hin umfúugsmesta,
þar sem hinar 3, að norðan og vestan, láta ser nægja þá ósk,
aðbrefaskriptir
embættismanna
her í landi, sem snerta íslenzk
málefni, fari fram á íslenzku máli, en binda þetta ekki við meðferð málefuanna
erlendis.
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þótt OSsfimlist mikið til 'þess koma, að íslenzkmáJefni
mættu fara fram Ii Íslenzka tlíngu, þa virðast oss ósigrandi
erviðleíkar á þ~í, að gjöra þetta að skyldu þeim embættismönnum, sem eru erlendis, og sem ei verða skyldaðir til að
kunnaIslenzku , enda verða íslenzk málefni ekki svo bundin
vil) vissa-embættismenn ytra, all ei komi það fyrir opt og tíðUm, að leita verði álits annara embættismanna þar; íslenzk og
'dönsk málefni verða ei slitin svo í sundur, eins og þau ættu
ekkert skylt saman, og verða sum af þeim svo bezt hugsuð,
að litið se á, báðar hliðarnar.
Ver viljum líka ætla, að svo
miki~ sem um tángumálið er að gJöra, sem málið er skráð á~
þá~e þ6enn meir varið í meðferð sjálfs málefnisins, og hyggjum ,overþá, að það gæti orðið einhverju málefni til fyrirstöðu,
ef rítaöværí
öðru' máli en því, sem maður 'er vaxinn; þvi
fylgja og margirervii'tIeikar
og óvissa,
at) fá aðra til a~
leggja út orð sín,eFida eigum ver éhægt með að sjá, á hverju
oss Íslendingum ríður þa{), á hverju málinu ritað, er ummálefni vor í Danmörku. Eins og ver eigum að óska þess, að sem
bezt verði þar frá þeim geingið, svo eigum ver ekki að fara
fram, á það, Sent geti gjört þetta ervitt eður leitt dönskum embættismönnum ytra. þar Sem HÚ ekki nema ein bænarskráin
aff}órum fer því lÍ flot , að um íslenzk málefni
ritað á íslenzka tungu í Danmörku, se það einúngís við haft her Í landi,
SV{) hyggjum ver og, að þetta se fremur einstakra
manna ósk,
en að það inegi heita ósk þjóðal'inllar,hverja
það varðar
mestu, að það, sem til hennar kemur snertandi almenn mál-efni,
benni birt á hennar móðurmáli, hitt lætur hún sig litlu
'skipta, hvort málið menn bera fyrir sig.erléndis.
'þessu næst viljum ver hyggja að innihaldi hinna bænarskránna, sem binda brukun íslenakrar tángu í þjóðarmálefilUm
lVið takmörk þessa lands, og er þó ekki alls kostar tekið fram
með berum orðum, hvað lángt ósk þeirra nær; 2 af þeim taka
svo til, að ön þjóðar og stjórnarrnálefnin innan lands verði rituð á íslenzku, og virðist oss ólíklegt, að meiningin se sú, að
alt, sem ritað er í landinu sjálfu um íslenzk málefni, eigi að
vera á íslenzka túngu, heldur ætlum ver, þar sem tekin em
'fram þjóðar og stjörnaemálefe]
innar, lands, að bænarskrámar
hafi haft tiUittil bréfa fllá ;embættismönn:om<her á landi og allra
-br:Cflegraembættisgjörða þeir,rai þeim málefnum, sem á ein:h,vern.hátt snerta alþýðu;, þessi meiníllger hvað Ijói8St Oliðllð
.á

se

se
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í bænarskránni úr Suðurþingeyarsýslu,
hvar svo. er að orði
komizt: að öll emhættisbréf', reikníngar, skýrslur og hver önnur málefni, sem gánga eiga um í landinu, verði rituð og auglýst á Íslenzku. Her er Íslenzka málið Í embættishrefuni bundið við þau málefni, sem eiga að gánga um Í landinu, hvort
sem þau-snerta þjóðina yfir höfuð, eður einstaka menn. Samkvæmt þessu skilst oss ekki betur, en að þessar bænarskrár
láti það á valdi embættismanna sjálfra, á hverju málinu þeir
rita nm þau málefni; þó Íslenzk séu, sem ekki að svo komnu
eigu að gánga um í landinu sjálfu, heldur út úr þvítil stjörnarráðanna eður annara danskra embættismanna: þykir ossv sem
það sómi þjóðinni, þegar menn Í öllum samskiptum við hana
heiðra mál hennar, að hafa það traust til embættismanna sinna,
bæði her og líka ytra, þegar svo á stendur, að þessir eru Íslendingar, að þeir muni í öllum embættisstörfum,er
snerta
málefni þessa lands, við hafa íslenzka tún gu, að svo .miklu
leyti sem þeir ítrast geta án baga fyrir málefnin sjálf eður án
of mikils timaspillis eður tafar.
Að eiga' þetta undir þeim,
sýnist ekki einúngis viðurkvæmilegt, heldur og með öllu hættulaust, þVÍ ver gjörum ráð fyri,r því, að serhver íslenzkuremmættismáður
muni fara svo lángt í brúkun íslenzkrar túngu, sem
hann ser ser fært, án þess að tefja eður spilla fyrir málefnunum.
Ver viljum ekki orðleingja þetta fremur, en mælum fram
með bænarskránum um þetta efni, og leggjum það til við
þíngið, að það vilji semja bænarskrá til hans hátignar, konúngsins , um:
Að öll þau emhættisetindi,
sem embættismenn her á íslandi eiga viii alþýðu í landinu eður einstaka menn af
henni, fari eptirleiðis eingaungu fram .á íslenzkri túngu,
samt að embættismenn ber á landi í reglunni skrífist á á
sama túngumálisín á milli, en megi þó við, hafa danska
túngu, þar sem leitað er álits eður ritað um þau málefni,
sem beinlínis sendast héðan til stjórnarinnar.
ll.

e.

Reykjavik,

Thordersen.

þ. ~I. d. júlímánaðar

þ. Sneinbjðrusson.

1849.

II Jónsson.

ll. G. Thordersen, framsijgumaður:
þótt eg geti ekki
vitað, hvernig þínginu muni geðjast að þessu. áliti, sem nú
var lesið, þá VOna eg samt, að það, beri með ser virðíngu fyrir þjóðerni voru og túngumáli, samt fylgi tímanum svo langt

446

sem ítrast verður að 9\'0 stöddu:
því eg vil biðja þingið að
gefa því ser í lagi gaum, að þetta málefni er mjög svo komið
undir því sambandi,
sem er eður verður milli Danmerkur
og
íslands, og hversu til hagað verður með stjórnina á báðar hliðar, og er enn þá ekki seð út fyrir það, hversu þessu verði
ráðið til lykta.
Nefndin vildi ekki miða álit sitt við það, sem
er óvíst, hún hélt ser við það eina, sem er víst, en þai'l er
félagskapur
vor innbyrðis her í landi,
og við hann batt hún
þjóðerni vort og túngumál.
Eg er ekki sá, sem að þarflausu
vil Ieingja þíngræðurnar,
og sleppi eg svo nefndarálitillu
við
þíngið, og hið það að segja þar um meiníngu sína.
Varaforseti:
Málefni þetta, sem her ræðir um, er skylt
oss öllum, . því allir erum ver Íslendingar;
vona eg þvi, að
þau fáu orð, er eg mæli her, finni ljúfan veg að hjörtum allra
Íslendinga.
Oss er það kunnugt,
og yfir því hefir einatt verið kvartað, að ein af aðalmeinsemdum
stjórnarhöglmar
lands þessa se
sú, að framandi
túngu hefir beitt verið og er beitt enn i dag
í stjðmarmálefuum
; þess vegna eru og inn komnar til þingsins í ár 4 bænarskrár
úr' ýmsum héröðum landsins,
og óska
þær, að þingið leitist við að ráða bót á þessu mikla vankvæði,
hefir og þíngið falið þær allar nefnd þeirri, er samið hefir álit
það, er nú var upp lesið.' Mer virðist, sem nefndin hafi meðhöndlað málefni þetta, eins og mjúkhentur
og viðkvæmur hartskeri, er þuldar sullinn,
en spreingir ekki, og er þá heldur
eingin lækningar von.
Nefndin hefir lagt þann dóm á eina
af bænarskránum,
sem ekki hafði nema 119 manna undirskript,
að hún væri að eins ósk einstakra
manna, en hinar þrjár,
Sem 226 nafna undirskript er undir öllum til samans, hefir nefndin
virztaðnefna
almenuíngsðsk.
Allar fara nú bænarskrár þess:"
al' sömu leiðina,
en þrjár þær síðast nefndu nokkuð skemra.
Bænarskráin
með 119 nöfnuuum fór fetinu Ieíngra; því hún.fðr
eirmig út yfir landsteinana.
það reingir einginn, sem nefndin
einnig finnur til, að ekkert má hörmulegra
eða viðkvæmara
vera, en þegar embættismenn
beita við fáfeöða alþýðumenn
dönsku máli, og á þessu hefir nefndin að nokkru leyti viljað
ráða bót með því að stinga upp á, að ei megi framvegis beita
dönsku við bændur í þjóðstjórnarmálefnum.
En nefndin
ætlar á hinn .hðgínn það fari vel á því, að embættismenn,
einkum hinir æðri, hugsi, ræði og riti málin, jafnvel hlir innan lands,
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á dönsku,einkum
ef svo kynni að bera undir,
að þau yrðu
send ti] þeirra í Danmörku,
er stjórn landsins
hafa á hendi.
Bið eg nú þingið yfirvega og meta með sjálfu ser,
hvílíka
hagsmuni
her af muni leiða fyrir þjóð vora.
Eg llygg, að
túngumél vort sé vor dýrasta eign og helgur dómur þjóðarinnar rað hugsa stjórnarmálefni
vor á útlendu máli, ætla eg bæði
óþjóðlegt og háskalegt. já, eg held, að sá hljóti að vera of ókunnur ytra og innra hag vorum til að hafa ráð vort í hendi
ser, sem ei kann túngu vora.
Hvort sem menn skoða mál
þetta ai'! ofan eða neðanverðu frá, eru annmarkarnir
augljósir.
Ef ver skoðum þá á leiðinni ofan eptir, þá sjáum ver auðveldlega, að hið æðsta. hoð, sem hefir hið mesta gildi og myndugleika, verður að vera þeim skiljanlegt,
er þvi eiga að hlýða.
Sa það nú hugsað og rædt á dönsku, hlýtur einhver að gefa
því íslenzka þýðingu, hvort sem það er æðri eða lægri embættismaður.
Reynslan hefir sýnt það, og breiskleiki
manna
og fákullnátta
gjörir það skiljanlegt,
að allar slíkarÞSi'língar
geta haft sína miklu annmarka.·
það hefir verið kvartað yfir
því her á þíngi i ár, og svo hefiroptar
aðborið ái'!ur,að lagaboð hafa aðra meiningu í hinni íslenzku þýðíngu,
en danski
textinn; svo má verða að ári og UTR aldir.
Skeiði maður mál þetta að neðanverðu frá, þá vitum ver,
að alþýða þarf' opt að bera kveinstafi
sína fram fyrir stjórnina, hún verður þá að gjöra það i móðurmáli. sínu, geingur þá
málið frá hinum lægra til hins æðra embættis manns.
Gjöri eg
uú rá1> fyrir, að sýslumaður taki við því fyrstur, og hugsi 'málið og mæli með því á íslenzku;
en þegar málið kemur til hins
æðra emhættismanns,
þá á hann eptir nefndarinnar
uppástúngu
að hugsa um það og velta þvi fyrir ser á dönsku,
af því að
fyrir því liggur, að fara út til Danmerkur.
Efnúundirstaða
málsins óumflýanlegaþarf
að þýðast á dönsku, þa munu margir þeir, er ekki vitja eiga velferð sína undir-annara
þýi'língu á
orðum sínum.
Her af er það bert, að illar verða afleiðingar
af tilhögun þessari, hvort maður rennir huga að vegi stjórnarmálefnanna
upp eða ofan.:Mönnum
þykir krafa þessi ósanngjörJl, svo sem krafa einstakra manna, í hið minnsta að nefndarinnar áliti; en það er því merkilegra,
að slíku skuli vera
hreift á þessari tíð, .sein Kristján
konúngur 8. fann til sanngirni slíkrar kröfu., er hann gaf Íslendingum óbeðinn úrskurð
sinn af 8. apríl 1844 , og vildi. þannig reisa nckkrae iskorður
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við kúgun þeirri,
er hin danska túnga lagði á Íslenzka þjóð;
hann sýndi það og einnig með tilhögun alþingis,
að hann
vildi ræða við oss, þegna sína, ekki á sínu, heldur á voru eigin
móðurmáli.
Ekki getur mel' fundizt,
að hinum æðri embættismönnum se of boðið, þó þeim væri gjört að skyldu, að kynna
ser mál vort, fyrst hinum lægri er @jiirt það að ófravíkjanlegri
skyldu.
Menn verða og að ætlast til meiri mentunar hjá æðri
stjórnarstarfamönnum,
þeir hafa og fyrir meiru að gangast,
sem meiri hafa umbunina og hærra standa í stjórnarstiganum;
þ'tí er það sanngjörn
krafa,
að þeir séu vaxnir máli voru.
Menn hafa sagt, það væri í vændum og þegar á komið í Danmörku, að ráðherrar konúngs hafi stjórnarábyrgð
við þjóðina;
en ef slíkir menn eptir nefndarinnar
uppastúngu
eiuga skuldbinding eiga að hafa til að kynna ser mál vort, þá virðist öllum vegi lokað fyrir slíkri ábyrgð handa oss. þessi krafa er
eingau veginn ný, hún hefir leingi verið viðurkend í Danmörku
sjálfri, að þegnarnir eigi rétt á, að málefni þeirra séu rædd
og hugsuð á þeirra eigin túngu; því eptir að Slesvik , sem
upprunalega
og fram eptir öldum var danskt skattland,
varð
þýzk, þá varðeinníg stjórn hennar, eins og Helsetalands.
þýzk .
.Málefui þessara hertogadæma
lágu þá ekki leingur undir hið
danska, heldur þýzkt kauselli.
Að hvað miklu leyti Vel' höfum rétt til sömu kröfu, el' ekki mitt að dæma.
því eina vil
eg við bæta, aðþillgið
mun ætla ser að þessu sinni að ræða
annað mál, sem því liggur mikið á hjarta,
en það er bæn til
konúngs um að rita nafn sitt undir lagaboð til vor á íslenzku.
Verði nú þingið ásátt um, að hita ei bæn ina um brúkun túngu
vorrar ná út yfir takmörk landsins,
eins og nefndin fer fram
á, þá mundi það gjöra réttast í, að taka hitt málið aptur og
ræða það aldrei.
G. Thordersen : það mun fara laglegar á því, að eg
standi upp, þó ekki se til annars, en að ~já forsetanem þakklæti mitt fyrir þá ræðu, sem hann með svo miklum hita hefir
flutt um móðurmálið, og væri það skömm fyrir mig, ef eg ei
tæki einlægan þátt í virðingu og elsku á móðurmáli mínu, alt
eins og hann eður hver annar her á þingi; og mun eingi vita
eður hafa séð eptir mig nokkuð það, er votti annað, en að svo
sé, jafnvel þótt eg ekki í þettað sinni þykist
enn hafa haft
tilefni til að fara um það mörgum orðum.
Sama el' að segja um
samnefndarmenn
mína, sem eg hygg kunna að ást á fósturjörðu
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sinni og móðurmálinu, svo ef einhver er gallinn á nefndarálitinu,
þá rís hann sannarlega
ekki af virðingarleysi
í þessu tilliti.
En þar sem forsetinn (þvi forseta verð eg að kalla hann,
þó mel' fremur virðist, sem hann nú hafi um stund stigið niður úr forsetastólnum
og sezt á bekk með öðrum þingmönnum)
bar mer það á brýn, að eg segði bænarskrá Borgfirðinga bygða
á einstakra
manna ósk, þar sem þó 119 manns væru undir
skrifaðir, þá verð eg að biðja hann forláta á þvi, að mer kom
til hugar, þegar eg las nöfnin undir skránni, al\ þeir mundu
ekki allir, sem þar eru taldir, hafa haft alls kostar ljósa þekkingu á því, sem bænarskráin
fór fram á, sízt eins glögga og
þá, sem mer virðist nú hafa komið í ljós af ræðu forsetans ;
og má eg þó játa, að eg veit ekki, hvað lángt hann vill fara
með brúkun isleuzkrar
túngu;
en það var þó vandinn í þessu
efli i að finua þau rettu takmörkin,
en af ræðu hans skilst mer,
einkum þar sem hann setur undirskrjpt
konúngs í samband
við fletta mál, og fer fram á, að alt, sem snertir stjórnarmálefni Íslands,
se hugsað og ritað á íslenzku,
að hann ætlist
til, að allir ráðherrarnir
skilji Íslenzku;
því þar sem um
ýmisleg lagaboð er að gjöra, þá getur ekki einn ráðherra haft
ábyrgð á þeim öllum, heldur verður ábyrgðin að hvíla á serhverjum þeim, sem málefnið heyrir undir, verða þeir þá allir
að kunna Íslenzka málið, og mer þykir líklegast,
að með þessari skoða n se ætlazt til, að konúngnr
læri það sjálfur.
Að
vísu verð eg nú að játa, að það væri æskilegt,
og það skyldi
einkanlega
gleðja mig, að allir embættismenn
ytra, sem íslenzk málefni hafa á hendi, kynnu móðurmál vort, já, að allir danskir lærðu það, og fleiri þjóðir; en hvernig menn geti farið slíku fram, se eg ekki, og hvað sem því líður, þyrfti þó að
minnsta kosti að taka takmörkin
ljósar fram, en skeð er í
bænarskrá
Borgfirðínga,
og af því nefndin sá ekki, hvar eptir
henni skyldi staðar nema, gat hún ekki fylgt henni svo nákvæmt, sem forseti vildi óskað hafa.
En hvernig sem þessu máli reiðir af, þá ætla eg að vera
fastur í þeirri von, að sá grunur búi ekki í nokkurs
manns
brjósti, að nefndina hafi brostið virðingu fyrir móðurmáli sinu,
og í þeirri öruggu von sezt eg niður að sinni, og fer á sinum tíma burt af þessu þingi.
.!ón Guðmundsson: Eg hefi aldrei dregið neinn efa á, að
enir heiðruðu nefndarmenn
virði og elski móðurmál sitt; mer
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hefði líka yfir böfuð að tala ekki fundist neitt serlega athugavert vill nefndarálitið,
hefði niðurlagið
samboðið ástæðunum,
en það er ekki, að mer finnst; og eg se ekki, að nein veruleg breyting fáist eður verði á, frá þvi sem verið hefir, ef bænarskrá er rituð samkvæmt
niðurlags - uppástúngunni;
í seinna
hluta þess kveður nefnilega svo að orði "samt að embættismenn í reglunni (eg ætla það se sama og: yfir höfuð að tala)
skrifist á á sama túngumáli sín í milli, en megi þó við hafa
danska tún.qu, þar sem leitað er álits, eður ritað um þau málefni, sem beinlínis sendast héðan til stjórnarinnar."
1\ler fínust nú her vera með berum orðum lagt á vald embættismanna
að beita dönskunni,
eins her eptir og verið hefir, þar sem þeir alt af geta borið fyrir til afbötunar:
"já, þetta
málefni 'Verður, ef til vill, að. gállga til úrskurðar stjórnarinnar, því verð eg að rita ri dönsku og fá álitið hins á dönsku".
Yfir höfuð virðisl; mer nefndin,
flegar í ástæðunum í áliti
sínu, gjöra of mikið úr vankvæðum
þeim og erviðleikum,
sem
se á þvi að rita á islenzku ; mer skilst,
að þetta se einkum
.meint til ráðgjafanna
erlendis,
og má ske til enna dönsku
stlptamtmanna ; en svo virðist, sem þetta eigi að ná einnig til
embættismanna
annara ber á landi, og jafnvel
íslenskra,
en
þar um verð eg að vera öldúngis á máli ens háttvirta
varaforseta, ail þetta eigi ekki nokkru sinni að eiga ser stað; þeir
eiga aldrei hvorki að hugsa
rita á dönsku, og þó svo fari
11m eitthvert mál, að það verði að gánga til stjórnarinnar,
þá
má, ef þess er þörf, þ)'ða málið, og er embættismönnunum
eins
trúanda fyrir að staðfesta þýðinguna, eins og að segja álit sitt
11m málið sjálft.
Eg ætla ytir höfuð að tala, að hvergi nærri
eins ervitt að temja ser íslenzkuna
fyrir útlenda (auk heldUI'. fyrir innlenda),
eins og nefndin ber orð á, eða höfum ver
ekki haft þess ljósan vott her á þessu þingi, að í þessu sann.ast það, sem öðru: mikið má, ef vel vill'?
það er satt, að vart mun þvi verða við komið, að stjórnin erlendisl'iti
öll mál sín hingað á íslenzku,
eða að stiptamtmaður, meðan hann er danskur,
riti á íslenzku öll mál til
stjðrnarinnar;
þessi mál eru árlega svo umfángsmikil og marghr eytt, að tíl þess má vart ætlast.
Eg vil í þessu, sem öðru, gæta allrar sanngirni, og að því
eina sé farið fram, sem auðið er að fá.
Að vísu hafa Danir
sjálfir næsta frjálslega skoðan á þessu efni með tilliti til vor
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Íslendinga;
sagt var, að merkismaður
einn hefði spurt Bang
ráðherra, sem mestu ræður JIÚ um stjórnarmál
Íslands, hvort
hann væri vel fær í íslenzku máli.
En Bang kvað það því
miður
ekki vera j þá svaraði merkismaðurinn:
þá er yður
líka of vaxið, að hafa stjórnarmál
Íslands á höndum.
Öllu öðru máli virðist mer vera að gegna, þó beðið se um,
að löggjöf sú, er til vor á að ná, se á móðurmáli voru og
staðfest með undirskript
sjálfs konúngsins.
Fyrst eru lögin,
sem koma út árlega, ekki svo umfángsmikil,
að ekki megi
þessu með gól'lU við koma, og þegar um lög er að tala, þá eru
það þær ákvarðanir,
sem gilda eiga, svo að segja, um aldur og æfi, og ríður á, að þau se ljós og hafi órækt gildi.
Hin
önnur stj ómarmál snerta aptur yfir höfuð að tala einstakleg
efni og optar að eins þann tímann, sem þá er, en eru svo afar ummngsmikil
og svo margbreytt ; því virðist mer, að á því
sé miklu minni brýn nauðsyn, en se margfalt fleira því til fyrirstöðu, að ráðgjafamlr
riti á íslenzku.
Að vísu er nú sett á stofn í stjórnarráðunum
deild ser í
lagi, er af greiðir öll íslenzk stjórnarmál,
og veita íslenzkir
menn deild þeirri forstöðu,
en ráðgjafinn sjálfur þarf þó að
vera full fær í málinu,
ef hann á að geta ritað undir öll þau
mál á íslenzku, sem hann þó einn, að svo komnu, verður að
hafa ábyrgð á. En eg vil láta þetta bíða og sjá, hvort ekki
fæst lagfæring
þess á annan veg, er beinlínis leiði af þeirri
stjórnarbreytíngu,
sem ver vonum að einnig verði og hJýtur
að verða hér á Íslandi.
En eg ítreka það aptur, að mer finnst uppástúnga
nefndarinnar ekki samsvara ástæðum hennar, og af þvi eg se eingrar
lagfæringar von, efhún verður aðhyllzt, get eg ekki gefið henni
atkvæði mitt; eg vil, að eingin danska og ekkert útlent mál se
haft við af embættismönnum
her á landi;
ef herra biskupinn
á Íslandi, til að mynda, biður prestinn
eður fleiri um álit á
einhverju máli, sem á að gánga til stjórnarinnar,
þá má hann
eptir uppástúngunní
rita prestinum á dönsku og biðja um álit
hans á dönsku, þó hvortveggi
"í reglunni" eigi að rita á íslenzku, en ef nú presturinn
getur ekki ritað álitið á dönsku
(eg ætla þeir se ekki "í reglunni" allir því vaxnir, sízt ef um
vandamál er að ræða, þeir kunna að vera það sumir), hvernig
fer þá'?·
Eg leyfi mer því að bera upp það breytíngaratk væði: að
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einúngis íslenzk túnga se héðan af við höfð á öllum embættisgjörðum og embættisbrefum á islandi.
Framsðqusn. Eg skildi ei betur orð hins heiðraða þingmanns,
sem nú mælti, en að hann væri nefndinni samdóma að mestu;
einúngis setti hann út á, að niðurlagi1'l væri ekki svo skorinort
eður skýrt takmarkað, sem skyldi, þar eð embættismenn gætu
enn haldið þvi fram, að skrifa dönsku hvorir öðrum. Vera
má, að nefndin hafi ekki svo ljóst, sem þurfti, komið orðum
að meiníng sinni, sem einúngis var sú, að þegar hinir æðstu
embættismenn her ættu að senda frá ser beiulinis til stjórnarinnar einhver málefni, þá væru þeir ekki svo bundnir, að
þeir mættu ekki rita á danska túngu, eður frá einstaka manni,
sem þeir vissu að málinu væru vel vaxnir, leita álits um eitthvert atriði, sem beinlínis skyldi sendast út úr landinu. Að
biskup leiti álits presta á dönsku, hefir aldrei verið venja, svo
her getur ei leingra rekið, en til einhvers sýslumanns, sem
amtmaður kynni vilja skora á um álit hans, þegar svo stæði
á, sem áður segir. Annars verð eg að vera því samdóma að
þetta og því líkt lagist í hendi, eptir því sem tímarnir fram líða
og greiða úr ýll,lsri þeirri fyrirstöðu, sem nú er i þessu efni.
Að öðru leyti skildist mer svo, sem hinn heiðraði þingmaður vildi þó taka stiptamtmenn her á landi undan þeirri
reglu, að skrifa alt á íslenzku, hvað mer virðist einkar sanngjarnlegt; en þá skil eg samt ekki, hvernig menn geti bannað amtmönnum eður biskupi að rita stjórnarráðunum á dönsku,
þegar þeim virðist þa1'l koma betur við, það er kunnugt, að
mikið berst að þessum skrifstofum, sem þaðan á að sendast
stjórninni, og berst þó hvað mest af slíku stiptamtmanui, og
í sameiningu með honum einnig biskupi. Eigi nú alt þetta að
útleggjast, er það vel athugandi, auk þess vanda, sem er á
slíkri útleggingu, að það eykur talsverðan kostnað, og ollir
því, að þessir embættismenn að minnsta kosti megi bæta við
sig öðrum skrifara til; þegar danska málið er úti lokað frá
öllum málefnum, sem gánga um í landinu sjálfu, se eg ei, á
hverju stendur, þó þessir menn, að svo komnu, meðan stjórnin er i þvi horfi, sem enn er, skrifi á því málinu, sem þeim
þykir bezt við horfa.
Stiptamtmaður: Mál þetta, sem nú er til umræðu, er að
sðnnu nokkuð vafasamt, ekki að því leyti hvað i þessu efni
sé æskilegt, heldur að hinu, hvað í því efni er mögulegt; mer
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sýnist þínginu megi nægja að bera þá ósk upp fyri, konúnginn, að íslenzk
túnga verði vii'! höfi'l, sem itrast verður Tii'l
komið, og láti í ljési það traust til stjórnarinnar,
að hún geri
i þessu tilliti það, sem í hennar valdi stendur.
lIaldór Jðnsson : Eg þarf ekki að fara mörgum orðum
um þær umræður. sem þegar eru orðnar um málefni þetta;
framsögumaður
hefir, að mer virðist, svarað þeim til hlítar. All
hve miklu leyti það er rétt, sem hinn háttvirti varaforseti
fór
fram, all meðferð málefna geti ekki orðið þjóðlert, nema þau
séu hugsuð á I,jóðarinnar eigin máli, er mer kann ske of
vaxið um að dæma;
en mikill galli væri það við málin, svo
mörg og ýmisleg sem þau ero, ef hugmyndir þeirra væru svo
öldungis ólíkar innbyrðis.
Ekki ætla eg að tala um það, hvort
nokkur
virllíng fyrir, eður ást á móðurmáli
mínu búimcr
í brjósti;
og hvað í þessu tilliti er álitið, ríður ekki á
miklu;
meira riður íÍ að vera
en að sýnast.
þíngmaður
Skaptfellínga
virtist
mer hafa fundið sömu
annmarka
og
nefndin á því að beiðast þess, að um
stjórnarmálefni
Íslands bæði innan lands og erlendis væri skrifall á íslenzku,
og
fannst mer breytíngaratkvæði
hans
vera náskylt
nefndarálitinu, því eg skildi það þó svo, sem vildi hann ekki gjöra embættismönnum
að skyldu að skrifa á íslenzku það. sem þeir
beinlínis skrifuðu til stjórnarinnar jen
ekki var það nefndarinnar meining, að bréfaskrípt
á dönsku máli skyldi mega tíðkast milli embættismanna
í landinu, heldur var með berum orðum
tekið fram, að þá að eins, þegar leitað væri álits ella skrifað
um eitthvað,
sem beinlínis
ætti að gánga til stjóruarlnuar,
skyldi
mega skrifa þetta á dönsku til að spara útleggingar.
Anllars hygg eg það eina atriðið nóg til all réttlæta nefndina,
þó hún ekki geingi leingra í uppástímgu sinni, að hún áleit, að
þetta fámenna þing ekki mætti taka fram fyrir hendurnar á því
fjölmennara
þingt , sem vonazt er eptir að haldið verði her
að sumri.
Verkefni þess þings mun þó eiga að verða það, að
ræða um stjórnarskipun
Íslands
og samband
þess vill Danmörku.
Og væri nú farið fram á þall, takmarka
eða undantekningarlaust,
að öll embættishréf',
o. s. frv., á Íslandi
og erlendis skyldu vera skrifuð á íslenzku, þá væri fyrir fram
og heimildarlaust
búið að skapa sér það stjórnarform, sem ekki
er víst að fáist.
8teffdn Jónsson: í nefndarálitinu var eins og leidt í efa,
j

ön
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all það

mundi

vera

þjói\arósk,

að farið væri svo lángt fram
frá Borgarfjarðarsýslu
fer; en
eg vil fullvissa þíngið um, að ef ekki verður farið svo ltingt
og strángt fram á þetta nú, þá má eiga það víst, að þjóðin
lætur ekki vanta að leiða vilja sinn í ljós á næsta alþíngi, og
væri því betra, að gánga svo frá þessu máli nú, að ekki þurfi
að taka það fyrir aptur á næsta þíngi,
eins og nú geingur
um sum málin, og því vil eg hvetja þá menn, sem á þinginu eru því vaxnir, að fara svo langt fram á þá bæn, sem her
ræðir um, sem þeir sjá í frekasta máta fært, en eg ætla ekki
að gjöra grein á takmörkunum
í þessu efni, þar til ern aðrir
fullfærir.
Framsögumaður:
Nefndin
batt ei uppástúngu
sína við
þessa hugsun, hún fór eingaungu eptir sannfæringu
sinni, því
þó anar bænarskrárnar
hefðu farið hinu sama fram, sem sú
eina, sem yfirgripsmest
var, þá hefði nefndin alt að einu ekki
að svo stöddu getað farið fram á meir;
en af því svo mikill
munur var á uppástúngum
bænarskránna,
þá var eðlilegt, þó
nefndin mintist þess, og tæki það fram í þeim, sem kom heim
við hennar sannfæring,
og ef tala skyldi um þjóðarvilja,
var
víst ekki ólíkleg-a, að hann fyndist i 3, en i I bænarskrá.
J. Thorstensen: Mer sýnist ómögulegt að geta komið því
við, að ein gin emhættismálefni
megi ritast á dönsku á landinu, því menn hafa svo margt að sælda saman við mC11Ilí
Danmörku, sem ekki skilja íslenzku, t. a. m. eg skelfast á við
heilbrigðisráðið
í Kaupmannahöfn,
sem eg þarf að skrifa um
til héraðslækna,
og svara svo aptur heilhrigðisráðinu,
en færi
eg að svara þeim á íslenzku,
held eg þeir mættu hugsa,
að
eg væri orðinn undarlega
lyndur,
eða jafnvel vítskertur, þar
eg veit, að einginn maður skilur íslenzku
af þeim mönnum,
sem eru í hellbrlgðisniðinu
eða í þeirra skrifstofu;
því vildi
eg, að þeim, sem þurfa að skrifa þeim mönnum erlendis, sem
ekki hafa haft tækifæri til að nema íslenzka túngu, væri leyft
að rita á dönsku, þó það væri í islenskum
málefnum.
Ste/rán Jðnsson t 'það var mín meining, að þeir menn,
sem færastir eru UI11hel' á þingi, vildu athuga veilletta
mál,
og ef'nefndarálitíð
virtist í einhverju
ófullkomið, þá skyldu þeh'
menn, sem því eru vaxnir, nú með breytingaratkvæðum
bæta
úr nefndarálitinu,
að því leyti þðrf sýndist,
en til hins ætlaðist eg ekki, að nefndin raskaði áliti sínu.
Fleiri eru á þing-

í þetta mál, eins og bænarskráin
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inu, en þeir, sem i nefndinni voru, sem ætla má að þekkja
líka fullvel tíl þessa máls.
Ila/dór Jðnsson:
Eg vil bæta því við það, sem eg fyrir
skemstu sagði, að eg ímynda mer, að þó laga boðs væri æskt,
og það feingist samkvæmt nefndarinnar
uppástúngu,
þá mundi
það ekki verða undan þegið því lögmáli,
sem kemur niður á
svo mörgum öðrum lagaboðum,
nefuiI. að þau eigi ser ekki
lángan aldur, ef tímar og kringumstæður
breyttust svo, að ástæða virtist til að biðja um meira, en nú væri beðið, þá held
eg, að því væri ekkert til fyrirstöðu.
Jón Guðmundsson:
það er einkum tvent, sem eg vildi
leyfa mer að leiða athuga þingsins að, og eg tók fram áðan
að nokkru leyti, en þó kann ske ekki STO ljóslega, sem skyldi;
mér þykir það miklu skipta, hvort beðið er nm, að öll mál,
sem Ísland snerta, se rituð á íslenzku, einnig þau, sem koma
frá ráðgjöfunum
og frá Danmörku;
en að fara þessu fram má
kann ske segja se bæði meira, en til verður ætlazt, og heldur
snemma upp borið nú, þegar nokkur breyting á stjörn ísland~
fer í hönd, og einginn veit, hvernig stjórn þeirri verður hagað, eða að þíngið biðji að eins um, að íslenzk túnga se eingaullgu við höfð í öllum embættisgjörðum
á Íslandi, þvi þetta
ætla eg hóflega bæn og sanngjarna,
og eingan veglun í ótíma
upp borna, því á þessu ætla eg að ver eigum fullan rétt, þó
fyrr hefði verið, og þessu fer eg líka eiuúngis fram með breytingaratkvæði
mínu.
Varaforseti:
Fyrst einginn ræðir nú framar mál þetta,
hlýt eg ai'l ~öra þessar tvær athugasemdir,
áður en málið er
fullrædt til undirbúnings.
Hinn fyrri konúngkjörni
þingmaður
hinnar andlegu stéttar brá mer því, að eg hefði geingið afforsetastólnum
og gefið mig of mjög við umræðu málsins;
þetta
ætla eg ósatt ámæli; því eg ætla mig eiga fullan rétt á, að
ræða málin, svo opt sem mel' þykir þurfa, samkvæmt
4,9. § alþíngistilskipunarinnar.
Aðra athuæasemdína
gjöri eg við það,
er hinn annar konúngkjörni
þingmaður andlegu
stéttarinnar
sagði, að jafnvel mundi maður fá hugsað málefnin á annarlegri,
eins og eigin túngu sinni.
Hafi hann nú meint vísindalegt málefni, mótmæli eg honum ekki, en hafi hann meint stjórnarrnál,
sem her var ræða um, þá veit eg víst, að bezt muni fara, að
hugsa hvers lands stjórnarrnálefni
á þess lands túngu.
Haldðr Jonssom Vísindin eru að minni hyggju ekki ein-
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stakra landa eign. En þó um stjórnarmálefni
se talað, þá get eg
ekki annað en haldið, að mögulegt se að hugsa þau á ððru máli,
en þess lands, sem þau snerta; eg meina þetta sjálfsagt undir
þvi skilyrði,
að maðurinn se matinu vaxinn, sem hann ætti að
skrifa á, og mdlefninu, sem um væri að gjðra.
Ásqeir Einarsson:
þó nokkuð
hafi verið rædt um mál
þetta, ætla eg að fara um það nokkrum orðum.
því hefir að
sönnu verið svarað, er getið var til í nefndarálitinu , að Borgfirðingar þeir, er ritað hefðu undir bænarskrána.
mundu ekki
hafa allir haft ljósa hugmynd
um alt innihald hennar; en eg
held, að svo se varið um fleiri bænarskrár.
það mun optast
vera tilfinning einhverrar þarfar,
sem knýr beiðendur
til að
semja bænarskrár,
en þingið á að skera úr, hvað vel þær eiga
við, og hverjum kröfum beiðenda geti vorðið framgeingt,
það hefir áður verið vikið á það, hvemin að undan förnu hefir verið
farið með móðurmál vort, einkum af embættismönnum,
þó lögfræðingarnir
sjálfir hafi ritað um það, að eingin
lagaskylda
væri fyrir embættismenn
á Íslandi, að rita embættisbrefin
ker
a landi á dönsku. Nú mætti þjóðin óttast, að þó embættismönnum væri Fjört að skyldu að rita á íslenzku her á landi,
mætti svo fara, að því yrði ekki hlýdt, þegar alt væri ritað á
dönsku milli embættismanna
og stjórnarinnar.
Framsögumaður hélt, að ef bænarskrá Borgfirðinga
ætti að verða framgeingt,
þyrftu allir stjórnarherrarnir,
og jafavel konungur,
að kunna
Íslenzku.
þetta kynni nú að sýnast svo í fyrsta áliti, eins og
nú stendur á, en feingi Íslallfl með tímanum stjórnarherra
ser,
sem öll stjórnarmálefni
þess geingjn til, líkt og ráðgjafa þess
er þau gánga nú til, þó hann standi undir stjóruarherranum,
er liklegt, 'að stj órnarherra sá þyrfti að kunna Íslenzku; væri
þá ekki skaði,
þó nú væri faríð á flot þeirri áminnztu bæn,
því svo hefir sumum málefnum ÍslaIHls byrjað seint, að ekki
er líklegt,
að um þetta kæmi mjög fljótt lagaboð,
og gæti
margar tálmanir, sem fram eru færðar, horfið á þessum tíma.
Hver mundi segja, ~ úrskurður af 8. apríl 1844 hefði komið
of snemma, þó það væri nokkur orsök til þess, að honum hefir ekki verið hlýdt,
Stiptarntmaðurinn
heldur, að stjórnin og
allir hlutaðeigendur
gjöri nú alt til, er mögulegt se, til þess
að þessu máli verði framgeingt,
og þykir mer von, þó hann
geti þessa til, því það er nú vorðið' kunnugt á íslenzku máli,
að hann vill, að Íslendingar njóti réttinda með móðurmál þeirra,
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og munu Islendingar
vona, að hann gjiiri sitt til, að styrkja
að þessu,
enda munu allir viðurkenna,
a1'l hann hafi sjálfur
sýnt þessa ljósan vott her á þíngi, en hvort þeir hafa sama
traust á öllum embættismönnum,
eða stjórnendum
landsins,
veit eg ekk i.
Sá konúngkjörni
þingmaður gat þess, að hann þyrfti opt
að skrifast á við heilbrigðisráðið
í Kaupmannahöfn,
og gæti
ekki gjört það á íslenzku,
sem einginn skildi þar.
Eg veit
nú ekki, hvort þetta heyrir beinlínis til aðalstjórnarmálefna
Íslands, enda gæti verið, að Iaudlæknieinn
þyrfti að skrifast á við
einhverja í öl'lrum löndum, og;held eg einginn mundi meina honum
það. Samkvæmt framan sögðu ætla eg að bera upp breytíngaratkvæði
á þá leið, er bænarskráin
frá Borgarfjarðarsýslu
stingur upp á, en verði því ekki framgeingt,
held eg bezt væri
fyrir þíngið, að rita einga bænarskrá
til konúngs um þetta efni.
TIL. Gudmundsen: Mig minnir ekki betur, en að eg hafi
einhverstaðar
lesið, að öll sjórnarmálefni
Íslands,
er fara utan, skuli send því nýa íslenzka
stjórnarráði,
er skipað var í
vetur (det islandske Departement)
og sem að innanríkisstjórnarherrann er fyrir, og að málefnunum
þaðan skuli leiðbeint til
hinna stjórnarréðanua,
og aptur frá þeim til kouúngs,
að því
leyti þau ekki eru lögð undir innaurikisstjórnarherrann.
þau
vandræði, sem talin voru á að senda heilbrigðlsráðinu
skýrslur frá Iandlækuinum
á íslenzku,
af þVÍ að einginn
af þeim
mönnum,
sem sitja í þessu ráði, skildi þessa túngu, virðist
því með öllu hverfa,
þar sem landlæknirinn
eptirleiðis mun
eiga að senda íslenzku stjðrnardeildinni þessar heilbrigðisskýrslur, og ætti það þá ve] við, að þær væru skrásettar
á Íslenzku, en stjórnardeildin
íslenzka ætti að láta snúa þeim á
dönsku, ef við þyrfti.
Eins og eg elska móðurmál mitt, þannig virði eg það, og
vildi styðja til þess, að brúkun þess færi vaxandi her á landi,
þannig, að isleuzk túnga eingaungu væri við höfð i öllum skrifum milli embættismanna
Innbyrðis og annara her á landi, og
þetta held eg að mundi nægja fyrst um sinn, á meðan stjórnarskipun Íslands er á þann hátt, sem nú er, en ekki heimt;"
anda eða ætlanda , að stiptamtrnaður
eða æðstu embættismenn
landsins við hafi að svo stöddu íslenzka túngu í málum þeim,
er þeir senda frá ser út til stjórnarinnar,
eða annara erlendis.
Stiptamtmaður : Eg vil einúngis geta þess, að eg held,
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að of lángt væri farið, ef þíngið aðhyllist bænarskrána
frá
Borgarfjarðarsýslu,
þar sem farið er fram á, "ai'l af tekin verði
með öllu brúkun danskrar
tún gil í emhættishréfum
þeim, sem
áliræra Íslands málefni,
svo vel embættismanna
her í landi,
sem erlendis".
Eg held, að þessu máli, nú sem stendur, geti
ekki orllii'l framgeingt,
og að ótiltækilegt se, að bii'lja um hrúkun íslenzkrar
túngu við víkjandi
öllum málum erleudis , því
þetta virðist mer nú ekki mögulegt,
og það tjáir ekki, að
bii'lja um það, sem er ómðgulegt;
og held eg því tiltækilegra,
að fram hera þá bæn fyrir konúngínn,
ai'l hann,
eptir hylli
þeirri, er hann hefir auðsýnt landinu,
geri alt sem honum er
uut, til ai'l við halda og hlynna að hinni íslenzku túngu, og
þá mun hann skipa, að íslenzka
verði við höfð her á landi.
Mál þetta stendur annars i nákvæmu sambandi við þær breytingar, sem menn eiga í vændum,
og held eg því, al') þíngii'J
að sinni ekki geti farið leingra fram í þetta mál, fyr en þær
eru á komnar, því á meðan getur bænarskrá ekki orMI'I bygð á
neinu vissu.
þar eð það nú er alment viðurkent,
að íslenzk
tún ga hafi ekki verið við höfð í öllum opinberum störfum her
á landi, verð eg að aðhyllast þá ætlan, að þingið hafi ástæðu
til að senda konúngi bænarskrá
um þetta málefni, en eg held
það þó nauðsynlegt,
að brúka sem mesta varúð í því tilliti,
því lagaskipanir,
sem koma of snemma, spilla fremur en bæta,
að mínu áliti, og eins og í íslenzku riti nokkru,
sem nýlega
er komið hingað, hefir verið fundið að, hvernig sumir islenzkir embættismenn
rituðu ilJa dönsku,
þalJnig mundi fara með
danska embættismenn,
þegar þeir erlendis ættu að fara að rita
íslenzku, og gætu þeir borið kvíðboga fyrir, að éfimni þeirra
í þessu tilliti yrði útlögð , sem skortur á virðíngu fyrir hinni
islensku túngu, enda er það mikill vandi að skrifa vel á íslenzka
túngu, þó menn geti að nokkru leyti fleytt ser í málinu.
Guðmundur Brandsson: Mer virðist það standa i nánu
sambandi hvað við annað, að vera við embætti á fslaudi og að hafa
afskipti islenskra
málefna i Danmörku.
Nú hefir þeim, sem
sækja um embætti
her, verið gjört að skyldu,
að kunna ís~
lenzka túngu, þess vegna virðist mer það eingan veginn ósanngjarnt, þó óskað væri, að ráðherra sá, sem mest á að fjalla um íslenzk mál, kynni hana líka; Öðru máli væri má ske að gegna
um konúnginn sjálfan, og vil eg sem fæst um það tala, en einúngis 'geta. þess, að það mundi þykja lítilfjörlegur
húsbóndi,
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sem væri svo fákænn, að hann gæti ei skilið bðrn sín eða hjú,
og ekki heldur gjört sig þeim skiljanlegan.
Íslenzkir menn,
sem komizt hafa her til embætta, hafa orðið að læra dönsku
áður; hvað er þá á móti því, að Danir læri íslenzku, einkum
þeir, sem alla ábyrgð hafa íslenzku málefnanna, og einmitt með
þessu móti ímynda eg mer að samband það, sem er milli Íslendinga og Dana, geti orðið staðfast og affarasælt. Mer virðist, að nærvera herra stiptamtmannsins á þessu þíngi sanni þéttað,
og einkum sa staki áhugi, með hverjum hann leitast við að gjöra
sig sem bezt skiljanlegan, sem eg veit til að svo hefir hrifið til
sín hjörtu sumra þíngmanna, að þeir munu honum seint gleyma,
heldur bera minningu hans með ser héðan til átthaga sinna.
. Ás.qeir Einarsson:
Eg bar ekki beinlínis upp breytíngararkvæði um það, að eingin bænarskrá yrði rituð, enda er
líka til breytíngaratkvæði fulltrúans frá Skaptafellssýsln,
sem
þíngið gæti fallizt á, ef því litist ekki að fallast á mitt, af því
það þykir yfirgripsmeira.
Stiptamtmaður gat þess, að nú
sem stæði mundi ekki vera hentugt, að senda bænarskrá, samkvæmt breytíngaratkvæði mínu; en ekki veit eg, hvort til góðs
er að gjöra með biðina; því opt má leingi bíða nýrra lagaboða, og fyrir skömmu var þess getið her á þíngi. að stjórnin mundi hafa gefið snubbótt svar upp á bón alþíngis 1847,
um að konúngur undir skrifaði hinn íslenzka texta lagaboðanna; gætu menn því vonazt, að um það bænheyrslan feingist, yrðu fleiri, sem vinna að stjórnarstörfum landsins, búnir
að nema íslenzka túngu, einkum fyrst farið er að kenna hana
við háskólann í Kaupmannahöfn.
Stiptamtmaðurinn hefir líka
sýnt það á þessu þingi, hvað mönnum getur farið fram í ís~
lenzkri túngu, þó maður læri hana ekki í skóla. þó bænarskrá
verði nú send, eins yfirgripsmikil og eg hefi stúngið upp á,
væri samt Jíkindi til, að hún yrði bæn heyrð að nokkru leyti,
og væri það þá betra en ekkert ; en fyrir það ætti maður ekki
að hika við að biðja strax afdráttarlaust um það, sem þörf
er á, svo ekki þurfi strax á eptir ai'<bæta við bæn sina,
Stiptamtmaður:
Eg vil einúngis, við vikjundi þvi, er
þingmaðurinn úr Gullbríngusýslu sagði, að það er alt annað, að
geta munnlega skýrt hugsanir sínar á íslenzka túngu, en hitt,
að skrifa hana, svo vel fari.
Ráðgjafarnir í Danmörku hafa
sýnt vilja og viðleitni sína, að rita á íslenzku, 'og t. a. m,
kom í fyrra bréf frá dómsmálastjórnarherranum
á íslenzkri
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túngu um jarðamatið,
og sýnir þetta berlega. al'l stjórnina vantar ekki viljann til, að efla hina íslenzku túngu.
Guðmundur Brandsson: Vil'l víkjandi því, sem herra stiptamtmaðurinn
nú sagði, verð eg að geta þess,
að Pg þekki
nokkra menn, sem skilja dönsku af bókum sæmilega, og geta
nokkurn veginn skrifað hana, en engan veginn talað hana svo
í lagi fari.
Ásgeir Einarsson:
Stiptamtmaðurinn
gat þess, að dómsmálastjórnarherrann
hefði ritað hreppstjórum
bréf á íslenzku,
en einmitt þetta dæmi sýnir bezt mögulegIeikann
til, að frá
hálfu stjórnarinnar
geti breytíngaratkvæði
mínu orðið fylgt;
því þó einstöku sinnum yrði að leggja bréfin út, eins og mun
hafa verið um þetta bréf, mundi þjóðin ljúflega vilja bera þann
kostnað, sem þar af leiddi.
TIt. Gudmundsen: Vandasamt mundi þó fyrir embættismenn landsins, einkum hum óæðri, og ógjöranda,
að snúa á
íslenzku fyrirskipunum
þeim, er stjórnarherrarnir
sendu þeim
á dönsku, og er hætt við, að mikill misskilningur
á þeim og
vafi um rettan skilning þeirra mundi þá fram koma.
því væri
óskandi, að hinir aðrir stjórnarherrarnir
vildu taka ser löggæzlu-stjórnarráðherrann
til fyrirmyndar,
og eins og hann, senda
út hingað skipanir sínar á íslenzka
túngu og rita undir nöfn
sin, til þess að öll vandkvæði hvyrfu í þessu tilliti.
þ. Sivertsen : það er einmitt þess vegna, að eg stend
nú upp, að eg hefi gjört mer það að reglu, ekki að vilja draga
dulur á það, hvernig eg veiti atkvæði í hverju máli, án þess
að bera kvíðboga fyrir almennings-álitinu,
sem nú er svo mikils metið, því sá dómur ætla eg gjöri litlar áhrifur á mer.
Eg ætla nú ekkert að skýra frá þvi, hvort eg hafi mikla eða
litla ást og virðingu á túngu vorri, Íslendinga.
Ástin er að
líkindum svipuð hjá öllum sönnum ós piltum Íslendingum,
þó
hún Játi sig í ljósi má ske i nokkuð
ólíkum myndum;
hitt
vildi eg geta um, að af þvi eg lifi í von um betra og betra,
um framför á framför ofan, eptir þvi sem frekast
er unt að
öðlast, þá ætla eg að halla mer að breytíngaratkvæði
hins
-viröulega þingmanns Skaptfellínga,
því verði því framgeingt,
þá eru reistar skorður við það, og því út rýmt, sem mest af öllu
hefir í þessu efni sært IJ.jói'lartilfillnínguna.
Varaforseti kvaðst álíta mál þetta fullrædt til undirhúníngs, úr þvi einginn tæki framar til orða, en af því málefni það,
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sem ræða átti til lykta í dag, heilli ollað svo miklum umræðum í gær, og við hinu sama mundi aptur mega búast í dag,
þá ákvað hann fund aptur í dag kl. 5, en sagði nú fundi
slitið.

25. júlí -

tuUugast.i og fyrsti fundur.

Forseti bað, að tekið væri þar til þingstarfa eptir hinni
auglýstu dagsreglu, og tók frain til ályktarumræðu málefnið
um betri niðurjöfnuð alþingiskostnaðarins.
þá tók til máls
Jón Jðnsson, framsögumaðurt
Eg ætla ekki að hafa
lángan fyrirmála fyrir þessari alyktunarumræðu,
sem þingið
nú á fyrir hendi, það var alla reiðu í gærdag rædt á marga
vegu, og þeir, sem þá kynnu að hafa hafa haft annaðhvort
aungva eður hvikula sannfæringu um málefnið, VOna eg nú
muni að dæmum góðra manna snúa frá villu síns vegar og
komast á rétta þánkastefnu.
Í tillitiálitsskjals
meiri hlutans,
þarf eg ekki að hafa mörg ummæli, því að því leyti það gekk
í fyrstu út ytir takmörk tilskipunarinnar
um alþingiskostnaðar
niðurjöfnuðinn,
og aðhyltist sem sanngjarnt að leggja hæfilegan skerf á timburhús kaupstaðanna, þá hafa nú 2 nefndarmennirnir tekið það álit sitt til baka, sem þínginu er ljóst,
svo nefudarálit meira hlutans er að minni meiníngu búið að fá
þá umbót, að það er algjörlega samkvæmt löggjöfinnijþví
þó
það haldi nú eptir þeirri meiníngu, eða áliti nefndarinnar, að
leggja eigi alþingiskostnað á sjálfseignarbænda kírknajarðir,
þá hefir það verið skýrt svo opt fyrir ser her á þinginu, að
sú se líka tilætlun löggjafariunar, og se eg svo ekki, að þetta
álitsskjal meiri hlutans þurfi ne geti feingin frá minni hálfu
frekari meðmæli j margur mætti því leiðast her a f á þá skoðun,
að 'löggjöfin um alþingiskostnaðar niðurjöfnunina se svo réttlát, jafnaðargjörn og þjóðleg, að hún hvorki þurfi að fá
geti
tekið umbót, en þjóðin svo ósannsýn og rellótt, að hún fái
ekki af ser að una við löggj öf þessa; því víst er það, hvað
sem hver segir, all her á þínginu hefir það vitnazt, að í flestum umdæmum landsins hreiti ser meir eða minna megn óánægja í þjóðinni út af niðurjöfnun kostnaðar þessa, en hvort
nú þjóðin hefir tilefni til þessa með sanngjörnum ástæðum,
ætla eg nú ekki að fullyrða, hún mun sjálf gjöra grein á því,
þóseiulla verði, hvernig hún unir því, að heilir flokkar jarða
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og manna séu látnir komast undan hluttekningu
í kostnaðinum, þar sem aðrir eru teknir undir hana.
Á þessu vildi eg
vekja athygli þíngsins, en sjálft ræður það, hvernig það leiðir
málefnið til lykta, og þykist eg því hafa að nokkru
leyti af
lokið skyldu minni; en þessi skoðun var það, sem vakti fyrir
mer, þegar eg fór að gánga dálítið leingra,
en meiri hlutinn
gjörði, áfram með uppástúngur
mínar; því til þess áleit minni
hlutinn að nefndinni væri feingið málið, að hún ætti að reyna
til að hugleiða,
fyrst hvort ástæða væri til, að þjóðinni Iynti
svo illa lagaboðið,
og ef þörf sýndist til, þá að reyna til að
hæta eitthvað úr því. Eg segði algjörlega
móti sannfæringu
minni, ef eg færi þvi fram, að löggjöf sú, sem nú er um talað,
væri jafnaðargjörn
og þjóðleg; og líka segði eg móti sannfæringu minni, ef eg færi hinu fram, að ekki mundi með neinum
ráðum mega umbæta hana.
Af því eg að orsakalausu
hefi
ekki sína sannfæringu
hvern daginn, þá leiddist eg til að benda
þínginu á, hvernig þó mundi reynandi að fá sanngjarnari jöfnuð alþinglskostnaðarins,
en verið hefir, og þvi stakk eg upp á:
1. Að vilja láta allar jarðir landsins,
eina með annari, bera
þessa álögu, og það hefir líka verið sýnt fram á það her
í þinginu, að sá hafi verið tilgángur stjórnarinnar,
og útþrykkileg orð hins konúnglega
lagafrumvarps.
2. Að verzlegir embættismenn,
umboðsmenn,
höndlunarþjón.ar, tækju líka svo þátt í þessu gjaldi, eptir einhverri tiltölu við launaupphæð
þeirra,
því allir vita, að af Iausafé
eður kvikfé þeirra mun sjaldan greiðast mikið til jafnaðarsjóða eður þíngkostnaðar,
að því leyti gjald það er samein að, og víst munu þessir mennirnir ekki vera ófærari til
hluttekningar
i kostnaðinum,
en fátæk alþýða; en að eg
hafi má ske verið óheppinn í að taka til sanngjarna stærð
þessarar hluttekningar,
með ar. stinga upp á T~ lögleigu
af launum embættismanna,
skal eg ekki um segja,
en
einainu tók þó um það breytíngaratkvæði.
·3. Að timburhús
kaupstaða í landinu,
sem nokkurs
konar
fasteignir, en þó lángt um lakari, en fasteignir
í jörðum,
skyldu taka líkan þátt og lausafé búenda út um landið í
kostnaði alþíngis,
en eptir hinni minnstu tiltölu við það,
get eg ei heldur meint ósanngjarnt.
4. Að tómthúsmenn,
þessi töluverði fjöldi af innbúum landsins, sem hafa þannatvinnuveg,
sem lángminnst mun Tera
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lagður undir nokkur afgjöld til opinberra þarfa, meinti eg
ekki ðsanngjarnt
þó tækju nokkurn þátt,
eptir ágóða atvinnuvegsins,
i þíngkostnaðargrelðslu,
og verið getur fyrir
þekkíugarleysi
mitt á þeim atvinnuvegi,
að sú hluttekning
sé of há, en á það hefir heldur einginn bent.
Um iðnarmenn talaði eg ekkert, og hefir það verið mátulega góð eptirtekt þingmannsins frá Dalasýslu,
sem bar fram í
gær, að eg hefði gjört það.
Hvað þeim ummælum við kemur, sem komið hafa fram móti
því, að nú væri breytt alþingiskostnaðar-jöfnunar-tilskil'uninni,
af þvi nýtt þing væri í vonum, og at afstððnu þessu þingi ætti
að koma ný skipun a alþinglð, þá get eg ekki skilið, að hentugt se að bíða þess,
þvi Ii meðan undirstaðan
til hinna nýu
skattgjaldslaga,
sem líklega koma ekki fyrr en eptir nokkur
ár liðin, er ekki feingin, skilst mer ekki, hverníu nokkurt þíng
í þvi mi1libi1i geti, hvort sem er, nema að handahófi og til
bráðabirgða
ákveðið, hvernig alþingiskostnaðurinn
yrði grundvallarlega jafnaður niður, og þó næsta alþing fái annað skipulagi
einhverju
falli, þá mun komast reynd á það, að þeir,
sem á. því sitja, munu ekki, meðan svona er málum varið, að
algj örlega rétta undirstöðu opinberra gjalda vantar,
koma ser
niður á góða grundval1arreglu
í þingkostnaðar
níðurjðfnuninni,
nema rétt að handahófi,
en það handahóf eður sú áætlun ætti
þó að vera svo sanngjörn,
sem mögulegt er, og sjái nú ekki
þjóðin þá sanngirni látna í ljósi, býð eg ekki fe við því, mer,
hverri alúð og heppni að kosníngar hennar til þinga eptirleiðis kunna að fara fram, og heldur óttast eg fyrir, að þjóðin, ef
hún ser, að ekki er gaumur gefinn sanngjörnum
óskum
eða
kröfum sinum, muni um ofhueigjast
til kosninga alþýðumanna,
en sneiði hjá hinum. sem henni fyndust siður þjóðlegir,
en
bágt er þá samt að ætla á, hvernig málefnum hennar yrði þá
komið'; þVÍ víst er það, að þjóðlyndi og mentun mega hvorugt
annars án vera.
I>að, sem í gær var haft á móti álitsskjali minna hlutans,
fannst mer margt vera smávegis marklitlar aðflnníngar,
meira
framkomnar
af vilja, en mætti sumra þíngmanna , og minnst
snerta aðalgrundvön
og ástæður málefnisins ; en hvað sem um
það hefir verið, þá vil eg nú biðja þingmenn með ljósum og
góðum ástæðum að hrekja
álítsskjalið,
og láta stillínguog
skynsemi,
án allrar kappgirni,
ráða fyrir skoðun sinni, og þar
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sem nú er komið, að tímanum, þeim sem greiða á atkvæði í
málinu, þá ætla eg að leyfa mer að fara fáeinum orðum um
hvert þeirra' breytíngaratkvæða, sem fram eru komin, og segja
um þau meiningu mína.
1. Að embættismönnum sé gjört að skyldu, að greiða aflaunum þeirra til þingkostnaðar, en þeim se sett i sjálfsvald,
hvað mikið eða lítið það se (Guttormur Vigfússon).
Um
þetta atkvæði veit eg ekki hvað eg á að segja, því eðli
þess er svoleiðis, að það getur, ef til vill, orðið til stórvægilegs hagnaðar fyrir þjóðina; en þetta er nú alt undir
rífllyndi og aðsjálni embættismanna komið, sem allir geta
skilið, því ef stðehöfðíngskapur
i þessari tillögu kynni
að koma fram, yrði vist mikill hagnaður þjóMnni, en ef
hið móts etta vottaði sig, og tillög þeirra hin frivi~jugu
yrðu: lítil, er lítið að missa, hvort sem er; eg ætla því að
. láta þingið sjálft álykta, hvað það ræður af í tilliti þessa
, atkvæðis .
.2. :Ef minna hlutans uppástúngu,
um að alþíngiskostnaður
leggist á laun embættismanna,
veralunarþjðna , iðnar.... manna. tekjur, og tómthúsmanna flskiafla , verður viðtaka
veitt af þínginu, að alþíngistoIlur leggist einnig á alla
bændastéttarinnar næringu, fisk, ull, tólg, smjör og fleira
þessháttar,
er bú hans af ser gefur (1).' .Sveinbjörnsson).
Eg skil ekki, hvernig þetta breytingaratkvæði hefir farið að
myndast hjá höfundinum; þvi fyrir því vil eg ekki gjöra
ráð, að hann hafi viljað brúka þá ósanngirni við bændastettlna, að fyrst væri tekinn alþingískostnaður af tíundarfe bænda, sem gjört er og lög bjóða, og síðan um leið
og' i sama sinn annar til, af hverri ágóða tegund, sem
fenaðurinn af ser gefur, sem flestar opinberar greiðslur
.hvila á, .og ekki heldur get eg meint, að harm viti ekkí,
hvetnlg ull, smjör og tólg er til orðið, að því þó. ekki
. rignir .úr lopti niður í skaut alþýðu, svo það se undan
þegið hluttekningu í almennum álögum; eg mótmæli. því
með öllu, að þingið aðhyllist þettabreytíngaratkvæði.
3. Að eingin bænarskrá sé saminumþettá
efni (Th. Gud-,
mundsen): Eg er ragur með, meðan ekki er búi~ að greiða
atkvæðin, að ráða frá því, og íbið minnsta mundi sú ósk,
að sjálfseignarbænda kirknajarðirnar kæmust undir alþíng-
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ískostnaðinn,
þá ekki komast á framfæri; eg ræð því þinginu frá, að aðhyllast þetta atkvæði.
,4. Að kaupstaðahús
öll af múr eða timbri reiknist með fasteign landsins,
og greiðist alþingiskostnaður
af, sem af
fasteign
(R. M. Ólsen).
Eg er þeirrar meiningar,
.ef
þingið geingur inn á þetta breytíngaratkvæði,
að þá mundi
hluttekning
þingkostnaðar
ihúsunum
verða of há, og töluvert hærri, en nefndarálits
uppástúngan
ætlast til; ræð eg
því heldur frá, að það se aðhyUzt.
5. og 6. Að kaupstaðahús
virðist þriðjúngi
lægra, en jarðir,
ogse
undari skilið skólahúsið
og timburhús út á landsbygðinni
(Eyólfur
Einarsson),
og kaupstaðarhús
einstakra
manna af múr eða timbri
metist að hálfu móti
jörðum,
meðan þau fá einga ábyrgð neins brunabétafélags, en að fullu, eptir að ábyrgðarupphæð
er fein gift (.T.
Thorstensen),
þessi atkvæði greinir svo lítið á, að um
þau má tala í einu lagi, og vil eg ekki segja neitt álit
mitt um þau, annað en að heldur horfa þau til þéttar! álöguá
timhurhúsin,
en nefndaruppástúngan.
7. og 8, Prestaköll,
betri en í meðallagi,
gjaldi af fasteign
sinni (Eyólfur Einarsson),
en brauðið metist eptir seinustu brauðalýsíngum
til biskups sál. Steingríms Jónssonar
(Guttormur Vigfússon).
þessi eru samkvæm
hvort Öðru
í eðli sinu, og þó eg se sannfærður
um, að eptir undirstöðureglunni
eigi allar fasteignir að taka hlut í þingkostnaðínum, kann eitthvað annað að mæla fram með þessu í
tilliti hinna lakari brauða,
og vil eg, sem minni hluti
nefndarinnar,
gánga inn á það breytíngaratkvæðí,
9. -Bændahús af timbri út um landið séu undan skilin (Th.
Gudmundsen).
þetta er svo sanngjarnt,
að eg vona þingið
muni aðhyllast það i einu hljóði.
'
Að, öll timburhús
og múrhús i landinu,
að {ráskildum
kirkjum, svari alþingiskostnaði
fþ. Sivertsen).
Eg mun
, ekki þurfa að tala um þetta vii.\ þingið, því allir þingmenn
munu koma því fyrir, að fella það i einu hljóði.
1l.Se
tollur lagður á kaupstaðahús , önnur en þau sem leiga
er af tekin,
þá se einnig tollur lagður á öll íveruhús um
'lafið alt (Árni 'Helgason).
Eg hefi ekki um þetta atkvæði önnur uminæIi,' en 'hið' næsta á undan.
'
12. Verði næringar
og embættismannaskattur
lagður á, þá
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einnig á laun alþingismanna að rettum jöfnuði (Á. Ein"arson).: ~etta breytingaratkvæði
er sanngjarnt og þjóð.
legt, og gef eg því meðmæli mitt við þingið.
13. Uppastúngu
nefndarinnar, við víkjandi kaupstaðahúsum,
sem nefndin (meiri hlutinn) slepti, tók Jón Guðmundsson, þegar nefndin öll hafði komizt á þá sannfæringu, að
á hús kaupstaðanna skyldi leggja dálítið í alþingiskostnaðar skyni, fæddist af því vppástúngan i nefndarálitinu,
en úng mistí hún faðerni sitt í aðra ættina, en þíngmaður
Skaptfellínga let það ásannast, að bann væri barftgóður,
og tók hana upp úr dnptinu, þar sem hún var niður fallin,
og gjörði hana að skjólstæðingi sínum, og treysti eg þvi
hann sleppi ekki af henni tilsjón sinni, fyrr en hún er
komin. á framfæri; og líka meina eg annar þingmanna tæki
hana að ser, svo hún hati alla reiðu feingíð. missir sinn
bættan.
.
14. Að opinberar stiptanir endurgjaldi prestum alþingiskostnað
þann, sem kynni verða lagður á þeirri! mensalgóz (H.
Jónsson).
Um þetta atkvæði get eg ekki gjört mer ljósa
hugmynd, og ekki heldur ráðið þínginu til afskipta þess,
þvi eg meina, að eptir eðli sinu geti það verið eitt af
. þeim hlutum, sem þurfi andlega að dæmast.
Eg ætla svo ekki að fara fleirum orðum að sinni, .en bíða
þess að heyra skynsamlegar og ljósar athugasemdir og ræður
þingmanna um málefnið.
... .T. Thorstensen:
Eg· verð ítarlegar að svara spul'smáli
Ttins virðuglega þíngmanns frá Suðurþíngeyarþíngi í gær, um
Iduttekníngu Reykjavíkur í alþí1l9isk(}stnaði~ að ag var meðal þeirra manna; er möttum túnpetti þau litlu, el'Jiggja irmo
an bæarins umdæmis, oggeingu þó ~ kot frá, er liggja und.
ieprestaköll, og gjörðum við 400 dali eptirgjald þeirra, og
ætla'
hvergi jaftihátt virt afgjaldaf jörðum í landinu, þvI
margur breppurmun
gefa minna en 12 dali af jarða afgjaldi i
þíngkostnað, en öll þau tún, er her um ræðir, í kring um Reykja.
1iík, eru þó ei' stærri en svo, aðeins
stór. tún fylgi margri
stórjörb í landinu, eins og þau eru' öll til samans, heldur ætla
eg það 10 til 20 sinnum dýrar metið, en afgjald jarða er matib víðast í landinu, og tek eg til dæmis Möðruvellí í Hörgárdal,. þar munu vera tún .má ske stærri en Reykjavíkur tún
iU tíl samans lögð-; lausafjártíund mun nú vera lítil, enda
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borgast þess konar af bæarins gjaldsjóði inn í jafnaðarsjððinn,
og af honum aptur eitthvað til alþingískostnaðar, en eg veit
églögt, hvað. mikið.
Steffán Jðnsson : Eg skil ekki, hvernig það getur átt
við, að tala um túnastærð jarða, svo sem Möðruvalla í Hörgárdal; túnin leigjast með jörðunum, og afgjaldið eitt er það, í
tilliti jarðanna, sem þingkostnaðurinn er miðaður við, en eingin landvídd.
Að því leyti sem þess var getið, að Reykjavíkurbær gréiddi til alþingiskostnaðar,
í því hann legði að sínu
leyti til jafnaðarsjöðanna,
þá getur það að nokkru leyti átt ser
stað; en eg veit ekki til, að annarstaðar. her á landi se goldið af timburhúsum til jafnaðarsjóða , svo þau ná ekki á þann
hátt inn í gjaldgreiðslu til þingkostnaðar.
.
J. Johnsen : Eg verð að vera í tölu þeirra þingmanna,
sem mæla á móti bænarskrá til konúngs í þessu málefni. Eg
gjöri ráð fyrir, að fyrsta og helzta tilefni til þessa máls se
skilningur eða misskilningur sumra á opnu bref) frá IS. júlí i
fyna, 1. gr., um það atriðið, hvort bændakirkna jarðir eiga að
bera alþingiskostnaðinn eða ekki; en að senda bænarskrá til
að komast í réttan skilning her um, tel eg þó litla nauðsyn
á, þar sein mig varla rángminnír , að alþingistíðindin
frá 1847
beri þess nægan vott í þingræðunum þá, ef vel er að gáð, að
það eigi var þingains meining, að undan þiggja bænda kirknajarðir alþíngiskostnaðinum.
En eg get þess síður ætlað, að
tilefni til máls þessa se þó annað, en þessi misskilníngur,
sem eg vona, að þingmenn verði mer samdóma um það, að
máli þessu að öðru leyti se, nú sem stendur, svo varið .• að
ekki fari vel á, að senda konúngi bænarskrá í því. pegar
menn setja ser fyrir sjónir, að á þessu þingi ekki getur verið um annan þingkostnað máli að skipta,' en um þann, sem
er risinn ~g risaf alþingi 1845, 1847 og 1849, og að sú hin nýa
löggjöf um þenna kostnað, Sem menn vildu biðja um, ekki getur gilt aptur
bak fyrir lúkníngu þess kostnaðar, sem þegar
er. og verður lokið, áður en hún kemur út, þá verður það
næsta isjárvert, þyki mer, og smámunalegt fyrir þingið, að
halda áfram með þetta mál.
Hinn heiðraði þíngmaðurDalasýslu sýndi þegar í gær, að fundarkostnaðurinn að ári ekkert
gæti átt skylt við þetta mál, og eg fyrir mitt leyti verð að
ætla það eins ófært fyrir stjórnina sjálfa, .að samsinnanú þeg",
ar nokkra ákvörðun um kostnað þann, sem leiðir af alþingi
á
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hinu oýa, sem menn vona eptir, eins og fyrir það þing,' seiu
nú situr hér, að leggja, á nokkur ráð um hann, sem gildi fyrir eptirkomendurna.
Minni skoðun á málinu er því þannig varið, að eg ekki:
þarf að segja álit mitt upp um efni þess í sjálfu ser, eða um
uppástúngur þær, sem bornar eru upp, og get eg því heldur
að mestu leyti sneidt hjá því, sem hinn fyrsti" konúngkjÖrni
þingmaður og þíngmaður Dalasýslu hafa, að mer virðist, hrakið uppástúngtr minni hluta nefndarinnar með góðum ástæðum.
Um álögu alþíngiskostnaðarins
á hús má eg þó geta þess;
að mer virðist fráleitt, að leggja hann á timburhús eíngaungu,
eins og stúngið er upp á, en ekki múr - og steinhús jafnframt, og verð eg að fallast á~ að hann þá líka yrði að liggja
á öllum timbur -, múr - og steinhúsum í landinu, eins og þíngmaður Dalasýslu hefir stúngið upp á, já, enda á það, að öll í.•
veru og geymsluhús í landinu ættu, eins og kringumstæðum
her er varið, að vera jafnréttis.
í kauptúnum landsins stendúr opt og víða svo á, að þeir, sem þar búa, gjalda af jörðum,
sem til kauptúnanna
liggja, og voru það ' t. a. m.í Reykjavik í ár, eins og frá er skýrt, 12 rbd., og þar að auki af lausafe þeirra; en þá getur mer nú ekki skilizt, að þar í se rettue
og sanngirni, þar að auki að leggja skattinuá
hús innbúa
kauptúnanna og eínga aðra húseigendur landsins, heldur öllu
fremur, að vara - uppástúnga hins háæruverðuga þíngmanns
Reykvíkinga líka frá þessu sjónarmiði se á rökum bygð , ef
menn á annað borð vilja hlynna að uppástúngunni um húsaskattinn í þessu máli.
Eg læt her við lenda, en hefi þá von, að eingin dragi efa
á, að eg fer eptir beztu sannfæringu, er eg greiði atkvæði
mitt á móti bænarskrá í þessu máli.
Guttormur JTi,q(usson: Áður en e;eingið er til atkvæða,
vil eg .minnast á breytíngaratkvæði
mitt, sem eg bar upp í
gær í málefni þessu, og sem VaT þess efnis, a~ öllum embættismönnum yrði gjört að skyldu að leggja einhvern fríviljugan skerf til alþingiskostnaðaeins.
Ástæðan fyrir þVÍ, að eg
bar breytíngaratkvæðið npp. í þessari stefnu, var sú, að eg
þóktist fyrir sjá, hverja niðurstöðu að mál þetta mundi fá her
í þetta sinn, og að það mundi ei svo greitt aðgaungu að finna,
og enn síður koma við öðrum geðfeldum gjaldstofnum, heldur
eIl, hinum ~ gömlu, fasteign og lausafé bænda,
sem menn þó
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viðurkenna, að hlaðnir séu margföldum álögum, og þjtíðinni
sjálfri fannst því fremur um, sem hún álítur, að þeir séu margir, sem friist frá sanngjarnri hluttekníngu í byrðinni, er þó að
öllum rétti ættu að bera hana.
En eins og eg hreifði í gær,
við undirbúníngsurnræðurnar,
vil eg minnast þess enn, að Ill~r
finnst brýn nauðsyn til þess, að menn þá á þennan veg, sem
eg hefistúngið upp á, tjái sig fúsa til að létta undir byrðina
með bræðrum sínum, en dragi sig eingan veginn í hlé, þar eð
það fyrra er kröptugt meðal til, ai'l hin góðu, hin þarflegu fyrirtækin, sem ver erum að leitast vil'l að koma í verk hjá oss,
geti haldið áfram, þar sem þau annars má ske hljóta að stansa.
Eg vil spyrja, hvort emhættismennirnir ,þessir leiðtogar þjóðarinnar, vilji ei ah til vinna, vilji ei með frjálslyndi sínu og
eðallund leggja sinn skerf til, að hin góðumálefnin, sem; OS8
ríður svo mikið á, ekki kafní, og með því leiða þjóðina á-ept-,
ir ser með fúsum vilja: ogsameinuðum kröptum; þetta bið eg
alla að athuga, áður en geingið er til atkvæða.
Jón Guðmundsson:
Eg hefi hikað við að. ræða í þessu
máli alt til þessarar stundar, því eg hefi frá byrjun þess óskað með sjálfum. mer, að það hefði her aldrei rædt verlð; og þvi
heldur , að ekki hefði veril'l farið um það jafnmörgum orðum, og
búið er. Eg játa, að það er nauðsyn á bænarskrá um aðra
uppástúngu meirihlutans,
að á bændakirkjujarðir verði lagbur
alþíngiskostnaðurinn,
eins og á aðrar bænda- og þjóð-eignir,
fyrst þetta nú hefir verið svo misskilið, því eg álít þetta rétt,
og sú var víst meining nefndarinnar í málefni þessu 1847; en
hvort þær hændakirkjujarðirnar,
sem nú hafa komizt hjá gjaldinu, eigi að verða fyrir kostnaðinum fyrir um liðna tíð, þá sem
þeim hefir verið hlíft, um þai'l mun stjórnin geta ákvel'lið eitthvað í lagaboðínu, þó að ekki hafi verið borið upp um þai'l
neitt viðauka-atkvæði, sem þó hefði verið betra. Eg neita því
ekki, að hinn heiðraði minni hluti hafi harizt vel og rækilega
fyrir uppástúngum sínum, og eins þeir aðrir þingmenn, sem
honum hafa fylgt, og ætíð standa þeir menn vel að máli, sem
mæla fram með jöfnuði og sanngirni, í hverju sem er; en eg
verð samt að þessu sinni ai'l verða á máli þingmannsíns úr
Dalasýslu í gær, al'l ekki se semjandi bænarskrá héðan um
þessar uppástúngur, ne hreytingaratkvæðí þau, sem við þær
eru borin upp. Eg ætla það eiga v.il'l, sem mig minnir einn.
þíngmanna segði í gær, að menn séu að berjast við skugga
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sjálfra sín. Óvíst er, hvernig alþíngi verður hagað framvegis,
eða jafnvel hvort verður alþíng; ef það verður, þá mun því
verða skipað frjálslegar, einkum ab kosningum til og kjörgeingi, en þá er á valdi þeirra þingmanna, að bera upp upp~
ástúngu um að jafna kostnaðinum, sem af þeim leiðir, betur
og jafnar niður. }?essar uppástúngur, sem nú eru bornar upp,
geta því vart náð svo langt fram i tímann, og einúngistil
kostnaðaríns af þessu þínginu og þeim 2, sem liðin eru, en
eg ætla, að sá kostnaður muni verða að mestu endurgoldinn,
eptir því sem nú er ákveðið, um það uppástúngur þessar verða
búnar að ná lagagildi hjá stjórninni.
:því vil eg, að kostnaðar jöfnuður fyrir hin seinni þíng se geymdur þeim þingunum. Alt um þetta se eg ekki annað fært, en að saminsé
bænarskrá um, að stjórnin ákveði, að eingar bændakirkjujarðir séu undan þegnar alþinglskestnaðinum.
TIt. Gudmundsen:
Eptir hinum danska texta í opnu bréfi
frá 18; júlí 184-8 virðist mer ekki geta verið neinn vafi á því,
að bændakirkjujarðir eigi að taka þátt í greiðslu alþíngtskostnaðarins, þó eg verði að játa, að hin íslenzka þýðing hans sýn.
ist að gefa átyUu til að halda, að þessar jarðir séu undan
skildar þessari álögu. En eg hefi alt af skilið þessa löggjöf
þannig, að bændakirkjujarðir væru háðar greiðslu þessari, og
frá þvi skýrði eg strax í vetur þeim mönnum, ersk.ráðu jarðaút-gjalda skýrslurnar, og hafa þeir fylgt þessari skoðun. Eg
se því ei, að þörf se á að biðja konúng um. al). skýra þessa
löggjöf; en þess get eg, al) mer hefir þókt vafasamt, hvort
ekki ætti að vera undan þegið alþíllgistolls greiðslunni það, sem
bændakirkjan, sem stiptun, á í heimalandi jarðar' þeirrar, el
hún stendur á.
Eg hefi aldrei getað álitil) afgjöh1in af Ien~örðúQl prestanna annað en embættislaun þeirra, og mig .furðar á því, að
nokkrir her á þínginu skuli hafa skoðað þau á annan hátt.
Er eg því með öllu fráhverfur, al) alþíngistollurinn se lagður
á þessar jarðir.
Aptur virðist mer nokkur sannsýni tala fyrir þvi, að timhur og múrhús i kaupstöðunum væri gjörð í greindu tilliti skatt"
skyld, en ekki ætla eg hús þessi þoli hærri álögu, en nefndin hefir stúngið upp á, nefnilega að hverjir 50 rhd, af verði
þeirra samsvari 1 hndr. í lausafé.
Hvað því að endíngu við víkur, sem þingmaður Gullbríngll.
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sýslu let í ljósi við undirbúníngsumræðuna,
ábrærandi óánægju og knurr bænda þar í sýslu yfir alþíngistolls greiðslunni, þá skal eg fræða þingið á því, að eg á öllum manntalsþíngum í vor tók þíngsvitui, er sannar öldúngis það· gagnstæða. Amtmaðtir getqr lesið þetta í þingbók sýslunnar, almúginn líka,því bókin er opinber. Læt eg svo her með út
talað,
þ. Sioertsen:
það nálgast nú sá tíminn, á hverjum alþíng kveður upp dóm sinn í málefni þessu; eg ætla nú samt
ekki að fara að hreif a við þess sérstaklegu atriðum; það er
að ætlun minni fullbúið að hræra við þeim og enda í þeim.
það er nú eptir að greiða atkvæðin, og ætla eg að veita því
atkvæði, eins nú, sem endrarnær, er min eigin sannfæring
segir mer að se og muni verða þjóðinni hollast, enþínginu
vanvirðulaust, og þess er eg viss, að þannig vilja allir greiða
atkvæði; en eg vil líka varast að veita nokkru því jákvæði,
sem lýtur að því, að her verði smokkað inn.atvinnuskatti (Næringsskat), og munu það líka gjöra allir þeir, sem hafa nokkra
ást á fósturjörðu sinni, því eg held einginn se svo sljóskygn,
og einginn fari svo villur vegar, að hann ekki ~rilli til þeirra
vondu afleiðinga, sem því hlytu að fylgja, kæmist hann her á,
og líka beld eg, að allir, sem vilja gæta þess, muni renna
grun í það, að yrði þessari flugu skotið inn, muni þykja aðgeingilegra á eptir, að smokka inn annari, eg meina þeirri útlendu tolltöku áþjánar aðferð með öllum þeim ókjörum, sem þar
á eptir fylgdu, og vildi eg óska þess, að slíkir gestir, sem eg
held óvættum verri fyrir land vort, næðu her aldrei lándtöku,
og munu fleiri þess sama biðja. Um þetta vil eg nú ekki fara
fleiri orðum, eg vildi einúngis hafa bent til þess, hvað í veði
væri, greiddi menn atkvæði fyrir þyí, sem verr gegndi; en áður eg sezt niður, verð eg að minnast á eitt atriði úr ræðu ens
virðulega framsögumanns í gær, sem eg tók þá ekki eptir, en
heyrði i dag við lestur þíngbókarinnar, við víkjandi tíundar
framtali Vestfirðinga, og benda þíngmanninum á, að mer þyki
það undrum gegna, af eins greindum manni og honum, skyldi
honum verða það á, að lesa vesturamt í stað hinna amtanna,
eða vesturland, í stað Aungulsstaðahrepps,
einkum ef svo er,
sem eg ætla, að hann se nákunnugur þeim hreppi og háttum
hans, og gæti eg lánað þingmanninum Félagsritin nýu, efhann
vildi betur glöggva sig á þessu lVII.~.
68).
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Framsögumaður
Eg þekki líka til þessara ummæla, sem
þíngmabur Dalasýslu gat um, en eg veit líka, að á þeim sta~
sem hann vitnaði til, er það sama borið á brýn einum hrepp
í vesturamtinu,
Eyólfur Einarsson:
Eg vænti eptir, að sá heiðraði konúngkjörni þingmaður, er áðan mælti, mundi mer skiljanlega
útleggja dönskuna i opnu bréfi af 18. júlí 1848, en það varð
ekki; þó eg að visu ekki skilji dönsku til hlítar, veit eg þó,
að orðið "milde Stíftelser" í danska textanum getur ei heimfærzt til bændnkirkjueigna,
þar arður eigna þeirra að mestu
lendir í vasa eigenda. Eg hefi fyrri á þíngi þessu áhrært málefni þetta, því mer virðist það miklu varða, þar nokkrir bændur vestra hafa neitað að borga þingkostnað þennan, og munu
neita, þar til jöfnuður fæst; þó mál það, sem nú hefir leingi
rædt verið, fái ei þann enda, sem vera ætti, óska eg, að þingið sendi stj~rninni bænarskrá.
áhrærandi rétta útlegging lagaboðsins og jöfnuð milli gjaldþegná.
Jón Samsonssom
Eg held, að alþing 'se þó alþýðuskyldugt um, að lagfærá það; sem þvi sest yfir að taka ljóslega
fram með berum orðum fyrri, en' það var um bænda eigna
kirkjujarðirnar.
Eg vil' þvi fyrir mitt leyti fallast á meirihlut1lIlS álit i þessu falli, og að saminsé
bænarskrá til konúngs
um það, að taka vafann af i þessu, því eg er líka einn af
þeim mönnum, sem vita til þess, að almenningur er mjög ðánægður yfir aðgjörðum alþingis í þessu efni á 2 undangeíngnum þingum.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg var i gær að reyna til að berjast
fyrir þeirri hugsun, að ekki væri vert að leiða her inn í land .•
ið atvinnuskatta stofn, að öllu leyti nýan og óþektan, og leiddi
aptur af þeirri hugsun, að ekki ætti að leggja alþingistollinn
á laun embættismanna eða handbjörg annara landsmanna minna.
Sama hugsun er enn þá vakandi fyrir mer, og býst eg því
ekki við,' að fylla flokk minni hlutans, ne styðja að því, að
skapa nýan gjaldastofn.
þegar einn væri tekinn nýr af þinginu i ár, gæti svo farið, að fyrir næsta alþing yrði borinn upp
annar nýr gjaldastofn, óþektur líka her í landi, nefnil, inn og
útfluttar vörur, og heitir það, sem á hann er lagt, tollur. þar
eptir kynni að bætast enn einn, það sem hver brúkar og eyðirí húsi sinu, þar á er lagt neyzlugjaldið,
og svona leingra
fram. það er gamall málsháttur : "að þar sem kötturinn kemst
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inn með klðna, þar fer Itún öll", og svo kynni að fara með
þetta.
þegar vikið væri frá gamalli grundvallarreglu
í þessu,
opnast vegur til hverra álaga sem- vera skal.
Atvinnuskattar
hafa líka það óþokkalega
i för með ser, að hylming og launúng verður af enn fleiri viðhöfð en er, og skemma þeir þannig hugsunarhátt
þjóðarinnar,
eins og öll bönd og álögur á næríngarvegi manna hindra þá. þó fram á þetta væri farið í ótal
hænarskrám,
hvað þó, eins og her er ástadt,
ekki er nema í
1 eða 2, þá væri eg því eins mótfallinn;
við sitjum her ekki,
þjóðarinnar
fulltrúar, til að smjaðra
fyrir hverri einni bænarskrá, er koma kann til þíngsins, stilaðrl uná ske af höfðingja
þessa heims, tíðarandanum,
heldur til að útvelja það góða og
hafna því vonda, eptir eigin umþeinkíngu.
Eg bið þingmenn
að skoða vel um þetta huga sinn, áður til atkvæða er geingið.
Einni spurningu vildi eg mega víkja að þeim heiðráða framt
sögumanni
minni hluta nefndarinnar,
og væri það þínginu ekki
óþarft, að heyra um hana hans meiníngu:
hvort hann vill, að
alþíngistollurinn
se lagður á laun embættismanna,
handbjörg
tðmthússmanua,
arð verzlunarmanna
ete., brúttó eða nettó, á
launahæðina~eius
og hún er ákveðin
eða finnst í bókunum,
eða á það, sem eptir er, þegar lögskipuð
útgjöld,
og kostnaður til embættisfærsluunar
er af numinn.
Margir embættismenn, sem lost laun hafa, svara þar af nafnbótaskatti,
og
ýmsum fleiri afnámum (Decourter).
Sýslumenn
halda marga
hesta, launa skrifurum,
o, s, frv. Eg vil ekki hræra her við
bænarskránni
frá Norðurmúlasýslu,
þó hún væri lesin her í
gær, og hún vel verðskuldað],
að hún i einni grein sinni yrði
nákvæmar
upplýst her á þinginu.
Framsögumaður:
Eg se einga þörf ne ástæðu til þess
héðan af, að útskýra meiníngu minna hlutans um, hvort laun
skyldu takast með heilu og höldnu til grundvallar
þingkostnaðar hluttöku, um það hefir hvorki verið upp borið viðauka ne
hreytíngaratkæði,
og verður því að sitja við það, sem komið
er. En hafi eg tekið rétt eptir orðum þingmannsins,
er talaði,
eignaði hann minni hlutanum,
að hann l-tiörði ráð fyrir tíundar undanbrögðum.
en það er fjærri, að minni hlutinn óttist
þau eður þvílík undanbrögð,
sem menn brúki til að Ietta á ser
sanngjörnum
byrðum, því þó það se auglýst á prenti (sjá Ný
Felagsrit
7. ár 68. bls.) , og það af einum merkismanni
landsins, að. Aungulsstaðahreppur
gjöri sig líklega sekan í rángri
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fjárframtölu, þá þekki eg svo vel til þess, að eg lýsi því að
vera bæði ósatt í sjálfu ser og um leið ósannað af höfundinum, hverjum þai') nú héðan af einum við kemur.
Guðmundur Brandsson:
það er nú búið að ræða svo
mikið um þettað mál, að eg hygg mig fáu geta þar við bætt,
og því síður skýrt það nákvæmar, en gjört hefir verið; eg vildi
eiuúngis reyna til ab gjöra ljósa skoðun mína á þeim hluta
málsins, sem við kemur launum embættismanna;
því uppástúnga sú, að þeirmiðluðu nokkru af launum þessum til alþingiskostnaðarlns, hefir orðið fyrir hörðum dómum, og álitið,
líkt og ef vinnumenn ættu að svara gjöldum af kaupi sínu.
Eg gef þettaðeptir að nokkru leyti, en má eg spyrja: er það
svo sjaldgæft, að vinnumenn miðli af kaupi sínu? F..•.
~ þekki
þó nokkra, sem þannig hafa aðstoðað skyldmenni. sín, jafnvel
þó löggjöfin hafi ekki beinlínis lagt þeim þá' byrði á herðar;
Jih veit eg til, aðþar sem vandræði hafa komið fyrir í fát~k."
umhreppi, þá hafa vinnumenn stundum sjálfviljngir tekið hlut •.
deild Jwí; ef) veit líka ,til, að, þegar I!lfllalitlarkirkjnr haf.
verið bygð~.r,þá hafa winnumeun opt gefið til 'þeirra, enda
hafa kirkjuverjarar, og þar á meðal prestarnir, ekki, svo mjög
kinokað ser við að fara þess á leit, hæði við þá og aðra.
Pað er ekki lángt á að minnast, síðan fárið var af) beiðMt ~iafa hérna af landsmönnum banda Dönum, og voru vinnumenn þá ei undan skildir, enda vissi eg til, að sumir prestar
geingu vel fram að safna gjöfum þessum bæði hjá fátækum
og hinum efnugri. Eg vil nú að vísu sleppa þessum skoðunarhætti, því það mun verða borið fyrir, að hver se sjálfl'áðut
gjörða sinna í því, er gjöfum við kemur, en einmitt þettað,
er eg nú hefi sagt, vona eg megi heimfærast til breytingaratkvæðis þess, sem varaþingmaður Norðurmúlasýslu
hefir á~
skilið ser ímálefoi
því, sem nú er umræðu efni.. þegarhio
lðgákveðnu gjöld eru nú skoðuð, þá virðist mer sum þeirra
vera svipuð atvinnuskatti.
Eru ekki manntalsfiskarnir í þess .•
um flokki, sem bundnir eru við vissa blutarhæð af sjáaraila ?
Eru ekki spítalafiskar það líka, og sætisfiskar til kirkna, þar
sem þeir eru goldnir? og svo getur verið með fleiri, sem eg
ekki þekki til. Eg get þess vegna enn ekki trúað því, afl
það sénokkur föst alvara. fyrir embættísmöununum,
að þeir
vilja cingu miðla af launum sínum til viðurhalds þjóðstiptun
Þ.eirri, sem þeir og þjóðin' öll hafa fegins hendi móti tek.ið"
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og þakkað mörgum fögrum orðum, sem hina bestu gjöf af
öllum, er Danakonúngar hafa nokkru sinni veitt landi þessu;
einúngis vilda eg mega láta í ljósi þá ósk mina, að þeir miðluðu ekki svo, að þeir gætu ei á eptir sómasamlega lifað á
eptir, jafnvel þó eg þykist vita, að alþýðan mundi ekki skora
sig undan að veita þeim að nýu, ef þeir þessa vegna kæmust
i þrot.
Eins og embættismennirnir eru þjóðinni ómissanlegir og
henni því kærkomnir mjög, svo virðist mer, að ástarband það,
sem á að vera milli þeirra' og alþýðunnar, muni því sterkara
verða,sem þeir taka meiri hlutdeild í kjörum hennar, og að
minnísverði sá, sem margir þeirra hafa reist ser í landi þessu,
muni því stöðugri standa, og nöfn þeirra því fremur geymast
i þakklátri endurminningu.
þar sem minnzt var á kaupstaða húsin; og sagt þau væri
völt eign í samanburði við jarðirnar, þá neita eg því eíngan
veginn, að svo geti verið.
En þó ætlaði eg, að saga lands
þessa væri ekki horfin svo úr huga manna, að þá rámaði ekkert í jarða eyðlIeggíngu þá, sem her hefir átt heima, bæði af
eldi, sandi, sjó og ýmsum áföllum, og það o~t á stuttumtíma,
svo þó allur timburhúsa bruni í kaupstöðunum væri borinusaman við jarða eyði1eggínguna, held eg það kæmist í eingan samjðfnuð. Eg veit nú ekki til, að búið se að byrgja svo niðri í
eldgjósandi gjám, að þær geti ei optar spúð, né að sandur se
svo örfoka orðinn, að hann geti ekki fokið meir, ne að búið
se að girða svo fyrir sjóinn, að hann geti ekki geingið upp á
landið og eydt því; vötnin held eg geti flóð út úr farvegum
sínum, líkt og fyrr, og hrifið með ser grassvörðinn, ogljafnvel
bæina; skriðurnar úr fjöllunum munu enn geta ollað hinu sama;
svo eg se ekki af þessu, að jarðirnar séu sú eign, sem ekki
geti geingið til þurðar, Látum nú svo vera, að menn ættu að
hlynna að Reykjavík, sem helzta verzlunarbæ, og þó enn heldur þess vegna, að hún er sögð að vera sá hluti landsins, Rem
hugsi og álykti. Eg fyrir mitt leyti held nú, að þeirri byggingu reiði aldrei vel af, hvar undirviðirnir sligast af því, sem
á þá er lagt, og heyrt hefi eg, að ekki. þyrfti nema lítilvægan jarðskjálfta til að fella stórt hús, enda hversu skrautlegt
sem væri, og að þá yrðu optast nær undirstöðusteinarnir ofan á.
'það hefir verið talið her sem merki hvikuls þjóðviIja ,að
fara nú að umbreyta liðuglega ársgömlu lagaboði; en hvað á
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.þá ab segja um þann vilja, sem eptir fjóra daga, eða jafnvel
styttri tíma, aptur kallar það, er hann þá aðhyltist I Eg miða
þetta einmitt við nefndaruppástúngu þá, sem aptur kölluð var
her í gærdag, og skil eg ekkert í, hvernin þessu er varið,
nema ef hún að nokkru leyti hefði verið nauðfang þeirra, er
svona sjá sig um bönd, og get eg þó heldur ekki ætlað það.
Eg sleppi nú að minnast allra hinna mörgu breytingaratkvæða við þertað mál, því eg vona, að við atkvæðagreiðsluna
sannist hið fornkveðna: svo kemur hver til dyra, eins og
klæddur er.
Við víkjandi því, sem hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður, er áðan mælti, vakti máls á alþingiskostnaðar greiðslunni
í Gullbringusýslu, þá verð eg að geta þess, að eg hefi aldrei
sagt, að gjald þegnarnir hefðu á manntalsþingum látið i ljósi
óánægju sína yfir greiðslumátanum, heldur að eg hefði orðið
hennar var bæði hjá þeim og öðrum, og hugsaði eg ekki, ~~
orð min yrðu svona misskilin, eða þyrftu nýrrar Ítrekunar;
þyki mer hann því of mjög hafa hlaupið í gönur við þetta ein .•
staka atriði, og óska eg þingmenn virði honum til vorkunar,
þar eg þekki hann að öðru en því, að hann vilj i rángfæra orð
annara.
Haldór Jónsson: þó eg álíti það ekki nauðsynlegt, ætla
eg að Játa í ljósi álit mitt á því, hvaða annmörkum að se
bundið breytíngaratkVæði þingmannsins úr oNorðurmúlasýslu,
að embættismönnum skyldi verða p;jört að skyldu, að gefa
nokkuð upp Í alþíngiskostnaðinn.
Aðalannmarkinn er nú sá,
áð það er sjálfu ser mótsegjandi, þVÍþað, sem ekki er skylda,
verður ekki skipað. þó háyfirvöldunum sé ætlað að gefa eptir
eigin vild til fátækra, sannar ekkert, því það er bygt á þeini
grundvallarreglu,
að allir eigi eptir efnum og kringumstæðum
ab leggja til' þarfa enna fátæku; að eins er það lagt á þessara embættismanna vald, hvemín þeir vilja upp fyUa þessa
skyldu, og er víst vonað eptir því af þeim, að sveitin ekki
hafi skaða af þessu. Meðan það ekki er viðurként, at rétt se
að leggja á atvinnuskatt, held eg ekki meiri ástæðu til, að láta
ósk um ~afir út gánga til embættismanna, en annara. Og þó
þíngið .vildi beiðast lagaboðs um sjálfviljugar gjafir, held eg
ekki, að konúngur vor, né nokkur annar. konúngur, mundi
gefa það lagaboð.
Ásgeir .Einarsso»: ~í~gmaðuÍ'. Árnessýslu hefir sagt, að
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breytingaratkvæði þingmanns Reykjavíkur "se öldúngis 'rett",
en vegna þess að eg hefi sagt álit mitt um það áður, ætla eg
nú að skjóta því undir dóm þjóðarinnar, sem eg vona víst, að
vilji meta ástæður okkar beggja í þessu.
Framsögumaður
sagðist ekki vera á annari meiningu i gær, og annari í dag,
þegar hann se sannfærður um eitthvað; eg vona því, að hann
vorkenni mer, þó eg se líkur honum í þessu, og það því
fremur sem eg hefi gjört grein fyrir áliti mínu í þessu inali,
síðan eg átti fyrst nokkurn þátt í því.
þjóðin getur nú gjört
grein fyrir áliti sinu, áður en skattalögin verða samin, hvort
hún vill (jölga gjaldstofnunum, til all mynda, næringar eða
neyzlusköttum,
og getur hún þá kosið þá til þingsins, er hún
treystir bezt til að koma þessu til leiðar', því framsðgumaður
óttast, að hún muni ekki kjósa þá, er nú eigi þingsetu, og
~et eg látið hæði kann og þjóðina vita, að eg skal einga
þykkju leggja á kana , þó hún kjósi mig ekki aptnr.
Varaforseti:
þar einginn tekur nú framar til máls, ætla
eg mál þetta rædt til lykta; en áður en geingið er til atkvæða
í máli þessu, finn eg JIU~rskylt að gjöra þingið vart við, svo
eingiun láti leiðast í villu, um hina aðra uppástúngunefndarálits meira hlutans, sem fer fram á, að afgjöld af bænda .•
eigna kirknajörðumverði
lögð undir alþingiskostnaðlnn,
að
hinn konúngkjörni varaþingmaður birti þínginu skilning sinn
á málefni þessu 'ti þá leið, að eign kirkjunnar i heimalandi
ætti að vera undan þegin, en ekki útlendur hennar, þá skil eg
ekki betur, en heimaland og útlendur hafi að öllu leyti samarétt,
þvi næst leitaði varaforseti atkvæða þingsins um þessi
atr~ði:
.
. L Vill þingið, að ákveðið se berlega, að alþíngiskostnaði
eigi að lúka af sjálfseígnee kirkjueigna a fgjaldi , eins og
af annari sjálfseien, aðprestsmötunni
einni af numinni,
og all bændahlutinn i sjálfseignarbænda
kirkjustöllum og
·hjáleigum svari sem önnur sjálfseign án allrar undanþágu afgjaldsiÍls (2. uppástúnga
meiri hlutans) '1
Samþykt i einu hljóði.
2. Vill þingið, að af spítala og kristfjárjörðum og hreppajörðum se goldinn alþingiskostnaður
(3. uppástúuga
meirihlutans) ?
Hrundið með 14 atkv. gegn 8.
þar með álí~t hrundir. 1. uppástúngu mlnní hlutans og
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breytinp;aratkvæMþíngmannsins
úr 'Barðastrandar og úr
Norðurmúlasýslu.
3. Vill þíngið, að verzlegir embættismenn, umboðsmenn og
höndlunarþjónar greiði til þing kostnaðarins svo mikið, sem
svari
lögleigu þeirrar, er árleg laun þeirra gæfi þeim,
ef á vöxtum væri (2. uppástúnga minni hlutans) '?
Hrundið með 20. atkv. gegn 2.
þar með fell vara - atkvæði þÍngmannsill~ úr Strandasýslu.
4. Vill þingið, að þurrabúðar og tómthúsmenn svari til þessa
kostnaðar 4 sk. af hverju hlutar hundraði þeirra um vetrarver~íðina (3. uppástúnga minni hlutans)?
Hrundið með 21 atkv. gegn 1.
5. Vill -þingið, að lagður se alþingiskostnaður á kaupstaðarhús?,.
Samþykt með 15 atkv. gegn 7.
,6., Hvort-vill þíngið heldur, að á tímbur og múrhús einstakra manna í kaupstöðum (nefndin og Thorstensen),
nefnil,
íbúl'larhús öll, sölubúðir og vörubúðir, eptir að þau hús
eru metin til verðhæðar af eiðsvörnum mönnum á alþjóð:';
Iegan kostnað,' se lagður alþíngiskqstnaður, svo að 50 rbd.
, íverðhæðillni jafnist við eitt hundrað i lausafé (nefndin)?
eða
að hús þessi metist að hálfu mót jörðum, meðan þau .fá
einga ábyrgð neins brunabótafélags,
en að fullu eptir ábyrgðar upphæð, þegar sú ábyrgð er feingin('"fhorfitensen)?
Hið fyr-.:a samþykt' með 14 atkv, gegn 8.
:þar með-féllu-breytingaratkvæði
þingmannanna úr Barðastrandar -og Hánavatnssýslu
um þetta atriði.
7. Vill þíngið, að bændahús úr timbri út um landið se undan skilin?
Samþykt með 18 atkv. gegn 4.
8. ' Vill ' þingið, að timbur og múrhús út um Jand se undan
þegin alþíngiskostnaði?
'
Samþykt i einu hljóði.
9. Breytíngaratkvæði
Á. Helgasonar apturkallaði
hann þá
sjálfur.
10. Vill þingið, að embættismðnnum- verði gjört að ,skyldu,
að greiða af launum sínum til lúkningar alþíngiskostnal\-
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ll.

arins, en það se þeim sett í sjálfs vald,hvortþeir
greibi
mikið eður lítið (Guttormur Vigfúss.on)?
Hrundið með 20 atkv. gegn 2.
Vill þiugið semja bænarskrá til konúngs eptir þessum
breytingum?
(Th. Gudmundsen stakk upp á eingri bænarskrá),
Samþykt með 16 atkv. gegn 6.
því

næst var fundi slitið.

26. júlí --

tuttugasti og annar fundur.

Allir á fundi. þingbókin lesin og samþykt.
j)á tók varaforseti fram til undirbúnings nefndarálit ímálefninu um alment verzlunarfrelsi og uppsiglíngu ýmsra hafna
á .íslandi, og afhenti það Iramsögumauní, Jóni Guðmundssyni,
er las það upp svo látandi:
Hið beiðraða alþingi kaus oss 5, sem fyrst eruhér undir skrifaðir, og bætti síðan, að tilmælum vorum, við oss hinum
6., til þess að kveða upp álit vort um eptir fylgjandi bænarskrár, sem að þessu sinni eru sendar til alþingis, og allar
eiga skylt við sama efni.
1. 4 bænarskrár, nefnil. frá þorskafjarðar-og
þórnessfund.
inum, samþyktar.á
hinum almenna fundi við Öxará, 28.
júní þ. á., og fr,á Suðurmúlaog
Norðurmúlasýslum um
alment nerzlunarfrelsi,
2. 3 bænarskrár, úr Eyafjarðarsýslu um uppsiglíngar og verzlunarleyfi við Hrisey; úr Gullbringusýslu, Um leyfi handa
lausakaupmönnum til uppsig1íngarí Grindavík, Höfnum,
. Njarðvíkum og Vogum, og úr Snæfellsnessýslu, um uppsiglingar og verzlunarleyti fyrir lausakaupmennI
Hellnavik.
3. bænarskrá úr Húnavatnssýslu, um leyfi fyrir alla til að
verzla af sjó á Sauðárkrók.
.
4. bænarskrá úr Borgarfj"rðarsýslu, um að kauptún megi setja
á Krossvík.
5. bænarskrá úr Rángárvalla- og Árnessýslum, um að Norðmönnum leyfist .að flytja timburfarma til þorlákshafnar.
_6. bænarskrá úr Austutskaptafellssýslu,
um sjóverzlun á
Papafjarðar eða Hornafjarðarósi. -,
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Ver nefndarmenn höfum nú yfirvegað vandamál þessi sem
gaumgætilegast, eins og þau eiga skilið, og verður álit vort
um þau þanúig:
1. Um aðalmalefni frjálsrur uerzlunar á Íslandi.
þetta mál var sem ítarlegast rædt á alþíngi 1845, og því
fylgt fast fram og í einum huga að aðalatriðunum til, eins og
lesa má í þess árs alþiugistiðindum.
þar er skírskotað til
hinna eldri fyrirheita stjórnarinnar, síðan 1785~ um frjálsari
verzlan her á landi, og löggjafar þeirrar, er síðar kom út og
fremur krepti að verzlun vorri, eins og hún var fram undir
aldamótin, heldur en hvað þau rýmkuðu hana; þar er sýnt, að
með tilskipan 11. sept. 1816 er útlendum þjóðum þegar leyfð
verzlun á Íslandi, en með þeim afarkostum, að lof það er sem
blátt bann; þar eru og skýrlega teknir fram allir þeir annmarkar, sem eru á verzluninni, eins og henni er nú hagað,
tjón það, er Ver af henni bíðum, og hversu hún, á meðan svo búið
stendur, er til fyrirstöðu allri framför vorri yfir höfuð, atvinnuvegum og nytsömum fyrirtækjum; þar eru og ljóslega leiddar
til allar þær ástæður, er mæla mel') frjálsri verzlun yfir höfuð,
og hve margfaldur hagur, ekki að eins sjálfum oss, heldur
einnig jafnvel Dönum, megi af henni standa. Stjórnin virðist
og að vísu hafa gefið málefni þessu nokkurn gaum, þar sem
hún segir í auglýsingunni til alþingis 1847, "að hún vilji flýta
rannsókninni um málið, sem fremst má verða, eptir því hvað
málið er mikið og mikils áríðandi", og svo var að sjá, sem
alþíng það árið áliti þessa undirtekt nægja, er það hratt uppástúngu þeirri, er fyrir það var borin upp, um "að fullkomið
verzlunarfrelsi yrði veitt til reynslu hið næsta ár" 1848 (sjá
alþíngist. 1847, bls. 15&--175). En þar sem stjórnin þó, alt
um þetta, lætur enn þá ekkert spyrja til neinnar afgreiðslu eður úrlausnar á því, en nú eru liðin 4 ár, frá því alþíng gjörði
um það uppástúngu, og líklegt mætti þykja, að nú væri búið
að leita allra þeirra upplýsinga, sem unt er að ná, þá virðist
oss hin brýnasta nauðsyn á, að alþíng Ítreki enn bæn sína um
verzlunarfrelsið, og beri fram um það enn uppástúngu þá fyrir stjórnina, er á rökum se bygð.
Auk hinna almennu og auðsjáanlegu ástæðna fyrir þörf
vorri á, að oss veitist sem fyrst fult verzlunarfrelsi (því se
það órækt,að oss sé það í serhverju tilliti ómissandi, þá er
hitt eins víst, að oss ríður á, að oss veitist það sem fyrst),
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þá vildum ver leyfa oss að skýra frá og taka fram enn nokkrar, sem þessi 4 hin siðustu árin hafa fram leidt og sumpart
leiða yfir höfuð að tala af ástandi tímans, sem nú stendur yfir, og af stjórnarbreytíngu
þeirri, sem nú er orðin á í Danmörku, og vænta má að her komist á, en sumpart afþví sambandi, sem stjórnin hefir sett aðalmálefni verzlunarfrelsisins
í við önnur mikils um varðandi málefni lands þessa.
Danakonúngur einn hefir af mildi sinni og öðlingskap veitt
þegnum sínum sjálfviljugnr og fúslega það frelsi, sem aðrar
þjóðir hafa orðið að heimta með vopnum og blóðsúthellíngu;
oss Íslendingum eru einnig veitt hin vonarfyllstu fyrirheit í
þessum efnum með allra hæstum úrskurði 23. sept. í fyrra. En
því fremur sem stjórnarmálefui
vor komast í frjálslegra horf,
yfir höfuð að tala, þess heldur ríður oss á, að serhverju því
einstöku lagabandi, sem er þjóðlegum og frjálslegum framförum vorum til fyrirstöðu og hnekkis, verði sem fyrst aflett ;
að rudd verði braut aðalmálefni þjóðfrelsisins, með því að nema
í burtu þær tálmanir, sem beinlínis hljóta að verða því til fyrirstöðu. Komist og á frjálslegri stjórnarskipan hjá oss, eins
og vænta má, þá ríður oss á eingu fremur, ef hún á að verða
oss að fullum notum, en að fjárhagur vor komist, ekki að eins
í viðunanlegt horf fyrir sjálfa oss, heldur einneginn í nokkurn veginn fast horf, þegar til alls ríkisins er litið, en til þess
út heimtist ekki einúngis, að ver vitum sem fyrst, með hvaða
kjörum verzlunin verði gefin ft:jáls, svo að nokkurn veginn
verði á ætlað um það, að hve miklu leyti hin vissu inngjöld
landsins fyrir það muni aukast, heldur einneginn, að hve miklu
leyti bjargræðisvegirnir með því móti muni eflast og aukast,
og hinni inriri velmegun landsmanna fyrir það þoka áfram, því
undir því er mjög svo komin niðurjöfnun og ákvörðun hinna
almennu skatta í landinu.
þessa skoðun hefir og stjórnin sjálf látið í ljósi þegar
1847, í ástæðunum fyrir frumvarpi til tilskip. um nýan jarðadýrleika á Íslandi (alþíngistíð. 1847, viðbæt. A. bls. 6), þar
sem hið fyrra rentukammer segir, að "þessi tvö mál" (um
rýmkað verzlunarfrelsi og skattana) "hafi verið teingd saman,
vegna þess að skatta þá, el' kynni að leiða af rýmkuðu verzlunarfrelsi, verði að taka til greina, þegar breyta á hinum almennu skattgjaldslögum".
Og á sama veg er síðar í ástæðunum leidd rök að því, að jarðamatið hljóti, sem undirstaða
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skattamálsins, að gánga á undan. þessi þrjú mál hefir stjórn1n sjálf þannig sett í innbyrðis samband hvert við annað, og
það er auðsætt, að þó mjög svo ríði á gjörsamlega að umsteypa skattalögum vorum sem fyrst, eins og bæði stjórnin
sjálf og þeir menn, er undirbúið hafa mál þetta, hafa viðurkent, til þess að jöfuuður komist á gjöld hvers einstaks gjaldþegns og aðal-inngjöld landsins komist í fastara horf, þá verður ekkert af ráðið í því efni, fyr en verslunarmalið er á enda
kljái'l.
það er að vorri ætlan augljóst af því, sem ver nú höfum
til fært, að oss ríi'lur á eingu jafnmikið sem því, að stjórnin
veiti oss sem fyrst fijálsa verzlun, með því öll önnur aðalmálefni vor eru meira eður minna undir þessu komin, og bel'
oss því með fám orðum að benda til, að hve miklu leyti vel'
byggjum að beiðast eigi frjálsrar verzlunar með hinum sömu
uppástúngum, og alþíng bar upp í þegnsamlegri bænarskrá
sinni til konúngs 4. ágúst 1845 (alþíngistíð. 1845~bls. 629636), eður nokkru beri þar vill að bæta eður undan að fella.
Ver verðum að vera á sama múli og bæuarskrár þær, er
þíngið fól oss til yfirvegunar um þetta efni, að ekki se tilefni
"til, hvorki fyrir alþíng ne Íslendinga yfir höfuð, að breyta
·þeirri skoðun á verzhmarmálefnum vorum yfir höfuð að tala,
sem kom í ljós af flestra þingmanna hálfu á alþingi 1845. þó
eru 2 þær uppástúngur
í hinni áminnztu þegn legu bænarskrá
þingsins, að 08S nefndarmönnum virðist ekki brýn nauðsyn íÍ
að fylgja fram eður bera fram bænir um að svo komnu, en
þær eru:
a. hin 3. uppástúnga: "að útlendum verði leyfð verzlun í öllum verzlunarstöðum,
sem eru eður her eptir verða löggiltir".
Oss virðist það næsta aðgæsluvert og ekki laust við talsverða áhættu, að svo se ákveðið fyrst um sinn án allrar takmörkunar, því bæði geta mjög misgæfir menn hafið ferð hingað, fremur má ske til þess með fram að misbjóða landsmönnum, þar sem þeir ætla, að þeim muni haldast það uppi
og þeir hyggja fyrirstöðu einga, heldur en eingaungu til friðsamlegra verzlunarvlðskipta, og sv(f eiga menn einneginn mikið á hættu, ef næm sótt væri innan borðs, sem vel mætti að
-hera, ef slík skip bæri að höfn, þar sem hvorki væri sýslumdður í grend né læknir, er gæti varnað samgaungum við
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landsbúa:
ef við þyrfti;
ver ætlum þvi brýna nauðsyn á, að
áður en útlendir kaupmenn
sigli upp hin smærri kauptún, þá
se þeim f.1JTSt gjört að skyldu að hleypa inn á þær aðalhafnir
landsins og fá þar áteiknan
vegabréfa
sinna og heilbrigðisskilríki, sem teknar eru til í vara-atkvæði
við hina áminnztu
3. uppástúngu,
nefni!. Reykjavík,
Stykkishólm,
Ísafjörð,
Akureyri og Eski (jörð, en þar við viljum ver að bætt se Vestmannaeyum;
eru i eður rétt í grend við alla þessa staði búsettir bæði sýslumaður
og læknir, og kaupstaðir þeir hvað fjölmenuastir.
þegar á þessa hlið málsins
er litið, fannst
oss
brýn nauðsyn á að stinga
einnig upp á téðum kaupstað, því
eyarnar liggja einkar vel við .ilIum siglingum sunnan yfir höf,
nppsiglíng
þángað auðrötuð,
en höfn hin bezta, og talsverð
verzlan sækir þar að; mundi útlendum
opt minnstur krókur
að hleypa þar að, áður þeir færi til flestra annara minni hafna
vestan lands eður á Djúpavog .
. b. hin 8. uppástúnga
: "að verzlun í héröðum verði leyfð með
þeim hætti, að amtmaður veiti hverjum búandi manni, sem
beiðist þess og má þykja til þess hæfilegur, leyfisbréf til
verzlunar,
þar sem þörf þykir, með því skilyrði,
að hann
hafi ávalt nokkra nauðsynjavöru.
svo gjaldi hann og fyrii' leyfisbréfið
10 rbdl. til fjárhirzlu
yðar hátignar
á Íslandi".
Ver könnumst að vísu fyllilega við það, hve ervitt her er
til allra aðflutnínga,
og hve mikill hagur mætti að þvi leyti
.standa af verslunarmönnum
til sveita upp, ef þeir hefðu eður
gætu haft nauðsynjavöru
á boðstölum með fram, en ver ætlum,
að einmitt hinn sami erviðleiki, sem gjörir þetta svo æskilegt,
verði því einnig til óvinnanlegrar
fyrirstöðu,
að nokkur maður geti haft neina nauðsynjavöru
að ráði á boðstólum i þeim
héruðum eður plázum, sem þess er helzt þörf, og þetta mætti
verða til hagsmuna eður hægðar fyrir héraðsmenn ; aptur óttumst ver, að væri það leyft að veita slík leyfishréf,
en þótt
sala nauðsynjavöru
væri áskilin, þá mætti á marga vegu svo
fara í kring um þetta sökum víðáttu héraðanna og erviðleikans,
sem þar af leiðir fyrir yfirvöldin á eptirlitinu
á, að svo se hagað verzlun, sem áskilið var, að úr því megi vel verða landpráng eitt á munaðarvöru
einni saman,
og þótt það má ske
sé minna tjón að þess konar sölu, þegar á hana er litið eina
og sérstaklega,
heldur en alment er ætlað, einkum þegar fram
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Jiði stundir, þá óttumst Vei', að af henni mundi þó leiða í bráð
annað mikilsvert tjón, en það er, að margur maður kysi fremur þenna
atvinnuveginn,
sakir bæði hægðar og ábatavonar,
heldur en að gefa sig við hinni miklu arðminni stritvinnu, sem
jarðrækt vorri fylgir og allri húsýslun.
Um þessar uppástúngur var og mjög' sundurleitt
álit á alþingi 1845, þar sem hún
var ekki samþykt, nema með 13 atkvæðum gegn 10.
Yfir höfuð að tala virðist oss, að því framar sem ver teljum oss frjálsa verzlun ómissandi,
og áríðandi,
að hún fáist
sem fyrst, því síður byrji þjóðinni eður þessu beiðraða þingi
að gjöra leyfi hennar geigvænlegt
fyrir stjórninni, með að fara
því nokkru fram í þessu efni að svo komnu, sem oss er ekki
hin augljósasta
og brýnasta nauðsyn á. Og vendum ver því
næst athugasemdum
vorum að bænarskránum.

2. Um uppsiglíngu

og verzlunarleyfi

á hinum ýmsu höfnum.

Af þeirri ástæðunni, er ver tókum síðast fram, ætlum ver
ekki nægilegt tilefni til, að héðan se send nein bænarskrá
að
þessu sinni um uppsiglíngu
þeirra hafna, sem þær 3 bænarskrár,er
vér höfum sagt frá her að framan undir tölustafnum
2, fara fram á; að vísu viljum ver eingan veginn reingja,
að
það mætti verða til hægðar fyrir héraðsmenu þar í grend, ef á
þessum höfnum mætti verzla, en af því þaðan er ekki al1lángt
til annara kaupstaða,
og þeir fleiri en einn samhéraðs,
þá virðist oss, bæði að nauðsynin se minni, og þá einneginn að þegnleg bæn þíngsins um það mætti, ef til vill, heldur spilla,
en
bæta fyrir úrslitum aðalverzlunarmálefnisins
hjá stjórninuí, sem
kann að álíta, að tala kaupstaða
se nóg hjá oss, og það ekki
með öllu án orsaka, þegar litið er á sumar sýslurnar.
Ekki virðist oss heldur þörfað þessu sinni, að borin se upp
serstök uppástúnga um uppsiglingu Sauðárkeóks í Skagafjarðarsýslu; 1847 bar aJþíllg upp þegnsamlegabæn
sína fyrir konúnginn, um að veita kaupmönnum og lausakaupmönnum
leyfi til sjóverzlunar á téðri höfn, og er ekki fram á frekara farið í bænarskránni No.3j þar sem nú stjórnin, að sögn, í auglýsingu sinni til
þessa alþíngis um afgreiðslu
málanna frá alþíngi 1847, hefir
heitið að skera úr þessari bæn alþingis, jafnframt
og lagður er
úrskurðar á aðalmál veralunarfrelslsins,
þá virðist oss því síður faranda frekar fram á þessa litlu grein, sem ver fremur
treystum því, að stjórnin ráði aðalmálefnið sem fyrst til lykta.
Öllu öðru máli viróist oss skipta það, sem bænarskrár-
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nar No. 4, 5 og 6 fara fram á, eður um verzlunarley6ð
á Krossvík, þorlákshöfn,
og Papafjarðar
eður Homafjarðarösi,
eins og
því er farið fram í teðum hænarskrám,
og hljótum ver að fara
fáeinum orðum um hvern þessara staða ser í lagi.
a. Krossvík. Með opnu bréfi ll. maí 1847 leyfði stjórnin,
að Reykjavíkurkaupmenn
flyt.tu þangað útlenda vöru, en
sækti aptur landvöru í þau 3 ár, 1847-1850.
Leyfi þetta
er því á enda um lok ársins,
sem nú stendur yfir. 'þar
sem Krossvík
hefir nú reynzt hin bezta höfn þeim, er
þangað hafa sókt bæði í fyrra og nú (í hitt eð fyrra notaði ser einginn leyfi þetta), en þángað geta sókt verzlun
tvær þær sýslur, er ekkert kauptún hafa annað, þá finnst
oss ekki að eins nauðsyn á, að alþíng
beiðist þess, að
leyfi þetta se endurnýað,
heldur einneginn,
eins og bænarskráin No 4. beiðist, að þar megi kauptún
reisa, eður
að minnsta
kosti, að lausakaupmenn.
hvaðan sem eru,
megi verzla þar um tiltekinn tíma sumarsins,
er fyrir fram
væri auglýstur,
ei að eins til leiðbeiningar
farmönnum,
heldur og einnig héraðsmönnum,
er þá gætu sókt þángað
kaupstefnu r.
b. þorlákshöfn.
Um höfn þessa er sama að segja, að leyfi
það, er kaupmönnum
f.·á Reykjavík,
Eyrarbakka
og Vestmannaeyjum
var veitt til vöruflutninga
þangað, er á enda
um lok þessa árs. En þó þar se höfn góð, eins og skýrt
var frá 1845, hefir leyfi þetta ekki verið notað, svo ver
til vitum.
því heldur virðist oss nauðsyn á, ekki að eins
að leyfi þetta se nýað upp, heldur einneginn , að Norðmönnum, eins og Í bænarskránni
No. 5 er farið fram, sé
leyft að flytja þaugað og selja timburfarma.
Er á þessu
hin mesta
nauðsyn
fyrir alla héraðsmenn
austan fjalls.
Timburflutningur
úr Vestmannaeyum
er næsta
erviður
og áhættusamur,
enda geta fæstir Rángvellingar,
en eingir Árnessýslubúar
sætt því, þar sem yfir sjó er að fara
milli lands og eya. Að Eyrarbakka
hafa jafnan verið litlir timburf1utníngar,
í samanburði
við hvað margir sækja
þangað til verslunar,
og hefir optar en eitt skipti sú raun
á orðið, að ekki má liggja þar meira en 1 skip í senn.
Í
hvorugum þessara kaupstaða hefir og nokkurn tíma feingist timbur, er Norðmenn hafi beinlínis flutt hingað, heldur mun það optast hafa verið flutt beinlínis frá Danmörk,
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en það er, eins og allir vita, miklu dýrra. og fyrir þá sök
er Norðmönnum
einmitt leyfðir viðarflutníngar
híngað til
landsins.
Árness og Uángár.valJasýslu húar hafa því neyðzt
til að sækja norskan
við til Ueykjavíkur,
en bæði eiga
þeir þá yfir mjög lángan og torfæran veg að sækja, og
þar til svo grýttan, að drögurnar eyðast svo mjög og spillast af drættinum.
Ver teljum því víst, að alþíngi beri
þegnsamlegast
að beiðast, að stjórnin á nýi leyfi sitt til aðflutninga í porlákshöfll,
og að hún jafnframt
leyfi Norðmönnum uppsiglingu
þángað og sölu á tirnhurförmum,
e. Papafjarðar eður Hornafjarðarós.
Ósar þessir skerast inn
í landið sinn hvoru megin við höfðanu Vesturhorn,
sem
nefndur er, í Skaptafellssýslu
hinni eystri.
það er öllum
kunnugt,
að eingar eru hafnir ne kauptún með allri suðurstrðud Íslands, frá Eyrarbakka
eður Vestmannaeyum
og
að Djúpavog
í Múlasýslu;
að vísu er uppsiglíng leyfð undir Dyrhólaey,
sem útlendir nefna Portland. en þar er höfn
svo ískyggileg
kanpmönnum,
að þeir hafa ekki viljað eiga
á hættu að leggja þar að, enda virðist, að þá taki ekki
svo sál'! til erviðleika
landsmanna
með kaupstaðarferðir,
þar sem þeir vita, að neyðin hlýtur að kný a þá, hvort sem
er. VesturskaptfelJíngar
hljóta því að sækja kaupstað á
Eyrarbakka
eður til Reykjavíkur,
eður til Berufjarðar,
en
þá verða þeir að verja til kaupstaðarferð ar frá 10-15oi>gum, eptir því hvað þeir búa austarlega,
og hvernig viðrar; þeir eiga að sækja yfir mörg hin mestu vatnsföll á
þessu landi, og þar á meðal 1 eða 2 ferjuár,
eptir því
hvort á Eyrarbakka
er lent, eður farið er hingað suður,
og af því ekki er unt að fara nema þessu einu kaupstaðarferð, þá hlýtur margur búandi að hafa þann. hrossafjölda, sem ella væri með öllu óþarfur heimili hans; og
þarf þá ekki frekar að Jýsa því, hvert tjón þeim stendur
af sljkum erviðleikum,
og hver nauðsyn þeim se á kaupstað nær ser, ef unt væri.
Höfuum þessum er nákvæmlega lýst í bænarskránni,
og höfum ver því síður tilefni
til að bera brigður á það, sem þar er borið fram, semþeir
menn eru her tveir á þingi, er bæði hafa séð báðar hafnirnar fleirum sinnum og munu þekkja
grant beíðendurna
að skilvísi og rétthenni.
En þar að eins einn vor nefndarmanna þekkir grant til, hvernig höfnum þessum báðum
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er varið, og hann mun í umræðum málsins lýsa Jwí svo
nákvæmlega, sem unt er, viljum ver án frekari ástæðna
leyfa oss að leggja það til við þingið, að löggilt verði
kauptún við Papafjarðarós.
En áður ver lyktum þetta álit vort, verðum ver að fara
nokkrum orðum um eitt það atriði, er oss virðist standa í óaðskiIjanlegu sambandi við aðalverzlunarmálið
yfir höfuð, og
standa á afarmiklu fyrir landsbúa, en það er, að öllum kaupmönnum, í hverju kauptúni sem þeir eru búsettir, se leyft að
flytja og sækja nauðsynja og þúnga vöru inn á hverja þá vík
eður höfn, sem þeir sjá fært að leggja að skip sín, og megi
brúka við þess konar vöru vigt og mælir, á þann hátt og með
þeim kostum sem kaupmönnum og héraðsbúum um semur;
mætti þetta verða landsbúum ómetanlegur hagur, en hvorki
viðgángi kaupstaðanna
né kaupmönnum sjálfum til neins
hnekkis.
því verður það í þessu máli álit vort, að alþingi eigi að
senda konúngi þegnsamlega bænarskrá um:
1. Að utanríkis þjóðum verði sem allra f!;rst leyfð frjáls
verzlan á Íslandi.
a. á þann veg sem tekið er fram í allra þegnsamlegustu
bænarskrá alþingis dags. 4. ágúst 1845, að undan teknu
því sem beíðzt val' í 3. og 8. grein niðurlagsins.
b. að hverjum utanríkis kaupmanni, er híngað fer til verzlunar, se gjört að skyldu að sigla fyrst upp einhvern
þessara 6 kaupstaða: Reykjavík, Vestmannaeyar, Eskifjörð, Eyafjörð, Ísafjörð eða Stykkishólm,
og láta rita
þar á leiðarhref sín og taka heilbrigðis - skírteini, áður
þeir sigla upp til verzlunar hina aðra kaupstaði landsins.
2. 'Að löggilt verði kauptún við Krossvík á Akranesi,
en til vara:
að Iausakaupmönnum,
hvaðan sem eru, verði leyft að
verzla þar um ákveðinn tíma sumarsins, sem fyrir fram
StJ til tekinn og auglýstur.
3. Að Norðmenn megi flytja timburfarma í þorlákshöfn og
selja þar, á sama veg sem í öðrum kaupstöðum landsins,
og að aðflutningsleyfi það, sem veitt var þángað með opnu
bréfi ll. mai 1847, verði að öðru leyti endurnýað.
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4. Að kauptún verði löggilt við Papafjarðarós í Austurskaptafellasýslu.
5. Að öllum búsettum kaupmönnum á landinu verði leyft að
láta flytja og sækja alla nauðsynja og þúnga vöru inn á
hverja þá vík, sem þeim þykir fært fyrir skip sín, með
þeim kjörum sem hvorumtveggjum um semur, og brúka
við þessa vöru vigt og mæli.
Reykjavík,

22. dag júlímánaðar

St .• JÓnsson. H. Jónsson.
Á. Einarsson.

1849.

J. Thorstensen.
.1. Samsonsson.
.JÓn Guðmundsson.
Framsögumaður.

Fl'amsögumaður~' .lón Guðmundsson:
Ver nefndarmenn
höfum tekið fram í álitsskjali þessu 'enar helztu ástæður, sem
ver ætlum að taka eigi fram: í bænarskránni til konúngs um
þetta mál; en eg ætla þó að leyfa mer að taka fram nokkrar athugasemdir, fyrst við aðalmálið, og síðan um uppsiglingu
Papafjarðar eður Hornafjarðaróss, eptir því sem bænarskráin
úr Austurskaptafellsýslu
fer fram á.
Eins og drepið er á í áliti nefndarinnar, eru nú nærfeIt 5
ár liðin, síðan að bænarskrá var rituð til konúngs með beinum uppástúngum um þetta mál frá alþingi. Allir munu nú
hljóta að játa, að mjög svo seinki úrgeiðslu þessa máls, og
skoðun bæði ennar dönsku þjóðar og ennar dönsku stjórnar
hefir tekið svo miklufrjálslegri
stefnu síðan, bæði um verzlun yfir höfuð og um önnur mál. þó að konúngsfulltrúinn 1845
teldi margföld og mikil tormerki á, að verzlunin yrði gefin laus
við oss Íslendínga, þá taldi þó konúngsfulltrúinn
á fulltrúaþinginu í Hróarskeldu víst, og þaj') ekki alllatingu á eptir, þegar þar var rædt um verzlunarfrelsi Færeyínga, að þar afmætti
leiða mikill hagur fyrir Dani sjálfa í verslunarviðskiptum þeirra
við aðrar þjóðir, og hið sama mætti segja um verzlunarfrelsi
hinna annara norðurlanda, sem væri undir veldi Danakonúngs.
það hefir ekkert upp.á sig, að leiða neinar getgátur að því,
hvað helzt hafi valdið drætti stjórnarinnar á afgreiðslu málsins; en eg verð að telja víst, að því leingur sem afgreiðslunni
hefir verið frestað hingað til, þess skemur verði hún dregin'
undan her eptir.
Menn hafa sagt, að íslenzkir kaupmenn,
þeir sem leitað hefir verið álits hjá um þetta mál, að þeir.
hafi talið ser nauðsynlegan 5 ára frest, áður verzlunin yrði
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ge6n laus, svo þeir gæti verið við búnir og biði ekki mjog
mikinn skaða af. 'þessi 5 ár eru nú þegar liðin, en eg ætla,
að Íslendingar eigi ekki að ~alda þess, þó svo sé, að kaupmenn hafi ekki fært ser frest þenna Í nyt.
En þvi meiri breyting sem orðin er á stjórnarhögum
Dana, og aldrei fer svo, að sú breytíng nái ekki til
Íslands á einhvern veg. þVÍ meir ríður bæði Dönum og svo
sjálfum oss á, að þetta mál og önnur aðalmálefni vor komist í nokkurn veginn fast og viðuunnlegt horf:
Enn er á það að líta, hve afar mikið við eigum á hættu,
efniáli þessu er Ieingur frestað, og við hljótum að eiga alla aðflutninga til vor undir Dönum einum, einkum eins og nú stendur á,
þegar flest lönd Norðurálfunnar eru Í uppnámi, en Danmörk
Jiggur svo við, að hún getur varla komizt hlutlaus af, þó hún
eigi ekki beinlínis sjálf ístriði;
tilfinnanleg og minnlssræð
dæmi urðu þess Í hinu svo nefnda 7 ára stríði 1807 - 1814,
þegar siglingar hingað til landsins teptust með öllu, og eing-ir voru aðflutníngar, og fólkið bjargþrota. nema að því leyti
sem einstöku ensk og amerikönsk hleypiskúra skauzt hingað
i óleyfi með matvæli. 'þetta ætla eg aldrei of vandlega hugað, og aldrei nógu vandlega hugað , hvorki af oss Íslendingum, ne af stjórninni, og eg ætla, að ábyrgð stjórnarinnar se
mikil, ef að því rekur, að hún getur ekki birgt oss, en meinar þó öðrum aðflutninga ; og nærri lá i vor, að skipa ferðir
teptist hingað, þegar verið var að skrifa út sjómannaliðið á
herskipin.
Voru þá íslenzku kaupmennirnir um tíma í vandræðum, þegar eingír sjómenn feingust, en sum skipin, sem
seglbúin voru um það leyti til íslands, voru kyrsett og tekið
manntal haseta eptir fyrirlagi sjóliðs-ráðgjafans.
Að vísu raknaði nokkuð úr þessu aptur, þegar að kaupför þau, sem um
það leyti voru í öðrum löndum, komu heim; því þá gátu kaupmenn aptur feingið á leigu sum þessi kaupför. en þó var
kaupmönnum vorum að þessu mikil töf og bagi, og hefði þó
getað vet: úr ráðizt.
Menn hafa sagt her á þíngi í ár, að frjáls verzlun kæmi
nógu fljótt, ef hún kæmi nógu vel, en eg ætla þó, að það
verði bágt um það að dæma,' hvort verzlunin kemur vel, á
meðan hún kemur alls ekki og fæst alls ekki; hún verður
fyrst að fást með einhverjum kjörum, áður menn geti vitað,
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llvort þau eigi vel vill, en þá fyrst ætla eg .megi laga þau
nokkull í hendi ser.
Her við ætla eg að láta lenda að sinni athugasemdir mínar við aðalmálefnið , en hreifa nokkrum; við víkjandi bænarskránni úr Austur - Skaptafellssýslu
um uppsiglíngu á Papafjarðar eða Hornafjarðarósi, verð ég að biðja leyfis að mega
lesa UPf' hænarskrána,
svo að eg geti gjört þinginu ljósara,
við hvað þessar athugasemdir mínar styðjast.
Síðan las framsögumaður upp bæuarskrána, að leyfi forseta,
þannig hljóðandi:
A enum undanförnu alþingisfundum
1845 og 1847 eru
nægilegar ástæður í \jós leiddar fyrir því, hversu mjög það
eflt fái. hag okkar ,íslendínga,
að kauptún fjölgi, eða sjóverzlunarleyfi útvegist á þeim stöðum, sem til þess álítast
hentugir; við viljum því ekki fara þar um fleiri orðum, en
hins viljum við geta, að eins og hvergi mun leiugra á milli
kauptúna her á landi, en milli Berufjarðar og Eyrarbakka, eða
vegir jafnmörgum torfærum undir orpnir sökum stórvatna og
eyðisanda , sem í Skaptafellssýslum,
svo mun hvergi heldue
brýnari nauðsyn til bera, að áminnzt leyfi útvegist , heldur en
í Austur-Skaptafellssýslu,
sem þá hin, nefnil. vestari Skapta .•
fellssýslan, gæti einnig fært ser í nyt, ef leyfið feingist, eins
og ýmsir þaðan hafa á undan förnum árum, farið kaupstaðar .•
ferðir austur á Berufjörð (Djúpavog); þetta höfum við seð
fyrir Jaungu síðan, en orsökin, að við alt til þessa höfum ekki,
eins og aðrir landar okkar, sent bænarskrá her um til vors
heiðraða þíngmanns, að hann bæri hana fram á alþingi, kemur
til af því, að okkur þókti við eiga að fá eða útvega sem greinilegasta og undir eins sönnustu lýsingu á plásum þeim, sem
her til virðast tiltækilegust, nefnil. annaðhvort Papafjarðarós
eða Hornafjarðarés,
og þess vegna var það, að við, prestar og
hreppstjórar i Austurskaptafellssyslu,
skriflega á út hallandi
næst liðnum vetri, óskuðum af hafusögumönnum
(Lótsum) við
Berufjarðarhðudlunarstað,
að þeir kæmu til vor, móti 1 rbd.
endurgjaldi fyrir dag hvern, meðan þeir væru frá heimilum
sínum, til að skoða nákvæmlega, og segja álit sitt um nefnda
ósa, hvort þeir álitu þá ei fullfæra til uppsiglingar fyrir kaup .•
skip m, m., að við síðar, gætum sent álitið ritað með þeirra
eigiu hendi til alþíngis; þetta misheppnaðist,
og viuan .við
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ekki, hvað valdið hefir því híalega og ástæðulausa
af svari, er
þeir sendu okkur.
Við viljum samt ekki hætta við svo búið, heldur leyfum
okkur her næst sjálfir eptir sannfæring
að lýsa opt nefndum
Ósum, hver lýsíng þannig er, sem fylgir: hvað þeim fyr nefnda,
eða Papafjarðarósí
við víkur, sem er eystra megin Vestrahorns, þá hafa á seinni árum bæði kaupskip, og útlend fiskiskip, sem leitað hafa þar hælis, bæði þegar styrmt hefir úr
hófi, og eins þegar hafísar hafa að þeim krept, hörfað þángað,
lagzt þar, og þókzt hafa fundið tryggva og góða skipalegu,
og hafa 3 skip legið þar undir eins, nefníl. árið 1840.
Við
þykjustum
því sannfærðir um það, að einhverjir mundu verða
til að sigla ós þennan upp til sjöverzhmar,
ef leyfið fein gist
fyrir milIigaungu vors heiðraða alþíngis.
Sá siðar nefndi,
eða Hornafjarðarós,
er vestan megin
Hornsins;
um hann hafa ekki haffær skip farið á seinni árum,
og þó er sú saga sönn, sem enn geingur mann fl'á manni, að
kauptún,
sem lIijfn nefndist,
hafi staðið yzt á nesi því, sem
er allskamt fyrir innan ósmynnið ; bær er norðast á því, sem
Hafnarnes
heitir,
hann er konúngseign.
Aurmál tMs kauptúns sest enn í dag; líka fara sögur af ýmsum örnefnum,
er
benda til sama, svo sem Ferjuklettur, hvar skip voru bundin
m. m.; her er það þá að líkindum, sem á er minnzt í fornritum vorum, að ýmsir hafi tekið ser far í Hornafirði.
Svo er ós
þessum varið, að vestra megin á fjörunum, eða sandrifinu, sem
liggur fyrir Hornafirði, eru hraunklettar,
sem Ilvanne!1 nefnist;
en eystra megin afar mjór tá ngi ; breiddin á ós eða fjarðarmunnanum er her um bil 140 faðmar; dýpið 3 faðmar; straumur er þar allstriður,
einkum fráfallsstraumur,
þó hafa
áttærings fiskibátar undir seglum unnið móti honum í hagstæðum hyrí ;
eingin þekkjum ver blindsker fyrir utan eða innan fjal'ðarmunllann, en ókyrleiki er þar nokkur,
þegar brimærs1i eru í "jó,
ser í lagi um fjðrutímann,
eins og jafnan er við að búast, þar
sem þúng hafalda og striður vatnastraumur
mætast.
A firðinum fyrir innan opt nefndan ósmunna er svo kyrt, að þar hólar
ekki á hrími, að báran brotnar ekki við land , nema vindkuldi
reki á eptir.
Eyar eru nokkrar í þessum ummálsmikla firði,
og við sumar þeirra lagnir eða straumleysa,
og mun að ætlan
vorri mega velja um skipalegu við sumar þær, fyrir fleiri eða
færri skip í senn á nægilegu dýpi; það er nú aungu síður við
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þenna Hornafjarðarðs,
að við óskum að kaupskipum verði
leyfð frjáls uppsiglíng til sjóverzlunar, og að þar megi kauptún setjast, þegar tími þykir til kominn.
Um sjóverzlunarleyfið biðjum við ekki einúngis handa lausakaupmönnum,
heldur einnig fastakaupmönnum
; við viljum sem minnst óhagræðist fyrir öðrum, í því við erum að leitast við að efla vorn hag.
Ávinriíngurinn her af fyrir okkur mundi verða næstum ómetandi, og ekki útþýddur í fáum orðum.
Við, Bæarhrepps, Bjarnarnesshrepps og Borgarhafnarhrepps
Innbúar, þyrftum þá ekki að verja nema ~ dögum, í staðinn
8 eða 10, að fá verzlað varningi vorum, þá þyrfti líka að líkindum ekki að óttast hrest á nauðsynjavörum, sem við allopt
höfum haft af að segja, eins og misjöfnum og vondum prisum, frekari en á öðrum stöðum; þá yrðu heyannir fy'rri byrjaðar í góðum árum, og annar starfi betur stundaður.
,
Hvað okkur Öræfahreppsbúum við víkur, þá mundum við
,því fremur fagna, ef ósk þessi næði að upp fyllast, sem. við
eigum örðugra með ana aðflutninga,en nokkrir aðrir, sem við
til þekkjum; til okkar kaupstaðaferðar gánga 16 dagar, þegar
bezt tekst til, og við mætum aungum tálma við Breiðamerkursands vötnin, sem einkum hlaupa fram í júlímánuði; ef við
þyrftum ekki að fara leingra, en austur í Hornafjörð til kaupverzlunar, gætum við' farið 2 ferðir á ári hverju með sömu
hesta, og fækkað þá hestum meir en að þriðjúngi, en aukið
málnytupening
að því skapi, m. m.
.
'það er því vor allra undirskrifaðra sameiginleg bón:
Að vort heiðraða alþíng mæli fram með ,því, að fram borin
verði bænarskrá fyrir hans hátign, vorn mildasta konúng,
,um frjálsa sjóverzlun annaðhvort . við Papafjarðar - eða
Hornatjarðarós, eins fyrir fasta sem lausakaupmenn, og
að þar megi kauptún setjast með tímanum, í hverjum
helzt staðnum sem þar til virðist betur lagað ur.
Skrifað í júnimánuðl

1849.

Með 150 nöfnum undir skrifuðum.
Framsögumaður:
Eg get að mínu leyti ekki annað um
borið (en eg hefi þrem sinnum séð báðar þessar hafnir), en að
:lýsíngin á þeim. sé sönn og rétt í alla staði, og ef að bænar'skráin sjálf ekki vekti hjá mer efa nokkurn um Hornafjarðarós,
væri eg sjálfsagt á því máli,að uppsigling eður kauptún yrði
leyft þar; því það munar fullri dagleið, og henni illri yfirferð-
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al', hvað Skaptafellssýslu-búum
er hægra, að sækja þángað
verslun, en við Papafjarðarós.
Ef Hornafjörðurinn sjálfur og
innsigling til hans væru óyggjandi, þá er þar og miklu meiri
skipalega ; en þar sem bænarskráin segir, að ðsinn, eður fjarðarmynnið, se "þrjá faðma á dýpt", þá er það ekki tekið fram,
hvort þetta er um flóð eða fjöru, en það varðar miklu; þvi se
það að eins um flóð, þá geta vart meðal-kaupför siglt þar inn,
þegar lágsjáa el'. En á meðan þetta er ekki víst, vil eg ekki
fara fram á uppsiglingar leyfi þar. Auk þess er mel' ekki
grunlaust um, að sandleðja kunni að vera í Hornafírðínum ;
því vist eitt stórvatn, nefnilega Hornafjarðarfljót , falla fram í
fjörðinn og bera með sjer mikla jökul og sandleðju. Að öðru
leyti mætti þar vera bezta höfn fyriI' öllum vindum, og svo er
líka um Papafjarðarós ; en þar er ekki hitt að óttast, þar
hefir Innsigling reynzt fulJdjúp; því kaupskip hafa optar en í
eitt skipti lagt þar inn og legið þar, en harður sandur i botni;
því eg hefi riðið með fram ósnum um fjöru. Inn í ósinn getur
eingin hafalda náð af neinni átt, en vel má vera, að þar sé
svo grunt um fjöru, að skip verði að liggja á þurru, einkum
ef mörg væru; og þetta kom nefndinni til eptir lýsingu minni,
að stinga upp á Papafjarðarós, þó hann sé fjær, og liggi ver
við fyrir héraðsmenn til verzlunar .
•T. Johnsem
þetta mál, aðalatriði þess öll, og ástæðurnar fyrir 011: gegn þeim, eru þingmönnum svo gagnkunnagar og
ljósar, síðan málið var her til meðferðar á þinginu 1845, að eg
ætla það tóman óþarfa og til málaleingíngar eintómrar, að fara
nú orðum um annað en það, sem eptir nefndarálitinu víkur frá
því, er alþing fór á flot í bænarskrá sinni 1845 um alment
verzlunarfrelsi her á landi, og gegnir sama máli um þá uppástúngu nefndarinnar, sem hnigur að löggildingu nokkurra kauptúna í landinu, og var því líka farið fram í bænarskrá 1845 um
kauptún á Krossvík og í 'þorlakshöfn, og ætla eg, að eg því
siður þurfi að mæla með uppástúngu nefndarinnar um hinn siðar nefnda stað, sem nefndin hefir farið fram á miklu minna
fyrir þenna stað, en þingið í bænarskrá sinni 1845, og að öðru
leyti fært næg rök fyrir uppástúngu sinni. þar eð nefndin fel'
·því einu fram með breytíngu þeirri, er hún stingur upp á í
3. niðurlagsgrein hænarskrárinnar frá 1845, sem eg þá hlynti
að, bæði í nefndinni og á þinginu, tel eg mer líka óþarfa,
aptur að mæla fyrir þeim tillögum nefndar þessarar, um leið
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og eg verð að vera á hennar máli, um 'að Vestmannaeyakauptún að réttu lagi eigi að vera hið 6., þar sem framandi kaup
skip mættu hafna sig, áður en þau fara á hin önnur kauptún
landsins, og er það sömuleiðis enn þá öldúngis samkvæmt
minni skoðun og sannfæringu, að nefndin nú samhuga mælir
á' móti sveitaverzlun þeirri,
sem atkvæða-fjöldi varð fyrir
1845. þar á móti verð eg að láta i ljósi þá sannfæríngu
mína, að það se næsta ísjárvert, nú að fara því fram, sem
nefndin hefir stúngið upp á, um að verzlunarmerm,
sem eru
búsettir í landinu, megi flytja vörur, sem þeir kaupa og selja,
á víkur allar, þar sem það um leið er tekið fram, að þeir megi
fly~ia með ser vigt eg mælir; því eins og eg ekki þekki nokkurt lagabann fyrir verzlunarmenn við því, að sækja og flytja vörur, sem þeir þegar hafa keypt eða selt, á hvern stað sem þeir
vilja, ef þeir þó ekki verzla með vörur sinar annarstaðar en i
kauptúnunum,
svo get eg hins vegar ekki vel ímyndað mer,
hvernig nokkurri umsjón yrM komið við gegn verzlun annarstaðar, ef kaupmenn eiga kost' á að .flytja með ser vigt og
mælir á allar víkur landsins; óttast eg mjög, að stjórnin, ef
þessari uppástúngu yrði framgeingt her á þingi, þá mundi
skiJja hana á þann veg, að Íslendingar með þessum hætti
ætluðu ser að ná tilgángi sínum með fjölgan kauptúna, án
lagaleyfis, og þá undir eins sjálfsagt til hnekkis hinum löggiltu kauptúnum og verzhmarkrapti þeil'fa, en eg gjöri ráð fyrir,
að einkum þetta standi stjórninni fyrir hugskotssjónum, er hún
sýnir nokkra tregðu á að löggilda fleiri kauptún i landinu; og þækti
mer þá góðu málefni spilt fyrir lítið, ef þetta, sem eg er hrædd.
ur um, yrði aðalmálefninu til nýrrar fyrirstöðu, og er það fyrir þá sök, og af þvi mer er svo mjög ant um málið sjálft, að
eg verð að ráða frá uppástúngu nefndarinnar á þenna veg;
Stiptamtmaður:
Eg er samdóma nefndinni í þvi, að
málefni þetta se mjög svo á ríðandi fYl'ir landið, og við riðið
svo mörg önnur málefni landsins, að þau geta ekki komizt í
gott horf, fyr en búið er að ráða þessu til lykta, og hefi eg
þegar áður sýnt ofan á margar kringumstæður, sem hafa seink ..
að því. En þó var það fremur önnur álíka uppástúnga þings'ins 1845, að verslunarfrelsi það, er beðið var um, yrði ekki
bundið við árabil; þetta er nú heldur freklega til orða tekið,
því ef stjórnin strax hefðí fallizt á nokkrar breytingar á verzl·unarmálefninu,. en þó i þeirri stefnu, að breyta því .alveg seinna,
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þá hlaut það að vera nauðsynlegt að löggilda þessar hreytíngar, sem eínúngis gjörðar til bráðabirgða.
Erí það er ómögulegt, að gefa slíkt lagaboð, er veiti til bráðahirgða
rýmkað
verzlunarfrelsi í nokkru tilliti, án þess að til taka vissan áratíma fyrir gildi þess. Stjól'llin varð að vísu að vera samdóma
nefndarálitinu í sumum atriðum, en hún hélt jafnframt, að
verzlun her á landi væri komin í það horf, sem ekki gæti við
haldist, og ef því breytíng ætti að verða á því, 'þá gæti hún
ekki að lokum orðið á annan hátt, en þann, að taka úr gildi
öll hin eldri verzlunarlagaboð, og búa til önnur ný frá rótum,
en uppástúngurnar
allar um breytingu á verzlun eru miðaðar
við lög þau, er nú gHda, og breyting sú, sem eptir þeim gæti
fram farið, gæti þá að eins orðið til bráðabirgða.
þannig er
t, a. m. að eins beðið um, að tol1ur sá, sem tilskip. ll. sept.
1816 leggur á utanríkisskip, verði lækkaður, en ekki alveg af
tekinn. En stjomarinnar skoðun var, að ef alment verzlunarfrelsi ætti að veita, ættu utanríkismenn að fá jafnrétti með
Dönum, og þessa meipíng let fulltrúinn á þínginu í Hróarskeldu í ·ljósi, þegar til rædt varð um, að veita Færeyíngum
verzlunarfrelsi, eins og framsögumaður drap á. það hefir líka
ætíð verið gagnstætt grundvallarreglu stjórnarinnar, að láta utanríkisskip borga meiri tolla, en innanrikisskip,
og ef því 1.
uppástúngunni í álitsskjali þingsins hefði átt að fylgja, þá gat
það að eins verið til bráðabirgða, uns utanríkisskip
feingju
jafnrétti með innanríkisskipum.
þar á móti gátu að vísu bænir þingsins flýtt málefninu, þó það eptir þeim gæti ekki orðið
alveg útkljáð, því í sjálfu ser er það hægra, að gjöra litla, en
stóra breytingu, en þá urðu þessar minni breytingar að vera
bundnar við árabil, sem þó var gagnstætt uppástúngu þingsins. Að því leyti er áhrærir 3. uppástúnguna, að leyfið fyrir utanríkisverzlun verði bundið við vissa kaupstaði, þá held eg þetta
sé góð breyting, sem flýti málinu til lykta, og álít eg það
nauðsynlegt í þessu tilliti, að sýslumenn og læknar hafi bústað sinn á þessum stöðum, eða að minnsta kosti svo nálægt
.þeim, að hægt se til þeirra að ná. Í Reykjavik og á Vest:mannaeyjum á nú þetta ser stað, en hvað hina aðra verzlun'arstaði þá snertir, sem stúngið er upp á, þá er það ekki
.skylda embættismannanna, að búa í þeim eða í grend við þá,
og getur því breytingunni ekki orðið við komið, fyr en búið
er að færa þetta í lag. Annars álít .eg vafa á, hvort Eski-
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fjörður er heppilega valinn, og væri, ef til vill, Seyðisfjörður
eða Berufjörður betur til fallinn; verzlunin á Eskifirði hefir, ef
til vill, rýrnað, og dregizt á seinni tímum til Seyðisfjarðar, en
aptur tel eg víst, að á Berufirði sé bezt höfn, eins og líka
verzluninni þar ekki hnignar, enda liggur Berufjörður bezt
fyrir skipum, sem kynnu að líkindum að koma frá Færeyjum,
þegar þar er búið að veita verzlunarfrelsi,
og gætu þíngmenn
þeir, sem kunnugir eru eystra, skýrt betur frá, ~ver þessara
staða mundi bezt til fallinn.
Hvað við víkur 4. uppástúngu
þingsins 1845, að utanríkismenn þurfi ekki að sækja leyfishref
til hins kouúnglega reutukammers í Kaupmannahöfn, heldur
hafi að eins venjuleg skilríki, og þar á meðal frá hinum næsta
verzlunarfulltrúa,
þá held eg, að þetta se bæði ógjörlegt. og
ósanngjarnt móti innanrikismönnum,
er þessir ættu að sækja
leyfið, en hinir ekki. þegar tekið hefir verið leyfisbréf, getur
stjórnin seð, hvort alt hefir verið borgað, sem ber, þegar það
er skilað aptur; en alt annað er, að leggja þetta í hendur
verslunarfulltrúa, sem að vísu eru teknir svo góðir, sem feingizt geta, en hafa þó ekki laun frá stjórninni, og standa í ýmsu
sambandi við hin og önnur verzluuarfelög, og gæti því á þennan hátt ekki feingizt nein áreiðanleg vissa um, að allir þeir
skilmálar, sem verzlunarfrelsíð er takmarkað við, væru upp
fyltir. Betra mundi því vera, að stjórnin sendi vissum verzlunarfulltrúum leyfishréf til að út fylla og út býta, þegar á þyrfti
að halda, og gjört væri að skyldu, að skila þessum leyfisbréfum aptur, þegar búið er að nota þau, því þá gæti stjórnin haft
svo mikla umsjón um þetta, sem þörf er á.
Hvað við víkur hinni 6. uppástúngu, að Íslenzkum kaupmönnum eða þeim, sem búsettir eru á Íslandi, se leyft að
taka skip og farma á leigu utan ríkis, og fara með til Íslands
og frá með sama rétt! og innlend væru, þá hefi eg að vísu
minnst á móti þvi, að hún yrði strax löggilt, ..en mer virðist
vafi geta verið á, hvað með orðunum "íslenzkum kaupmönnum
eða þeim, sem bú fastir eru á Íslandi" se meint, og verð eg að
halda, að meintir séu allir kaupmenn, sem her á landi hafa fasta
verzlun, hvort sem þeir- eru búsettir her eða ekki, en ekki
lausakaupmenn, meðan þeir eru ekki búnir að stofna her fasta
verslun,
Hin 7. uppástúnga, að lausakaupmönnum verði eingin takmörk sett, hversu leingi þeir skuli mega ligKja eða verzla á
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höfnum, held eg þar á mót ekki, eptir sem nú á stendur, geti
feingið góða móttöku hjá stjórninni ; því það verður að vera
aðaltilgángur stjórnarinnar,
að efla föstu verzlunina, en lausakaupmenn eru hCIlIIi til tálmuuar ; mer virðist þannig ósanngjarnt, að lausaknupmenn f.íi að liggja og verzla her á höfnum, svo leingi sem þeir vilja, og ekki að eins fylla sín eigin
skil' með varníngi, heldur lei'gja skiprúm hjá öðrum, en þurfi
her ekkert að borga, sem þó hinir föstu kaupmenn þurfa, og
er þetta móti öllum reglum, sem við gángast í {iðrum löndum.
Öðru máli skiptir, hvort ekki megi breyta reglu þeirri, sem
nú gildir, að lausakaupmenn megi ekki liggja á sömu höfn
leingur en mánuð, því það getur verið harður kostur fyrir þá,
að fá ekki stundum að liggja .Ieingur, en aptur verður þá bágt
að sjá um, að þeir verzli ekki, en ótakmarkað leyfi fyrir þá í
þessu tilliti væri ósanugjarnt
móti hinum föstu kaupmönnum.
Hina 8. uppástúngu,
að verzlun í heröðum verði leyfð með
'þeim hætti, að amtmaður veiti hverjum búandi manui , sem
-beiðist þess og má þykja til þess hæfilegur, leyflsbref til verzlunar, þar sem þörf þykir, með því skilyrði, að hann hafi ávalt
nokkra nauðsynjavöru, hefir nefndin nú aptur kallað, og má
vera, að svo fari betur, eptir því sem nú á stendur, en öðru
máli er að gegna, þegar verzlunin er komin í sitt rétta horf.
Allstaðar annarstaðar getur leyfi feingist til að verzla með
nauðsynjavöru á landsbygðinni fjarlægt kaup stöðunum, en apt-ur er hinum ábatasamasta varningi haldið undir kaupstaðina,
því stjórnin vill í öllum löndum efla kaupstaðaverslunina
sem
mest.
Einkum er verzlun leyfð úti á landinu með varning
þann, sem ervitt er að flytja, og stendur þetta því í nokkru
sambandi við það, sem í nefudaralitinu nú er farið fram á
undir tölulið 5, að öllum búsettum kaupmönnum á landinu
verði leyft að láta flytja og sækja alla nauðsynja og þúnga
vöru inn á hverja þá vík, sem þeim þykir fært, og brúka við
þessa vöru vigt og mæli, og verð eg að vera samdóma -hínum
heiðraða þíngmanui
Árnesíllga, að eingin lög se, sem banni
þetta, ef að eins ekki er verzlað, og held eg fyrir mitt leyti,
að ekki se mjög mikið móti því, að þeim se leyft að hafa vigt
og mælir; annað er það, að ekki ætti að leyfa að flytja annað
en nauðsynjavörur, sem greinilega ætti að til taka hverjarjvera
mættu. og stjórnin í því tilliti ákveða viss takmörk; annars er
það mjög ákjó.sandi her í landi, að vörur þannig fáist fluttar,
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og verð eg móti hinum heiðraða þingmanni Árnesínga að
halda, all með því móti mundu fækka verzlunarstaðir,
og
vissir verzlunarstaðir komast upp, og sannar reynslan þetta
bæði erlendis og her á landi, því í öndverðu voru bæði þar
og her fleiri verzlunarstaðir eu nú eru, en þegar hægra varð
fyrir með flutninga, drógst verzlunin aptur saman á færri
staði; þannig var áður t. a. m. verzlun á Laxavogi, Straumsvík, og víðar.
Hvað við vikur vara-uppástúngu nefndarinnar undir tölulið
.2, .þá held eg, að þíngið ætti að stinga upp á vissum föstum
tíma til verslunarinnar, því aðalaugnamiðið verður að vera, að
fá sem flesta kaupmenn á sama stað og tima, því þá er öll
líkindi til, aðverzlunin
verði öllum haganlegust.
t tilliti til
uppástúngu. nefndarinnar undir tölulið 3, þá er Norðmönnum
ekki fremur en. öðrum leyft ókeypis að flytja timburfarma á
verælunarstaði
landsins; aðrir en Norðmenn hafa all vísu ekki
notað timburflutníngsleyfið, en líkindi eru til, að það seinna
verði notað, þegar menn fá að vita um það. Að endurnýa leyfi
það, sem gefið var með opnu bréfi ll. maí 1847, veit eg ekki
.hvort kemur að liði, því einginn hefir notað leyfi þetta, en
vegna timburflutninga kynni það, ef til vill, að vera ékjðsandi,
.Hvað Papafjarðarós snertir, þá hefir framsögumaður léídt í
ljós ástæður fyrir því, að þar gæti legið skip, og veit eg til,
að þau hafa flúið þángað undan hafis, en að setja þar kauptún, mundi draga úr verzlun á Berufirði, en alt öðru máli væri
að gegna, þó kaupmönnum þeim, sem hafa fasta verzlun á
Berufirði, yrði leyft að sigla þángað.
J. Thorstensen:
þar sem sá hæstvirti konúngsfulltrúí
sagði, að það væri örðugt, að koma því við, að gefa öllum
dönskuni höndlunarfulltrúum
í framandi löndum leyfisbréf fyrir skip hingað, þá játa eg það fullkomlega, því þeir' munu
flestir vera innlendir í þeim löndum, hvar þeir búa; en þar á
móti ætla eg líklegt, að yfirhöndlunarumsjónarmenn
(General.Consuler) danskra í hverju landi, sem líklegra er að margir
séu danskir, eða í það minnsta kunnugri Danmörk, mættu hafa
slík leyfishref i höndum. Væri því óskandi, að þessum mætti
gefast myndugleiki til að út gefa leyfisbref, efþa'ð þá er skemra
eða fljótara, að fá þau svo fyrir skipin í hvert sinn, en að fá
þau frá stjórninni í Kaupmannahöfn.
Eg neita ei, að það sé
nokkuð efasamt, hvort gefa ætti Iausakaupmönnum ótakmark-
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aðan verzlunartíma, og sýnist mer enda mánuður mætti nægja,
einkum ef á nokkurn veginn haganlegri tíð er verzlun þeirra,
eða þá leingja hann um vissan tíma, til 5 eða 6 vikna alls, ef
þinginu sýnist svo, en þeir brúka skjaldan svo langan tíma til
að verzla alleina.
Að þeir ekkert gjalda til þess opinbera, þykir mer ekki
sanngjarnt, en við nefndarmenn vissum ei, hvort skattanefndin hefði lagt nokkuð á lausakaupmenn,
eða ekki, og í ölln
falli sýnist mer sanngjarnt, að þeir b«;>rginokkuð til bæarsjóðsins eða fátækrasjóðsins í þeim kaupstað, sem þeir verzla, t. a.
m, 5 til 10 dali, því þeir hafa áður svo gott sem ekkert borgað. Vigt og mælir sýnist mer se nauðsynleg fyrir þau skip,
er flytja vörur ug sækja fyrir bændur, því þeir verða að vega
og mæla vörur, sem þeir láta úti og taka á móti. Eg tek til
dæmis, ef bændur í Vogum tækju sig saman og semdu við
einn kaupmann um, að færa ser hamp, korn, og salt; af því
seinasta þurfa þeir fleiri hundruð tunnur, og mundu þeir borga
alt með fiski, og þar væri ómögulegt að gefa hverjum sitt,
nema mælir og vigt se við höfð.
Eg kýs mer það breytíngaratkvæði,
að í staðinn fyrir
uerzlunarfulltrúar standi aðaloerzlunarfulltrúar ..
Guttormu» J7i,q(ússon: Herra stiptamtmaðurinn skoraði á
þa þingmenn, er kunnugastir væru, að láta í ljósi, a hverjum
hinna þriggja verzhmarstaða a austurlandinu , Seyðisfirði,
Djúpavog eður Eskifirði væri tryggu st höfn, og hægu st uppsigling; i þvi tilliti leyfi eg mer að skýra frá, að svo miklu
leyti sem mer er kunnugt, að eg ætla alla þessa verzlunarstaði hafa góðar og tryggar hafnir, en með tilliti til uppsiglingar, þá liggja leingri firðir til Eskifjarðar, og einkum SeyðIsfjarðar verzlunarstaða, heldur en Djúpavogs, og þegar a alt
er litið, mun bæði höfnin þar einna óhultust. og inusiglingin
liggja þangað bezt við, og skemst inn á hana fyrir skip, er
koma að austurlandinu, en aptur mun leingra þangað að sækja
fyrir læknir og sýslumann, ef byggja nærri miðbiki sýslunnar.
Her að auki vil eg leyfa mer að láta í ljósi, að mer sýnist yfrið nauðsynlegt, að kaupmönnum, sem leyft er að sigla
upp firði, víkur eður voga, se og svo gefið leyfi til að hafa
með ser vigt og mælir, svo þeir geti bæði mælt út varning
þann, korn, salt og annað, er menn hafa á verslunarstaðnum
áður hjá þeim út tekið, og líka tekið á móti varningnum aptur,
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er þeim var heitið í endurgjald. Eg þekki dæmi til þessa að
austan; það bar nefnil, til einstaka sinnum, áður en Seyðisfjarðarverzlanin komst á, að bændur úr hinum fjarlægari fjörðum frá Eskifirði, einkum Borgfirðingar og Loðmundarfjarðarmenn gjörðu út menn, I, 2, eður fleiri frá ser, til að semja
við verzlunarmenn um þess háttar flutninga, þar þeir höfðu yfir
örðugan og lángan veg að sækja til Eskifjarðar; kváðu þessir
sendimenn upp við kaupmann upphæð alls kornsins eður hins
annars, er þeir áttu út að taka, og hétu aptur víssum vörum
til endurgjalds þess ákveðna; her af flaut, að flutningsmenn
þurftu að hafa vigt og mælir með ser, svo hver gæti feingið
sitt, þar ómögulegt hefðl verið að flytja mikinn varníng að:"
greindan.
Hvað því við víkur, er herra stiptamtmaðurinn sagði, það
væri ósanngjarnt, að verzlunarleyfi lausakaupmanna væri um
of ótakmarkað, þá er eg og að vísu á því, að það ætti að
vera takmarkað til einhvers viss tíma, t. a. m. 6 vikna, og
ætla eg hann muni nægja, þar það takmark, sem þeim híngað
til hefir verið sett, hefir fremur þókt þraungt, með tiJliti til
alls, er verzlan þeirra hefir krafið, en aptur mundi þessi viðauki nægja.
Eg þarf ekki að fara mörgum orðum um uppsiglíngar og
verzlunarleyfið á Papós, hinn virðuglegi þingmaður SkaptfeJlinga hefir tekið það flesta fram, er eg vildi sagt hafa; því
einu finn eg orsök til að bæta við, að gæti það sannast, að
Hornafjarðarós álitist eins hæfilegur til uppsiglíngar, sem hinn,
ætla eg hinn fyrri miklu betur þar til fallinn með tilliti til allra
aðflutnínga, einkum trjáflutnínga úr allri Skaptafellssýslu , því
á milJum þessara tveggja staða liggur illur og örðugur fjallvegur; eg áskil mer því það breytíngaratkvæði,
að ef uppsiglíng reynist eins trygg á Hornafjarðar, sem Papafjarðarósi,
og sönnun fyrir því getur komizt til stjórnarinnar, áður leyfið
er gefið, þá sé heldur leyfð uppsigling og verzlun á Hornafjarða ró si.
En hvað sveitarverzlunina áhrærir, þá sýnist mer nefndin
gjöra ser of mikið far um að úti loka hana, einkum í tilliti til
þeirra sveita, er liggja við sjáarsiðuna; þvi þó það kynni að
álítast eptir nær verandi ásigkomulagi hjá oss ekki eiga sem
bezt við, einkum hvað verzlunina upp til sveita í héröðum áhrærir, þá virðist mer þó ísjárvert að úti loka efnaða menn við
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sjáarsiðuna, sem hefðu vilja og þrek í ser, að kaupa varning
af Iausakaupmönnum,
nauðsynjavöru og annað, er þeir síðan
mættu verzla með, sem eg get ei séð annað en komið gæti að
liði þeim mönnum, er ekki hefðu efni á að kaupa nauðsynjar
sínar alt í einu, og þó þeir hefðu hagræði af því, sýnist ekkert vera á móti þvi, þar ávinningurinn ætti að vera eins vel
kominn i þeirra hönd, ekki siður en útlendra.
Eg hreifi að
eins þessum athugasemdum,
ef þingmönnum sýndist betur
ætti við að breyta þessu frá nefndarálitinu; eg, fyrir mitt leyti,
er ekki svo fastur á þvi, einkum ef það væri sneidt hjá þessu
atriði sem mest í bænarskránni til konúngs, en þó ætla eg að
áskilja mer það breytingaratkvæðl fyrst um sinn, að efuamönnum mætti leyfast af amtmanni að verzla við innlenda og útlenda, mest með nauðsynjavörur;
eg get tekið það aptur , ef
mer sýnist svo.
R. M. Ólsen: það skyldi ekki all1itið gleðja mig, ef hinn
virðulegi þingmaður frá Norðurmúlasýslu vildi aptur taka heim
með ser viðauka atkvæði hans um sveitaverzlun, eins og mer
heyrðist hann gefa vilyrði um i ræðu sinni, þvi sveitaverzlun
getur ei orðið nema til mesta niðurdreps sveitamönnum , þar
sem líkt hagar til og j Húnavatnsþingi,
að vörur þessar yrði
að flytja á hestum til sveitaverzlunarstaðanna;
sveitaverzlun,
þannig löguð, gæti ei orðið annað á þessum stöðum, en landpráng ónauðsynlegra vörutegunda.
Yfir höfuð er eg algjörlega
samdóma nefndinni um skaðvæni sveitaverzlnnar.
Ste/f'án Jðnsson:
þess vilda eg geta, að ef leyfðir yrðu
flutningar á þúngri vöru inn á ýmsar hafnir og víkur, þar sem
nauðsyn bæri til, þá væri þetta leyfi öldúngis gagnslaust, nema
að þá líka leyfðist að brúka þar mælir og vigt, því bæði er
það, að flest vara, önnur en trjáviður, þarf annaðhvort að vegast eða mælast, og hvorugir mundu öðrum trúa, þó þeir segðu
vigt og mælir, sem verið hefði, þegar þeir fluttu að heiman,
líka mundi á þessum stöðum þurfa að skipta milli margra, og
leiðir þar af, að þessi áhöld þurfa.
En hvað við vikur verzlunarstöðum
þeim, sem nefndarálitið minnist á að skip ættu að vera skyldug að hafna sig á,
og sýna sinn heilbrigðisvitnisburð og fleiri skilríki, þá má eg
geta þess í tilliti Akureyrar, að þar hefir að undan förnu verið
bæði sýslumaður og læknir, og líkur eru til, að læknir verði
þar ekki lángt frá, því jörð sú, sem er út lögð fyrir læknis-
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setur, liggur þar mjög nærri, og þó sýslumaður ekki verði her
eptir búsettur þar á verzlunarstaðnum , þá er líklegt hann
verði ekki mjög lángt frá, því svo hefir verið í lánga tíð.
Guðmundur Brandsson:
það mundi þykja kynlegt, ef
eg leti ekki í ljósi meiníngu mína um nefndarálit það, sem nú
er umræðuefni, þess heldur sem eg Var einn þeirra manna,
sem flutti hingað bænarskrá, i hverri beðið var um siglingu
og verzlunarleyf á nokkrum til teknum vikum, en það er satt
að segja, að eg hefi ekki mikið út á það að setja, því ef það
feingist, sem þar er farið fram á, þykir mer mikið vera á unnið. það vorn einkum tvær orsakir, sem hvöttu beiðenduma
að fara þess á leit, að rýmkað yrði um siglíngaleyfi, þessar
nefniI., vöruskortur í Keflavík, og ervíðleiki á flutningum til
kaupstaðar og frá honum, og á þéttað ser einkum stað í Grindavík, Höfuum og suðurhluta Rosmhvalaneshrepps.
Eg er nú
eingan veginn þeirrar meiningar, að vilja rýra svo föstu verzlunina, að hún dragist meiri part til lausakaupmanna, einúngis
vildi eg óska, að föstu verzlunarmennirnir bægðu svo aðflutninga fyrir innhúum áminnztra hreppa, sem þeim framast væri
mögulegt, en eg er nú nokkuð efablandinn um, að svo verði,
því eg hefi heyrt sagt, að flutningar eða verzlun á Krossvík hafi
fremur verið lítil, og við Dyrhóla varla teljandi, þar fáir munu
hafa þángað vogað ser; mig minnir líka, að í nefndarálitinu
væri drepið á, að kaupmenn mundu láta sig litlu skipta, þó
kaupstaðaferðir væru örðugar.
Hvað Vogavík snertir, þá er það alkunnugt , , að þar er
trygg og góð skípalega, miklu betri en í Keflavík, og hafa
skipherrar margir komizt að raun um pettað og játað það; en
fiskiver er þar eitthvert hið bezta, og því mjög að sókt bæði af
sjáar og sveitamönnum,
svo þar mundi trautt vöruskortur
verða, þó einhverjir að sæktu. Í Höfnum er að sönnu ekki
fiskiver á borð við Vo~a, en má þó heita ágætt, einkum núna
nokkur undan farin ár; lega, einkum fyrir minna lagi skip, er
þar góð á vik þeirri, sem þórshöfn heitir, og hafa kaupmenn
sjálfir játað, að svo væri. Eg ætla þvi að áskilja mer breytiugaratkvæði á þá leið, að öllum þeim lausakaupmönnum, sem
eru undir Dana stjórn, verði leyfð fijáls uppsiglíng og verzlun
í Höfnum og á Vogavík, meðan hin almenna frjálsa verzlun er ei
leyfð, en til vara, verði það fyrra ei aðhyllzt, þá eingaungu
á Vogavík.
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.Jakob Petursson:
þó eg vilji ekki eiginlega mæla mikið fram með þeirri almennu sveitaverzlun,
eða jafnmikilli
og
þíngið stakk upp á 18-15, sýnist mer nauðsyn bera til þess, að
efnugir menn hafi frjálsræði til að kaupa svo mikið, sem þeir
vilja og geta, af þarflegum vörum, þegar svo ber við, að lausakaupmenn koma á hafnir og höndla um stuttan tíma á sjó, og
selja aptur þeim, sem annaðhvort
gátu ekki keypt að því
sinni vegna
efnaskorts,
eða fjarlægðarinnar
notað ser tækifærið.
Eg mæli því heldur fram með þessu,
sem eg hefi fyrir
mer reynsluna á dæmi dugnaðarmanna
í minni tíð, sem {!jörðu
þetta, og feingu kaupendur
hjá þeim opt og tíðum betra verð
á mörgu, en þá var tíðkanlegt hjá höndlurum í kaupstöðunum,
auk þess sem opt varð þar, eins og enn, skortur á þarfavörurn,
um það leyti lausakaupmenn
urðu að fara á aðrar hafnir eptir
lögmálinu.
Samk væmt þessu leyfi eg mer að gjöra það viðauka-atkvæði,
að efnugum mönnum til sveita se leyft að kaupa
svo mikið, sem þeir geta og vilja, að lausa kaupmönnum , og
selja aptur þeim, sem ekki geta náð til þess, og fái til þessa
yfirvalds ins samþykki.
Stiptamtmaður : Eg skal einúngis geta þess, að mer ekki
eins mikið virðist liggja á því, að til tekið sé, að yfirverzlunarfulltrúar að eins geti gefið hin um ræddu leyfisbréf, sem hinu,
að utan og innan ríkismenn
sæti í þessu tilliti sömu kjörum.
Hvað íslenzka kaupmenn snertir, þá er þeim auk annars gert
ab skyldu,
að sýna skýrslu yfir vörur þær, er (leir flytja, og
virðist mer, þegar mismunur eptir vörutegundum
á að vera lÍ
tolli þeim, sem lagður er á lesta rúm skipanna,
meiri nauðsyn
bera til, að utanrikismönnurn
sé ~ört hið sama að skyldu, og
þeir látnir undir gángast hegningu,
ef þeir verða uppvisir
að
því, að hafa flutt aðrar vörur,
en þeir hafa til greiut.
Með
tilliti til lausakaupmanna,
er aðalatriðið, hvort gjöra eigi mismun á timaleingd
þeirri, sem þeir megi verzla og liggja í
höfn;
ef yfirvald býr á veralunarstaðnum
, virðist óhætt að
leingja legutímann,
því ,firvaldið
gæti séð um, að þeir verzluðu ekki, og ef þeir brygði út af því, hegnt þeim fyrir það,
en þar sem ekkert yfirvald er á verzlunarstöðunum,
mundi tiltækiJegri
ákvörðun sú, sem nú gildir, að takmarka
legu og
verzlun
lausakaupmanna
á höfnum við sama tíma; en eptir
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hinum eldri lögum var gjörður mismunur á þessu, því þá máttu
þeir liggja leingur, en þeir verzluðu,
Ekki held eg mikið móti þvi, að leyfa islenzkum kaupmönnum að hafa stórvigt og stórmæliker, en ef þeir mættu
hafa smávigtir, yrði hætt við, að þeir mundu versla, þar sem
ekki væru yfirvöld til að sjá um það. Mer virðist ákjósandi,
að leyfið se gefið, eins og i tölulið I) er til tekið, en verði
þó takmarkað, og held eg nefndin se fær til að stínga upp á
þeim takmörkunum, sem í þvi tilliti við þurfa.
það, sem
þingmaður Norðurmúlasýslu sagði, mælir fram með Berufirði,
fyrst innsiglíng þángað er hægri, en á Eskifjörð.
R. M. Ólsen: Ræða hins virðuglega þingmanns Norðurþingeyinga var ei svo skilmerkileg, sem eg vildi óska; eg
verð því að biðja hann að gefa ítarlegri upplýsingar um, hve
lángt. þeir uppbyggilegu verzlarar, er hann gat um, hafa flutt
vörurnae upp í landið frá kauptúnum; hverjar vörur þessar voru,
hvort það voru kornvörnr og aðrar jafnnauðsynlegar, eður þær
vörurnar, sem einstakir menn kalla nauðsynlegar, svo sem
brennivín, tóbak o. s, frv. Viðauka-atkvæði hans minnir mig
væri á þá leið, "að efnuðum mönnum til sveita verði leyft að
kaupa svo mikið, sem þeir geta og vilja, að lausakaupmönnum, og selja það síðan aptur út frá ser"; mig lángar til bann
ákveði nákvæmar, hvað efnugir þessir menn eigi að vera,
hvað þeir eigi að eiga mörg hundruð i fasteign, og hvað mörg
hundruð í lausafé, til þess að þeim geti leyfzt sveitaverzlan.
Við vikjandi þvi, sem þingmaðurinn frá Norðurmúlasýslu
til greindi um hafnir á Djúpavog við Berufjörð og Eskifirði,
þá get eg sannað það með honum, þvi eg hefi komið á báða
þessa staði, all á Djúpavog er einhver sú aUra bezta höfn, sem
til er á landi her, og hagar þar svo til, að vogurinn geingur
út úr utanverðum firðinum, og tveir tángar fram fjarðár megin
við voginn, sem gjöra höfnina einkar óhulta, og líkist hún
þannig stöðuvatni.
Jakob Petursson: Eg verð að svara þeim heiðraða þingmanni Húnvetninga þvi upp á ræðu hans til min, að það var
ekki ásetningur minn að taka það fram,' hvað vel efnugir þeir
menn skyldu vera, sem gjöra mættu það, sem nauðsyn bæri til,
heldur ef þeir vildu gjöra það eptir efnum. En hvað hinu líður,
hvaða vörur þeir um getnu menn hafi keypt og selt, þá gat eg
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þess,
að það hefðu verið þarflegar eða nauðsynjavörur,
svo sem matvara, járn, færi og þess háttar.
Guttormur Vigfússon:
Eins og eg let áðan í ljósi, er
eg ekki svo fastur á síðara breytingaratkvæði mínu; eg let
þá í ljósi, hvers vegna eg bar það upp, en þess vildi eg óska,
að þíngmenn segðu álit sitt um það, og þó það fái ei meðhald
þingsins, vildi eg fyrir mitt leyti samt óska, að í álitsskjalinu
eða bænarskránni til konúngs væri sneidt sem mest hjá að orða
sveitaverzlunina eður að leiða í ljós galla hennar. Eg ætla það
sé ei glögt að fyrir sjá, hvað í þessu tilliti kynni síðar að þykja
hentugt, eptir. sem alt kann að breytast, og sem reynslan ein
getur bezt kent; mundi stjórninni þykja það undarlegt, ef vér síðar færum að kný a á hana um þetta, og það má ske um skarnt,
sem ver nú hefðum talið svo mikla galla á og fundið oss í
öllu óhagkvæmt; eg ítreka því ósk mína, að þíngið vildi ei
úti loka sveitaverzlunina með öllu.
Stetrán Jónsson: Vigt sú, sem nefndarálitið meinar til,
er stórvigt , því bæn þessi á einúngis að miða til að gjöra
mönnum hægra fyrir með flutninga, en af smávöru geta menn
flutt mikið á einum hesti fyrirhafnarlítið.
Opt getur svo farið, að lausakaupmönnum geti verið óhagkvæmt,
að mega ei
vera nema einn mánuð á höfn, og ei geti allir náð til þeirra,
sem vilja; þeir fara höfn af höfn, hvort sem er, þángað til þeir
eru búnir að selja farm sinn, og sýnist mega standa á sama,
hvort þeir selja hann á einni höfn eða fleirum. 'I'il þess veit eg,
að lausakaupmenn hafa ekki þorað að liggja á höfnum, nema
mánuð, þó þeir hafi ekki verslað, því hafi þeim ekki gefizt
byr til burtsiglíngar, hafa þeir þá reynt að komast eitthvað af
höfninni. það gæti líka má ske valdið tortrygni um verzlun
þeirra, ef þeir væru leingur á höfn, en leyfi er fyrir.
Siqurður Br!J1yúlfsson:
Í tilliti til þess, sem sá heiðraði þingmaður Húnvetnínga talaði um höfnina Djúpavog, þá er
eg honum öldúngis samþykkur, og það hafa kunnugir menn
sagt, að hún væri sú bezta á öllu austurlandi ; fjöl'ðurinn er á
leingd þángað her um bil 1 mila, og álít eg því auðveldast
og fljótast fyrir skip, að hleypa þar inn; líka geta skip legið
þar um vetur .
•1. Tlwl'stensen:Eg
hefi þekt einn mann, sem vel var
fær að dæma um hafnir, það var herskipaforíngi aðmiral sálugi Lövenöm; hann sagði, hann hefði aldrei séð jafngóða eða
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betri höfn, af náttúrunni einni gjörða, en Berufjarðar eða Djúpa .•
vog, en hann hafði komið þar inn á herskipi 1782.
Guðmundur Brandsson:
Án þess þingmenn hafi í enu
minnsta reingt það, er eg áðan sagði við víkjandivöruskortinum
í Keflavík, þá ætla eg þó því til sönnunar að geta þess her,
að í Rosmhvalaneshreppi
í vetur, sem leið, var svo hart á
milli manna af bjargarskorti, að farið var að sjá á mörgum, og
það svo, að sóknarpresturinn þar og hreppstjórarnir
urðu að
skerast í, að sðkt væri korn híngað til Reykjavíkur, og það á
því tirnabili, sem veður var mjög stirt, því að öðrum kosti var
útlit' fyrir, að sumir hefðu dáið af húngri, og mun sýslumaðurinn í Gullbringusýslu og fleiri her vita til, að þetta er satt
það er líka aðgæzluvert við Keflavík, að þar hefir núna á stuttum tíma fækkað tveimur verzlunarmönnum
, svo það lítur út
fyrir, að hún se nú fremur að fella af.
þess var getið í nefndarálitinu, að það mundi seinka afgreiðslu aðalverzlunarmálsins, ef nú væri farið að biðja um siglingaleyf á ýmsa til tekna staði; eg get nú ekki öldúngis verið á
þeirri meiníngu, eg held það einmitt ætti að flýta því , þar
stjórnin getur séð af þessu, að þörf muni vera að rýmka um
verzlunina, og á meðan það fæst ekki, sem mest er vert i þessu
máli, þá sýnist mer ekki af vegi, að biðja um það minna, því lítið
er betra en ekkert. það er líkt með þetta, eins og ef fátækur
maður kæmi í sölubúð, og óskaði, að kaupmaðurinn vildi
hjálpa ser um eina skeppu af korni, en hinn svaraði, að hann
þyrfti fyrst að athuga reikning hans og sjá, hvort hann væri
skuldugur, þá beiddihinn
má ske um hálfa skeppu, af því
þörfin væri bráð, svo hann yrði ekki með öllu bjargþrota.
Eg
held þvi, að það, sem her er farið fram á, þurfi ekki að standa
i vegi fyrir hinu eptir æskta verzlunarfrelsi.
Framsögumaður:
Herra stiptarutmaðurínn sneri athugasemdum sínum að þessu tvennu yfir höfuð að tala: að aðalmálinu yfir
höfuð, og svo að einstökum atriðum þess, sem stúngíð var
upp á 1845, og þess, sem nefndin hefir nú gjört uppástúngur
um.
1\leð tilliti til aðalmálsins, þá sagði stiptamtmaðurinn, að
uppástúngur alþingis 1845 hefði, eins og þær voru lagaðar,
tafið fyrir afgreiðslu málsins hjá stjórninni. Stjórnin hefir játað, sagði hann, að verzlunarlög íslendinga og allar ákvarðanir um hana væri í raun gu horfi frá rótum, og þar sem nú uppá-
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stúngur alþingis 1845 hefði, yfir höfuð að tala, að eins farið
fram á breytíngar á verzluninni og verzlunarlögunum, eins og
þau væru nú, þá hefði þessi stefna, sem alþíng þá tók, valdið töfinni; einkum mundi stjóminni hafa þókt ísjárverð sú uppástúnga, "að ekki ætti að binda breytingar [lær, sem upp á var
stúngið, við neitt víst áratal" ; þVÍ einmitt af þVÍ að þessar
uppástúngur væri knýttar við hin eldri verzlunarlög, sem þó
þækti horfa Í ránga stefnu, þá hefði einkum verið þörf á að fara
fram á, að þær yrði ekki löggiltar, nema til reynslu um til
tekinn tíma, svo menn hefði Í hendi ser, að stinga upp á breytingum á því, sem betur þækti við eiga síðar. Af þessu virðist það auðsætt, að alþíng 1845 kafi beðið um of litið, og er
þá her að minni ætlan eindæmi þess, að menn hafi orðið af
bænheyrslunni, eður henni hafi verið svo óskiljanlega frestað,
af því að ekki var farið fram á nógu mikið.
Mer er hægt að skýra frá skoðun alþingis 1845, eða víst
nefndarinnar, sem þá var sett í málinu, þvi eg var einn í henni.
Menn hugðu þá fyrst og fremst, að um fram alt bæri að fara
fram á sem hóflegastar breytíngar og hagaminnstar fyrir
kaupmenn her og Í Danmörku,
og þær einar, sem stjórnin
hefði sjálf lagt götuna að í löggjöfinni að undan förnu; því
lagði nefndin tilsk. 11. sept. 1816 til grundvallar; þar var stjórnin þegar búin að veita utanríkisþjóðum verzlunarleyfi á íslandi, og þVÍ þókti að eins þörf að hækka svo leyfisgjaldíð,
að það ekki yrði til beinnar fyrirstöðu komum þeirra hingað,
eins og að undan förnu; nefndinni 1845 fannst sjálfsagt, að
binda verzlun utanrikiskaupmanna
nokkuð meiri kvöðum, en
Dani sjálfa, svo þeir gæti staðið jafnt að verslun her við útlenda, og svo þeir, sem væri her búsettir eða hefði verzlað
her að undan förnu og gjört það að atvinnu sinni, yrði ekki fyrir
of miklu tjóni, ef útlendir sækti her svo frekt að og gæti boðið
landsbúum svo miklu betri kjör, að Danir sjálfir færi halloka.
Mer getur nú eingan veginn skilizt, að þessi svo hóflega
skoðun á málinu og hlífð sú, er gætt var Í uppástúngunum
við Dani sjálfa, hafi á nokkurn veg getað orðið leyfinu sjálfu
eður Hjótri afgreiðslu málsins til neinnar verulegrar fyrirstöðu,
Alþíllgið 1845 ætlaði aldrei, að uppástúngur sínar væri svo fullkomnar, að þær gæti strax orðið bein lög, heldur að her væri
þó tekin fram hin helztu undirstöðu- atriði málsins, sem mætti
leggja til grundvallar að nokkru leyti í lagafrumvarpi um þetta
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efni, og hefði nú stjórnin viljað bjóða oss betri kosti, þá mundi
alþíng hafa tekið þeim feginsamlega og þakklátlega; og sama
er að segja um það, sem herra stíptamtmaðurinn sagði, að betra
hefði verið, ef 1845 hefði verið að eins farið fram á þessar
uppástúngur til bráðabirgða, en eg ætla, að stjórninni hefði
verið innan handar að stinga upp á þessu í frumvarpinu, en ekki
hinu, ef það var fremur málinu til fyrirstöðu. Eg ætla 'því, að
eitthvað annað hafi hlotið að valda-drættinum , en það, sem
herra stiptamtmaðurinn nú ber fyrir.
því næst vil eg leyfa mer að svara uokkrum þeim athugasemdum sumum, er herra stiptamtmaðurínn hreifði við. einstök
atriði málsins.
Eptir þvi sem hann vakti máls á, og hinir heiðruðu þingmenn
úr l\lúlasýslunum hafa .leidt rök að, skilst mer það vel, að Beru;'
f}arðarkaupstaflur se betur fallinn tíl uppsiglíngarútlendum mönnum, en Eskifjörður. Flestum oss nefndarmönnum var ókunnugt
um það , en eg ætla, að nefndin öll verði fús á afl styflja að
"þei,rribreytingu. En hvað því viðvíkur, afl ekklsé enn lögboðið,
að sýslumenn se búsettir í þessum kaupstöðum eður í grend 'við
þá, þá mun það að vísu vera svo yfir höfuð að tala; en bæði
ætla eg, að sýslumenn se skyldir að sæta þeim breytíngum í
embættisstöðu þeirra, sem stjórnin vill ákveða, og þ1'í mætti
stjórnin ákveða þetta nákvæmar í löggjöfinní um verzlunarfrelsið; svo ætla eg og, að þeir sýslumenn yrði skaðlausír af
þessu, fyrir aukatekjur þær, er þeim jykist fyrir uppsiglíngar
-útlendra kaupmanna ..
Stíptamtmaðurinn fann mikil vandkvæði við fjórðu uppástúnguna 1845, en menn sáu þá ekki betur, en að þafl mætti
valda óbærilegum vandkvæðum og erviðleikum fyrir útlenda
kaupmenn, ef þeir, hvaðan sem væru, yrðu að sækja leiðarbref sin til Danmerkur, og þetta gæti orðið til beinlínis fyrirstöðu, að þeir sæktu hingað, einkum fyrst í stað, og á sama
máli varð nefndin að vera enn. En mer finnst, að þessu mega
vel vinda við á þann veg, er stiptamtmaðurinn stakk upp á,
nefnilega, að verzlunarfulltrúarnir (Konsúlarnir) i hinum stærri
stöðum í hverju landi hefðu undir höndum þess konar leyfisbréf til útbýtíngar mót lögskipuðu endurgjaldi,
ef þetta væri
tilhlýðilega auglýst fyrir fram; er til þessa bent að nokkru
leyti í l4.. grein tilsk, ll. sept. 1816, þar sem gjört er ráð
fyrir, að stíptamunaðurínn ~ íslandi hafi slík Ieíðarhréf til út-
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'býtíngar, efá liggur. Að öðru leyti skil eg ekki, að svo hætt
yrði við, 'að farið yrði í kríng um leiðarbréf frá verzlunarfulltrúunum, sem stiptarntmaðurinn hélt ; því þó þeir kunni að vera
misjafnir menn og óhlutvandir,
þá ætla eg samt, að treysta
mætti eptirliti embættismanna her á landi í þessu, sem öðru.
Athugasemd stiptamtmannins við 6. uppástúnguna fannst
mer síður eiga við; eg held, að einginn geti skilið, þar sem
nefndir eru íslenzkir kaupmenn, að þar se meint til annara,
en þeirra, sem verzla og verzlað hafa á íslandi, en ekki til
hinna, sem að eins ráðgera það. Eg ætla, til dæmis, að stiptsyfirvöldin á Íslandi mundu eingum þeim manni veita brauð,
sem að eins ráðgerði, að hann ætlaði að læra til prestsskapar.
Honum fannst 6. upþástúngan vera mjög isjárverð og @jöra
jafuvel vöeðugra fyrir tollheimtunnit
en þess er vel að, gæta,
að her er einúngis farið fram á, að utanríkis .lausakaupmönnumse ekki gjört erviðara fyrir, en lausakaupmönnum úr Danmörku.
En hvað við víkur tíma þeim, semlausakaupmönnumyfir
hðfuð .ætti að veita til verzlunar og dvalar á hverri höfn, þá
ætla eg það næsta ísjárvert að takmarka hann.
Kaupmenn
þeir, sem koma hingað frá útlöndum, verða, víst fyrst í stað,
einúngis .sem Iausakaupmenn , og þeir munu þá mestmegnis
skipta við búsetta kaupmenn her.
Nú ætla eg það geti orðið bæði hi~um innlendu og hinum útlendu að haga, :efleyfið er einskorðað við' vissan tíma, til .dæmis, að hinir útlendu
yrði að fara, áður en fiskur væri til búinn hjá kaupmönnum.
En þar sem stiptamtmaðurínn fer fram á, að öðru máli væri
að gegna, hvort þeim væri að eins leyft að liggja á höfn, eða
jafnframt að versla," þá verð eg þó að ætla, að hin seinni löggjöf hafi tekið rétta stefnu í þessu; þvi ef kaupmenn hafa
leyfi til að liggja, þá mun ekki vera svo hægt að girða fyrir,
að þeir ekki. jafnframt verzli.
Stíptamtmaðurinn
.fellst að mestu á seinustu uppástúngu
neíndarinnar,
og get eg þá því síður séð þau vandkvæði við
hana, sem hinn heiðraði þingmaður Árnesínga hreifði , ne að
'þörf se að svara þeirri ræðu hans.
Sú uppástúnga má vera
heraðsmönnum
til léttís og hagsmuna, en hvorki kaupstöðum
né kaupmönnum
til baga , og það er skýrlega tekið fram, að
ekki eigi að brúka aðra vigt og mælir, heldur en eigi við þá
vöru, það er þúngavöru og nauðsynjavöru.
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Eg get ekki verið á sama máli og stiptamtmaðurinn
við víkjandi þorlákshöfn;
hann heit uppástúngan væri óþörf,
ef alment verzlunarfrelsi feingist. En þegar þess er gætt, að
ekki er löggilt kauptúns stæði í þorlákshöfn,
heldur að eins
leyft Reykjavíkur, Eyrarbakka og Vestmanneya kaupmönnum,
að flytja þangað vöru, þá ætla eg, að stjórnin muni ekki án
frekari beiðni eður uppástúngu
löggilda þar kauptún, ne leyfa
þar verzlun öðruvísi, en áður var leyft, nema að svo miklu
leyti um það verður beðið, eins og nefndin nú hefir gjört.
Stiptamtmaðurinn fann það helzt athugavert við kauptúns
stæði við Papafjarðarós, að það mundi draga um of verzlun
frá Berufjarðar kaupstað; en mer getur þó ekki annað fundizt, en það se fjarstætt, ef þetta yrði til fyrirstöðu bæninni,
þar sem Skaptafellssýslu búum er svo brýn nauðsyn á, að fá
kauptún nær ser, sakir erviðleika þeirra, er þeir verða að sæta
við kaupstaðaferðir, fremur en flestir aðrir innbúar landsins.
Sveitaverzluninni hefir verið hreift her, eins og vonlegt
var,· og skal eg ekki fara um hana mörgum orðum, eða, fleiri
en gjört er, í. nefndarálitinu ; eg vil einúngis leyfa mer, að
[?jöra þíngið vart við, að nefndin hefir tekið það skýlaust fram,
'að hún álítur sveitaverslun miður henta her á landi, einúngis að svo komnu.
Stiptamtmaður:
Eg játa að vísu fúslega, að það hati
kurmað að vera fleiri ástæður, en eg nú fram taldi; sem seink'að hafa fyrir verzlunarmálefninu,
en eg verð samt að halda,
að málefni þessu nú væriþokað betur fram, ef þingið, undir
eins og það bað um fullkomna endurbót á veeslunarlögunum,
'hefði stúngið upp á minnibreytíngum
til bráðabirgða. Annars
sagði eg ekki, að það hefði seinkað málefninu, að þingið bað
ekki um nógu mikið, heldur hitt, að stjórnin hefði haft annan
.skoðunarhátt á málefninu, en þingið, ser í lagi með tilliti til sambands þess, sem er á milli uppástúngu þingsins undir tölulið 1 og
2 í nefndarálitinu 1841>, enda voru öll líkindi til,að stjórnin
þyrfti leingri 'tíma til að ráða málefni þessu til lykta, þegar það
þurfti að takast frá rótum. Hvað lausakaupmenn snertir, þá
skal eg ei fastlega mæla móti, að það sé nauðsynlegt,
að á-kveðinn se 'sami tími fyrir þá til að verzla og liggja á höfnum, en eg verð að 'álita það ógjörlegt, að leingja þennan tíma,
einkum þegar utanríkis Iausakaupmönnum
verður leyft að verzla
her á landi. Ef verzlun þessi væri að eins bundin við fasta-

511

kaupmenn her á landi, þá virðist 4, vikur nægur tími, en ef
þeim ætti að leyfast að verzla við aðra, þá væri, ef til vill,
þörf að leingja tíma þenna, en það væri gagnstætt öllum lögum, sem annarstaðar gilda um bjargræðisvegu búsettra kaupmanna.
þíngmaður Eyfirðinga sagði, að það stæði á sama,
hvort lausakaupmönnum væri leyft að vera 2 mánuði á sömu
höfn, eða sinn mánuðinn á hvorri, og er það að vísu satt í
tilliti til lausakaupmanna, en alt öðru máli er að gegna, þegar
litið er á föstu verzlunína á hverjum stað.
Framsögumaður:
Eg verð að leyfa mer að benda herra
stiptamtmanninum til, að í 5. uppástúngunni 1845 er einúngis
farið fram á, að utanríkis lausakaupmönnum
se í eingu gjört
örðugra fyrir, að undan teknum tollinum, heldur en þeim, sem
eru innan ríkis að.
Stiptamtmaður:
það er 7. grein uppéstúngunnar,
Framsögumaður : Nú, var það 7. uppástúngan? þá bið
eg forláts.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg ætla ekki að vera lángorður um
þetta mál, og ekkert ætla eg mer að hræra við því margrædda
höfuðefni þess; einúngis ætla eg að geta þess, að eg er enn sama
sinnis með sveitaverzluuina, sem eg var 1845; um hana hefir
mer ekki horfið hugur síðan. það breytingaratkvæði ætla eg
samt að upp bera: að þeir frá verzlunarstöðunum,
sem flytja
farma á þá staði, hvar verzlun ekki enn er leyfð, megi ekki
hafa meðferðis minni vigt en 5 t'1JJ lóð, með tilheyrandi skálum og mundángsreizlu, og ekki minna mælir en tunnumál.
Stiptamtmaður : Eg skal einúngis geta þess, að þetta
breytíngaratkvæði
er nauðsynlegt;
t, a. m. ef brennivín er
skoðað eins og nauðsynjavara, verður að takmarka mælir fyrir það.
Guðmundur Brandss~:
Hvað við víkur því fimm lýs ippundalöði,
sem her var nýlega talað um, þá leyfi eg mer að
láta í ljósi þá meiningu mína, að eg ætla það muni verða í
stærra lagi, þegar vega á í sundur hamp á milli margra, því
eg veit til, að. ekki eru nærri allir, sem biðja um svo mikið
af honum, að 'það svaraði jafnvægi þess.
J. Thorstensen:
Eg ætla líka að bera upp það breytíngaratkvæði , að Djúpivogur verði kaupstaður í staðinn fyrir
Eskif jörð, af því eg veit, að Djúpivogur er sú bezta höfn þar
á austurlandi.
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Ás.qeir Einarsson: Eg vil spyrja þann heiðraða konúngkjörna þingmann, hvort hann víli ekki um breyta þannig breytingaratkvæði sinu, að i staðinn fyrir tunnumælir se sett hálftunnumælir.
þ. Sveinhjörnsson: Eg er fús á að takmarka breytingaratkvæði mitt, i mælikeraldanna tilliti, við hálftunnumál.
En
þvi, sem þingmaður Gullbringusýslu sagði með hampinn , held
eg se hæfilega svarað með þvi, að nauðsyn in er ekkí svo brýn
með farmaflutninginn, ef fleiri geta ekki einazt um að taka
5lýsip. saman i einu lagi.
Varaforseti: Fyrst einginn framar ræðir málið, verð eg
að ætla það fullrædt til undiebúniugs,
en eg hlýt að gjöra þá
athugasemd við hina fyrstu ræðu þingmannsins frá Gullbringusýslu, að þegar hann, til sönnunar þvi, að lítið gagn mundi
verða að vöruflutningum á vikur þær og hafnir i Gullbringusýslu, er beðið hafði verið um verzunarleyfi fyrir, tók dæmi af
KrossYík<>g Dyrhólaey,
þá hefir honum annaðtveggja orðið
mismæli, eða hann hefir villzt af vanþekkingu;
þvi i fyrra
sumar veralaði eitt skip á Krossvík, en annað kom þar til
vöruflutninga, og Í sumar hafa 6 skip-komið þángað til verzluaar og vöruflutninga .
. Síðan var lesin upp og samþykt allra þegnsamJegust bænarskrá þingsins um konúnglegt frumvarp til löggjafar, er fyrir
skipi lýsingu og skrásetningu allra jarða landamerkja á Íslandi, svo látandi :
Til alþingis hefir komið bænarskrá frá Suðurþingeyarsýslu,
undirskrifuð af 207 mönnum, og fer hún fram á það, að útvegað verði lagaboð, er með hæfilegri og landsins háttum og
þörfum samsvarandi aðferð fyrir skipi, að svo fljótt sem verður,
séu skrásettar landamerkjalýsíngar
allra jarða í landinu, og
þær lýsingar annaðhvort ritaðar i þá nýu jarðabók, sem í smíðum er, eptir yðar hátignar mildilegustu ráðstöfun í tilskipun
27. maí 1848, eða á einhvern annan hátt trúlega varðveittar
eptírkomendum vorum.
þetta, landi þessu að þingsins álíti mjög svo mikilvæga
málefni fól það þriggja manna nefnd til íhugunar, og ræddi
það síðan svo rækilega, sem faung voru á, á tveimur aðalfundum þess, og af því þingið er þess full örugt, að löggjöf um
þetta efni verða megi til fullkomins óhultleika fyrir alla fasteign landsins, og til hindrunar alls ágreinings framvegis manna
<II
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á milli, á hverjum þó svo opt og víða bryddir, og hvar við eykst
ósamþykki milli nágranna, sem tíðum brýzt út i lángvinn, kostnaðarsöm og tvisýn málaferli, þá leyfir alþingíð ser allra þegnsamlegast að bera upp fyrir yðar hátign tillögur sinar um
það skipulag þessa málefnis, sem það ætlar hagkvæmast, og
eru þær þessar:
I. Að sýslumaður hver i hreppi hverjum með ráði prests og
skynsömustu hreppsbænda út nefni og eiðfesti 4 valinkunna
menn, hvar af 2 séu til vara, til þess að skrásetja serhverrar jarðar landamerki i hreppnum í þar til gjörða bók,
er sýslumaður út vegi og löggildi.
2. Að þessum tilnefndu mönnum veitist sáttanefndarmanna
réttindi, til þess með fullri réttarverkun að miðla málum
milli hlutaðeigenda, þar sem þess er kostur, og ágreiningur 'mætti á vera um landamerki.
3. Að afloknum landamerkjalýsingum j hreppi hverjum ætti
frumlýsíngabók hrepps hvers að sendast sýslumanni, sem
. riti hana í höfuðmáldagabók sýslunnar, af honum löggilta,
og hafi fyrir starf sitt þau laun, eraukatekjureglugjörð
10. sept. 1830·7. gr. ákveður fyrir skrásetningar.
Bók sú
geymist við skjalasafn sýslunnar um aldur og æfi, en
frumlýsingabækurnar sendir hann apturí hrepp hvern, til
þess þar að varðveitast með áteiknun sinni um þá skeðu
skrásetningu.
4. þar sem þræta mætti á vera um landamerki einhverrrar
jarðar, sem útkljást þarf með dómi, láti sýslumaður eyðu
opna í máldagabók sýslunnar, svo hann eptir feingnum
skilríkjum geti þar í ritað seinna, það sem endilegur dómur dæmir.
5. Landamerkjalýsíngarnar
byrji ekki, fyrr en 3 ár eru liðin,
frá því Mr að lútandi lagaboð er gefið, og á þeim fresti
se það serhvers jarðeiganda skylda, á eigin kostnað að
út vega öll þau skilríki fyrir landamerkjum jarðar sinnar,
er kostur er á, utan lands eða innan. það hefir einnig
komið til umræðu á þíllginu, en þó. ekki til atkvæðagreiðslu, að þeim landamerkjaskjölum,
er síðan mættu
fram berast að loknum lýsingum, verði einginn gaumur
gefinn.
6. Að sýslumenn lýsi þvi yfir á manntalsþíngi hvers hrepps,
nær lýsingar landamerkja eigi þar að byrja, og að þeir
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jarðeígendur, sem ekki mæta, eða láta löglegan fulltrúa
mæta fyrir sína hönd, séu álitnir að hafa samsynt þeim
landamerkjum, er við nábúa jarðir þeirra verða til greind.
7. Að það gjörist að skyldu þeim, sem byggja jarðir með
bréflegum skilmálum, að láta tilsögn landamerkja fylgja
byggingarbréfum.
8. Að þeir í 1. grein nefndu landamerkjalýsingarmenn
fái
1 rbd. 32 sk. daglega í fæðiskaup og ferðalaun, meðan þeir
eru við lýsingarnar;
þessi kostnaður e;reiðist lýsingarmönnum af hlutaðeigandi sýslumanni, sem jafni kostnaði
öllum niður á hundraðatal hrepps hvers, innkrefJi það niðurjafnaða hjá ábúendum jarðarma .• sem aptur fái endur. gjald hJá landsdrottni sínum í jarðargjöldunum .
. 9. Að: erindisbref verði "amið af stjórn landsins fyrir lýsíngarmennina,er
nakvæmlega til greini skyldur þeirra i
framkvæmd þ.essa starfs' si ns.
.
·pessar greinir. eru þannigsaíDÞFktar af þíIlginu:
I. gr.,mei'l .19 atkvæðum gegu3. :
2. gr., með 12 atkvæðum gegn 10~ .
3. gr.,bvað borgun ·til sýslum/lnnasnertir, með 17 .atkvæðum gegn 1); hitt annað, innihald greinarinnar émótmælt,
4. gr. er émötæælt,
.
5.. gr., 'um 3 ára frestinn, i einu hljóði; hitt, að því leyti
atkvæði hafa um það greidd. verið, með 20 atkvæðum
gegn 2.
.
6. gr., með 13. atkvæðum gegn 9.
7. gr.; með 17 atkvæðum gegn 5.
8. gr.;; hvað upphæð horgunarinnar snertir, ómótmælt; hitt
annað-í greininni, með' 19 .atkvæðumgegn 3.
9. gr..cJ:niótmælt.
Alþíngið. felur yðar hátignar vísdómi framan skrifaðar greinir til allra mildastrar nákvæmari skoðunar, og leyfir ser þegnsanilegast að beiðast þesse
Al) frumvarp til löggjafar um. þetta efni verði að. yðar hátignar tilhlutun samið og .lagt fyrir hið næsta alþingi, til
enn nákvæmar að ræðast að nýu.
. Varaforseti kvað bezt áð' slíta fundi, og ákvarðaði fund
aptur .hálfri stundu fyrir miðaptan i dag.
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26. júlí -

tuttugasti og þriðji fundur.

Varaforseti lagði fram til 'ályktunarumræðu
málefnið um
takmörk vesturamtsins og sameiningu Mýra og Borgarfjarðarsýslna , m, m.
Framsðqum: þ. Sicertsem
Móti nefndaruppástúngunni
í
málefni þessu eru ekki fram komin þau mótmæli, sem eg get
ætlað að gefi tilefni til mikilla umræðna, og bS"st eg því við
þær verði ekki lángar. Einn hinna heiðruðu þingmanna hefir
að sönnu borið upp breytingaratkvæði
á þá leið, að 2 eða 3
bæir, sem nú til heyra Mýrasýslu, mættu leggjast til Borgarfjarðarsýslu,
en nefndin hefir ekki getað aðhyllzt það, því
henni sýnist það vera nokkuð frá brugðið, að þingið fari að
biðja slíks, án þess nokkur ósk eða hvöt þar til se til þingsins komin; einn þingmanna hefir Iíka látið í ljósi sama álit
og nefndin hefir, að það væri Isjárvert fyrir þingið, að kasta
nú frá ser þeim rétti, þó i litlu .sé, hvað þetta snertir, er stjórnin sjálf virðist að hafa viðurkent að þingið ætti, þeim nefnil.,
að mega segja álit sitt, áður takmarka umbreyting eða sameining sýslna fram fer. En þingmanna atkvæði ráða úrslitunum, og skal eg nú ekki fara um það fleiri orðum.
Kr. Kristjánsson:
Eg vil einúngis geta þess, að hvað
3. uppástúngu i nefndarálitinu við víkur, þá er konúngsfulltrúinn, sem er amtmaður i vesturamtinu,
að vísu enn þá ókominn, sem og þingmenn vita, en eg get þó ei verið mótmæltur því, að þingið greiði atkvæði sitt um þetta atriði, og
það því siður, sem eg þykist viss um, að stjórnin ráði því
ekki til lykta, áður ep hún er búin að ritast á um það við
hann.
Að þvi leyti hinn heiðraði framsögumaður fór þeim
orðum, að honum þækti ekki tilhlýðilegt að biðja um, að 2
bæir frá Mýrasýslu legðust til Borgarfjarðarsýslu,
þá held eg
þetta misskilning.
það er í breytingaratkvæði
þingmannsins
frá Húnavatnssýslu ekki farið fram á, að þingið skuli biðja
um breytingu þessa, heldur að álit þíngsins til konúngs sé
smábreytingu þessari ekki til fyrirstöðu, ef stjórnin álítur hana
þarfa.
þ. Sívertsen:Mer
getur þó ekki betur skilizt, en nógur
sé tíminn til þessarar breytingar, þegar búið er fullkomlega að
sýna fram á það, að nauðsyn krefji þess; en eg ætla, að þingið
þar um í eíngrí fullkominni vissu, i hið minnsta þykist

se
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nefndin ekki vera það, enn sem komið er, að brýna nauðsyn
til beri, eða nokkur beiðni eða hvöt um það hafi komið til
þingsins.
Kr. Kristjdnsson:
Hinum heiðraða framsögumanni er
kunnugt, hvernig þetta breytingaratkvæði
er orðið til, því í
nefndarálitinu stóðu þau gagn yrði, að vesturumdæmið skyldi
halda sínum fornu takmörkum óbreyttum, og hinar um ræddu
sýslur "aldrei" verða sameinaðar;
það er líka kunnugt, að
hinar um ræddu jarðir heyra, eptir afstöðu sinni, betur undir
Borgarfjarðarsýslu, en Mýrasýslu, en umtalsefnið er her ekki
annað, en að þingsins álit se því ekki til fyrirstöðu, að þessu
se breytt, ef þurfa þykir.
Framsðgumaður ; það hefir ekki verið nefndarinnar meining að tálma því, að bæir þessir legðust til Borgarfjarðarsýslu,
ef til þess væri nauðsyn, en eg ætla nefndin hafi eingan rétt
haft til að taka fram fyrir hendur þingmanna og réttra hlutaðeigenda, og segja nú, að svo væri .
Nú ræddi einginn málið framar; kvað varaforseti það því
fullrædt, og leitaði atkvæða þingsins um þessi atriði:
1. Vill þingið, að vesturamtið haldi takmörkum sínum óbreyttum (nefndin)?
Samþykt með 20 atkvæðum gegn 2.
hvar með breytingaratkvæði
þingmanns Húnvetninga álizt fallið.
2. Vill þíngið, að Mýra og Hnappadalssýsla
se undir einum
sýslumanni, og Borgarfjarðarsýsla
undir öðrum, og verði
ekki sameinaðar (nefndin)?
Samþykt í einu hljóði.
3. Vill þíngið, að amtmaður vesturamtsins búi í eða nálægt
Stykkishólmi (nefndin)?
Samþykt með 16 atkvæðum gegn 6.
Siðan tók varaforseti fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu málefnið um brúkun islenzkrar túngu.
H. G. Thordersen, framsðgumaður:
Málefni þetta er þá
komið til mín aptur, og á nú að ræðast til lykta, og verður mer þá fyrst að lita á listann yfir atkvæðagreiðsluna; se eg
þar, að þingmaður Strandasýslu hefir gjört að breytíngaratkvæði, það er stóð í niðurlagi bænarskrár Borgfirðinga. Leyfi
eg mer í því tilliti að geta þess, að nefndin hafði þann ásetning, að fara svo lángt, sem hún gat álitið tiltækilegt eptir tím-
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um og kringumstæðum, en þó svo, að von gæti verið um, að
þvi yrði framgeingt, sem farið væri fram á; þess vegna batt
hún bæn sína við það, er hún varð að álíta sanngjarnt,
til
þess hún gæti verið því vissari um bænheyrslu,
En svo mikilvægt og dýrmætt virðist henni þetta málefni, að hún vildi
ekki spilla fyrir því með að biðja stjórnina um það, sem henni
að svo stöddu kynni vera ómögulegt að bænheyra.
Með að
sneiða hjá því, er þannig gæti verið til baga, vonaði nefndin,
að málið mundi fá góðan róm og greidt yrði fyrir þvi til betri
úrlausnar eptirleiðis, þegar greiddist eða rýmkaðist um tilhögun stjórnarinnar. Af þessum rökum gat hún ei geingið inn á
bæn Borgfirðinga.
En það var þó ekki einúngis þetta, er
aptraði nefndinni frá að aðhyllast breytíngaratkvæði
þetta,
heldur og, að eins og það er stílað, gat hún ekki fundið takmörkin, eður látið ser verða ljóst, hvar staðar skyldi nema i
brúkun íslenzkrar túngu.
Breytíngaratkvæi'ii þingmanns Skaptfellinga er að sönnu
að orðunum til stílað nokkuð öðruvísi, en nefndarinnar,
en
ekki se eg betur, en það se á sömu stefnunni, og leiði eg því
hjá mer, að fara um það fleiri orðum.
Ásgeir Einarsson:
það var einmitt það, er framsögumaður fann helzt að breytingaratkvæði mínu, sem mer þókti
mest að nefndarálitinu, uefnil, að það væri svo ótakmarkað;
þegar þó embættismönnum innan lands stundum á að vera
leyft að rita á dönsku, veit eg ekki, hver getur haldið vörð á
þvi, að þeir taki ser þetta leyfi optar, en nauðsyn krefur; þvi
þegar lögfræðtugarnir
Íslenzku hafa lýst þVÍ yfir, að það hafi
ekki verið lagaskylda fyrir íslenzka embættismenn að undan
förnu, að skrifast á á flónsku sín á milli eða til alþýðu, þá
veit eg ekki, nema sæki í sama horfið her eptir, sem hingað
til, og þeir finna opt nauðsyn til þessa, þegar takmörkunin
ekki er fastar ákveðin, en nefndarálitíð hefir gjört; en þó framsögumanni þyki .breytingaratkvæði mitt of yfirgripsmikið, hefir
það þó vissa takmörkun, og það er sú takmörkun, að íslenzk
túnga nái yfir alla stjórn, þá er beinlínis snertir ísland; en Í'
meiningu minni lá þó eingin straung ákvörðun um það, .að t.
a. m, landlæknirinn ekki mætti skrifast á við heilbrigðisráðið í
Kaupmannahöfn á danska túngu, eða stjórnendur Íslands, þeir
er i Danmörku væru, mættu. 'aldrei á sinni túngu leita álits
annara embættismanna danskra um þau mál, er eitthvað kynnu
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að snerta stjórn fslands,og
því breytti eg nokkrum orðatiltækjum í uppástúngu bænarskráarinnar
frá Borgarfirði,eins
og eg áður gjörði ráð fyrir. það lítur svo út, sem sú hugmynd vaki fyrir þeim, sem ekki vilja aðhyllast breytíngaratkvæði mitt, að af því það se svo yflrgrlpsmikið , muni eingin
bænheyrslu von frá stjórninni, ef eptir því yrði samin bænarskrá, og þvi vilji þeir ekki né þori að biðja um það nú, sem
nauðsynlegt verður síðar meir, ef við fáum jafnretti með Dönum í stjórnarskipun landsins, t. a. m, stjórnarherra,
sem eins
ætti að ábyrgjast stjórnarathafnir sínar við Íslendinga, eins og
hinir dönsku stjðrnarherrar við Dani; en það er auðséð, að ef
svo lángt kæmist, þyrfti stjórnarherra þessi að kunna íslenzku,
svo alt á milli hans og Íslands gæti farið fram á vorri túngu.
þegar beðið var um, að konúngur auglýsti frumvörp stjórnarinnar fyrir fram, vildu menn heldur aðhyllast þá uppástúnguna, er skemra fór, og þókti það jafnvel ókurteysi, að biðja
konúnginn Um það, er hann ekki ætíð mundi eiga hægt með
að veita; en þrátt fyrir alla þessa kurteysi veit eg ekki til, að
þessi bæn se veitt enn. Fallist þíngið nú ekki á breytíngaratkvæði mitt, get eg ekki ætlað, að það vilji eða þori að biðja
konúng um undirskript hans undir íslenzk lagaboð, einkum
fyrst þessari bæn einu sinni hefir verið neitað. En hvað græða
menn á þessu þorleysi, sem einúugis sýnir, annaðhvort að
menn hafa ekki ljósa þekkingu um nauðsyn þess, er maður
biður um, eða hafa vantraust á stjórninni og þora ekki, að
fela henni bænheyrsluna '{
'þó beðið se nú um það, sem breytingaratkvæði mitt til
tekur, verður' eins veitt fyrir það, það sem nefndarálitið biður
um, eða breytíngaratkvæði þingmanns Skaptfellínga, þvi báðar
þær uppástúngur eru fólgnar i breytíngaratkvæði
mínu.
Eg
ætla ekki að fara fleiri orðum um þetta mál; að eins verð eg
að minnast á það, að mer sýnist breytingaratkvæðl-þingmanns
Skaptfellínga ekki hafa nógu glögg takmörk, þegar hann vill,
að einúngis íslenzk túnga se héðan af við höfð í öllum embættisgjörðum og embættisbréfum á Íslandi. Eg kalla það nú
embættishref á Íslandi, sem skrifuð eru á Íslandi, þó þau eigi
að fara til Danmerkur. Eg veit nú ekki, hvernig ætti að gjöra
dönskum s~jórnarherraþað að skyldu, að taka á móti þessum
íslenzku bréfum, án þess honum væri gjört það að skyldu að
svara þeim aptur á íslenzku; því opt getur svo borið við, að
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þau fari beinlínis til bænda, eins og brefii'l frá dómsmálastjórnaranum í vetur.
þetta breytingaratkvæði
er því á sömu stefnu
og mitt, en vantar þá ákvörðun,
að stjórnin skrifi á Íslenzku
til Íslendinga.
Eg þykist fullviss um, að meiri hluti þingsins
muni ekki
fallast á nefndarálitið,
og sé þá ekki, hvers vegna þíngið ekki
getur aðhyllzt breytíngaratkvæði
mitt, þó það se yfirgripsmeira,
en hitt hreytingaratkvæðið,
þegar það annars er skilmerkilegra,
og með glöggvari takmörkum.
Th. Gudmundsen: þegar
mál þetta í gær var rædt til
undirbúnings,
stóð eg upp og mælti fáein orð með breytingaratkvæði
því. er hinn virðulegi þingmaður
Skaptfellínga
hafði áskilið ser í því. En nú þegar eg lít á atkvæðagreiðslu
listann, fellur mer þetta breytingaratkvæði
ekki eins vel Í geð,
og þegar hann fram bar það, eptir því sen) eg þá tók eptír, og
enda liggur við, að eg ypti öxlum við því, eins og það nú er
,orðað; mer þykir nefnilega, að það se of aukið þessum orðum:
"í öllum embættisajörðum"~ því óumflýanlegt
er að við hafa
danska túngu í sumum embættisgjörðum
her á landi, einkanlega í réttargáng],
helzt þó í sakamálum
sumum og í þingvitnatöku,
við víkjandi kaupskipurn,
þegar þeim berst á, því
optast nær stendur þá svo á, að farmenn eru Danir og skilja
ei íslenzka
túngu, líka ber þetta að Í öðrum réttargéngsmálum.
Tilskipunin
frá 11. júlí 1800 leyfir í 16. grein, að við
hafa hina dönsku tún gu í dómsmálum þeim, er hinn konúnglegi landsyfirréttur
meðhöndlar,
þegar báðir málspartar
eru
annaðhvort
Danir ei'la Norvegsmenn,
og við geingst það stund
um við undirdómstólana
í líkingu
fyrr téðrar tilskipunar,
að
málspartamir,
þótt annar þeirra tó>e danskur,
en hinn Ísle'ldingur, koma ser saman um, að málið se flutt á danska túngu.
þetta hefir einu sinni skeð í Gullbringusýslu
i embættistíð minni,
og heit eg, að eg ekki gæti fyrirmunað malspörtunum
að við
hafa danska túngu í máli þessu, þar eð þeir urðu báðir á það
sáttir.
En ef nú breytingaratkvæði
hins fyrr téða virðulega
þingmanns
verður aðhyllzt af þinginu og gjört að lögum, eins
og það nú liggur fyrir, þá er auðsjáanlega
loku fyrir skotið
hrúkun danskrar túngu i réttargángsmálum
her á landi; en eg
gjöri mer í hugarlund,
að þetta hafi þó ekki verið ætlan hins
virðulega þiugmanns , og því skora eg á hann um, að skýra
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hetur orð sín og að apturkalla
úr hreytíngaratkvæði
því, er
hann bar upp, þessi orð: "i öllum embættisgjörðum" .
•Tón Guðmundsson..
j?etta var sjálfsagt líka meiníng mín;
þegar alútlendir menn einir ætti í hlut, eins og hinn heiðraði
konúngkjörni
þingmaður nú tók dæmi af, þá liggur það svo
beint við, að eins verður að hafa við mál það, er þeir skilja,
fyrir rétti, eins og þegar við þá er mælt á annan veg, og eitthvað verður að gjöra þeim skiljanlegt;
breytíngaratkvæði
mitt
fer því eingan veginn fram á, al'l hafa við íslenzku á réttargjörðnnum,
þegar svona stendur: á, heldur á hitt, að ekki se
verið að sperrast svona við dönskuna
ai'l óþarfa, t, a. m. þegar annaðhvort
báðir, sem hlut eiga að máli, skilja vel íslenzku,
þó þeir kunni dönsku,
eða þá að eins öðrum þeirra se svo
varið, ef hinn er íslenskur, einsog
þó mörg dæmi hafa verið
til, til að mynda þegar danska hefir verið við höfð við málspróf, afþvÍ sækjandi var útlendur , þó hann hafi sagt, að hann
skildi eins vel íslenzku,
og að ser væri eingi þægð í dönskunni.
Eg ætla ei hægt, eins og nú stendur á, að gjöra alla
stjórnina alislenzka,
og hvorki farandi fram á það, ne vert að
fara fram á það að svo komnu, en hitt held eg se rétt ai'l fara
fram á, að íslenzka ein se við höfð her á landi, og það verð
eg að ætla 'að sé ekki ofætlun neinum manni.
Haldðr Jðnsson z Mer var ekki öldúngis ljóst, hver að
væri meiningin í breytíngaratkvæði
þingmannsins
fyrir Skaptafellssýslu, þangað til hann nú sjálfnr skýrði það á þá leið, að
embættishref
þau,
sem beinlínis
geingi héðan
til stjórnarinnar,
ættu
að vera
undan
þegin því lögmáli,
að vera
skrifuð á íslenzku;
en þegar
þessi skilningur
er lagður Í
breytíngaratkvæðið
, er það, að mer virðist,
sömu meiningar, sem uppástúnga
nefndarinnar,
því þær undantekníngar,
sem hún gjörir, tekur hún greinilega fram.
j?að eina, sem
til stjórnarinnar
geingur,
vill nefndin yfir höfuð að skrifast
megi á dönsku, og hélt, að þegar einhver embættismaður
gefur öðrum embættismanni
álit sitt á einhverju málefni, og þetta
álit á að gánga til stjórnarinnar,
þá ætti þetta, eins og brefið
sjálft frá embættísmanninum,
að mega skrifast á dönsku. j?íngmaður Strandasýslu
heyrist mer byggja breytíngaratkvæði
sitt
á ímyndun um þvi. samboðna stjórnartilhögun
hjá oss; en eg
veit nú ekki, hvort allir eru búnir að festa hjá ser einhverja
ímyndun um stjórnarskipun
íslands, og enn síður er eg viss um,
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hvort ímyndunin er eins hjá öllum; og að minnsta kosti er sú
nýa stjórnarskipun enn ekki á komin; held eg því einga skynsamlega ástæðu til, að fallast á breytíngaratkvæði þingmannsins úr Strandasýslu, sem byggir á óvissum og ðorðuum hlutum. Eg get þannig hvorugt breytingaratkvæðið tekið fram yfir
nefndarinnar uppástúngu.
Varaforseti: Af því eg ætla nú að því komið, að þíngmenn
ðykist hafa fullrædt mál þetta, vilda eg fara að lyktum um það
fáeinum orðum, þó ekki þækti eg, ef til vill, gjöra vel að
byrja því nær umræðurnar um það í gær.
Eg ætla enn, eins og eg i gær mun hafa drepið á, að mal
þetta se oss Íslendingum nákomnast af öllum málum, sem
nokkurn tíma hafa á þingi rædd verið eða rædd verða. þessi
er sá eigindómurinn,
sem ver leingst höfum átt og með helgustum rétti, og sem ver seinast munum missa. það er búið
að skýra Ítarlega nefndarálitið og breytingaratkvæðin,
svo eg
þarf ei um þau neinum orðum að fara. Eg vildi að eins, al'l
menn gæfu gætur því lagaboði, sem nú er gildandi, og miðuðu dóma sína i málefni þessu eptir því. pað var danskur
maður i anar ættir, er óbeðinn gaf oss þetta lagaboð, og i
hverju skyni mun hann hafa gefið oss það'? Svo að ver hefðum not móðurmáls vors í allri stjórnarathöfn her innan lands.
Nefndin fer nú lángt um skemra, en konúngur fór 1844; hún
vill, að hinir lægri embættismenn brúki íslenzka túngu, og hinir æðri að eins þá, er þeir skipta máli við almúgamenn í landinu, rétt og í reqlunni , sem eg ætla þýða muni optast, skrifist á á íslenzku við aðra embættismenn, en eigi þó rétt á, að
rita á danska túngu, einkum ef málefni það, sem þeir rita um,
kynni þurfa sendast til Danmerkur. Allir sjá nú, hve miklu
skemra nefndin fer, en kouúngur hefir til ætlazt, er því að
eins &jörði öllum embættismönnum her innan lands það að
skyldu, að hafa numið túngu vora, að hann hefir viljað, að ver
hefðum hennar sem frjálsust og bezt not.
En eins og mer þykir nefndin í þessu máli hafa farið of
skamt, svo þykir nefndinni breytingaratkvæði þingmannsins frá
Strandasýslu
fara of lángt; en eg vil spyrja þingmenn, hver
skaði það muni vera, að beiðast þess, er maður á rétt á, þó
menn sæu, að það feingist ekki á næsta ári.
Eg ætla það
fullkomna skyldu, að mælast til, að fá að njóta réttar síns,
þó ekki getum við feingið hann strax.
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Ef að embættismenn innan lands eru skyldir til, að hafa
numið íslenzka túngu, og því mun nú einginn neita, þá skil
eg ekki, að sá, er erlendis vill komast til embætta þeirra, er
beinlínis snerta stjórn íslands, hafi ekki sömu skuldbindinguna. það sjá menn, að sú meiri mentunin', er slíkir menn hafa
ættu, fær þó ekki hindrað þá frá þessu; og það, að þeir standa
hærra í röð embættismannanna og eru betur launaðir, fær þó
ekkifriað þá frá þeirri kröfu, er lögmálið hefir til hinna lægri
embættismannanna.
þar er og ein hjálp, ab nú mun hægra,
en áður var, að læra erlendis íslenzka tún gu.
Einn af þíngmönnum gat á það í gær, að mál þetta mundi ekki til lykta
leidt, fyr en breytíng væri komin á stjórnarhögun landsins,
og að það mundi ósk þjóðarinnar, að standa heldur undir einum ráðherra, sem kunnugur væri, en 5 eða 6, að öllu ókunnum íslands háttum.
þá er og óskin einfaldari, að ginn læri
túngu landsins, en allir ráðherrar Danakonúngs.
Eg ætla því
hættulaust hverjum Íslendingi, að bera fram bæn sína, eins
og breytíngaratkvæðið stingur upp á, nefnilega, að brúkun ísIenzkrar túngu verði við höfð í öllum þeim málefnum,
sem
beinlínis áhræra Ísland, og að einginn verði til ráðherra kallaður eða embættismanns íslands, nema hann sannað hafi, að
hann hafi numið túngu landsins til hlítar, það er að segja, að
hann bæði geti ritað á túngu vora, séð.: hvort rétt væri á hana
ritað, og rædt hana. Eg ætla eingan Íslending þurfa blygðast við, að biðja um, að sá einn, er þetta gæti, verði kallaður til stjórnar afskipta landsins. það er auðvitað, að stjórn ...
in heyrir ekki meira, en hún getur, og þó ekki geti hún bænheyrt, ættum ver að finna oss skylt, að láta hana heyra þarfir vorar.
þíngmenn ráða nú atkvæðagreiðslu sinni í máli þessu, en
þjóðin ser á eptir af atkvæðagreiðslunni, hvort mönnum ber á
þíngi hefir verið þetta alhugamál, ellegar menn hafa rædt her
þetta þjóðarinnar nauðsynjamál að eins til gamans.
J. Thorstensen: Eg verð að biðja þingið að leyfa mer að
hera-fram eina athugasemd, og það er sú, "að skyldi breytingaratkvæði þingmannsins úr Skaptafellssýslu fá framgáng, eða
flest atkvæði, þess þá verði getið eptir umræðum þíngsins, að
þar frá skiljist framandi menn, er ekkert skilja í íslenzku",
eins og ómögulegt er að koma við íslenzku máli 'við slíka menn.
Framsogumaður:. Eg ætla ekki. að fara um þetta máI-
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efni mörgum orðum, fremur en komið er.
l\ler getur ekki
skilizt betur, en að þjóðin öðlist það, sem hún í þessu efni
þarfnast, þegar hún má vera viss um, að eingi mál, sem snerta
hana og til hennar koma, verði rituð á annari túngu, en hennar móðurmáli. petta er líka nauðsynlegt, sanngjarnt og réttvíst, og þessu hefir nefndin fram fylgt, en ekki gátum ver
litið svo á þetta, sem það mundi styrkja þessa bæn, að fara
fram á það, sem stjórnin að svo komnu ekki gæti veitt.
Eg veit ekki greinlega , hverja hugmynd um væntanlegan stjórnarhag landsins þeir heiðruðu menn hafa, sem með breytingaratkvæðinu hafa mælt; þeir töluðu, að því sem eg tók eptir,
um einn stjórnarherra, en eg veit ei, hver einn maður ætti að
geta haft ábyrgð á öllum málefnum Íslands, nema hann væri
sem nokkurs konar kóngur, og hefi eg drepið á eitthvað áður, sem lýtur að þessu, og ítreka það því ekki aptur.
Ekki
held eg þjóðin hafi neitt tilefni til brigala á þingið, ef það
gæti feingizt, sem nefndin æskir eptir; því ei veitir mer hægt
að sjá, hvort tilefni til umkvörtunar það getur gefið, þó embættíshréf þau, sem beinlínis sendast út til Danmerkur, séu
á öðru máli, þegar það ekkert spillir málefnunum sjálfum, en
það má ske öllu fremur getur verið þeim til bóta.
pó von se nýrrar stjórnarlögunar, getur mer ei skilizt, að það
mundi flýta fyrir henni, að svo umfangsmikil bænarskrá væri
geingin á undan.
Sú nýa stjórnartilhögun
verður fyrst að
komast á, og þá geta menn fyrst séð, hvað lángt verður komizt í brúkun málsins. pað er mín trú, að menn verði að taka
tíðina, eins og hún er gefin, en varast að taka: undir sig þau
stökk, sem menn ei vita hvert leiða.
Eins og hver af oss
hefir sína sannfæringu, svo hefi eg mína, og hefi þannig látið
hana í ljósi, eins og eg veit réttast,
Steffán Jónsson: pað mun varla þurfa að ætla, að bænd"ur gjöri ser miklar hugmyndir um stjórnartilhögun; það erhinum
ætlandi, sem ofar standa, en ætla má bændum að segja vilja sinn
um móðurmál sitt. pó nú væri beðið um meira, en í bráð sýnist
brýn nauðsyn til, þá mun það hættulaust, og betra er það, en
ásaka sig síðan' um, að of lítils hafi verið beiðzt.og ei mun þurfa
að óttast fyrir, að meira verði veitt, en mögulegt sé að upp fylla.
par einginn ræddi málið framar, kvað varaforseti það fullrædt, og leitaði síðan atkvæða þingsins um þessi atriði:
1. Vill þíngið aðhyllast nefndarálitið breytt eða óbreytt '?
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Síðara feit með 18. atkv. gegn 4.
2. Vill þíngið , að brúkun danskrar túngu verði með öllu af
tekin í emhættisstörfum þeim, sem beinlínis áhræra íslenzk
stjórnarmalefui,
bæði her innan lands og erlendis, og að
þeir einir verði kallaðir til að vera stjórnarherrar og embættismenn Íslands, sem sannað hafi, að þeir kunni íslenzku til hlítar (Ásgeir)?
FeIt með 12 atkv. gegn 10.
3.. Vill þí~gið, að einúngis íslenzk túnga se héðan af við
höfð í öllum embættisgjörðum og embættisbréfum á Íslandi (Jón Guðmundsson)?
Samþykt með 18 atk. gegn 4.
f>ínginu slitið.
fyrir miðjan dag.

27, júlí -

Fundur ákveðinn að morgni um 10. stundu

tuttugasti

qg fjórði fundur.

Allir á fundi,
f>íngbók frá tveimur síðustu fundum upp
Iesin og samþykt.
Varaforseti tók fram til undirbúnings umræðu málefnið
um undirskript konúngs á íslenzkum texta þeirra lagaboða,
sem gilda eiga á Íslandi, og afhenti álitsskjal nefndarinnar
framsögumanni , Jóni Guðmundssyni,
er las það upp svo
hljóðandit

.

Alþíngi hefir kosið oss í nefnd til að segja álit vort um
þá uppástúngu,
er einn vor, Jón Guðmundsson, bar upp fyrir
þingið, um að héðan se send itrekunar bænarskrá uni:
að hinn íslenzki texti þeirra lagaboða, sem gildi verður
gefið á Íslandi, verði upp frá þessu staðfestur með undírskript hans hátignar, konúngsins, og hlutaðeigandi ráðgjafa, eins og vanalegt er á frumrituðum lagaboðum.
Eptir uppástúngu eins þíngmanna 1847 var þá nefnd sett
á alþingi til að yfir vega þetta mál, var það síðan rædt á þínginu svo einhuga, eins og málefnið átti skilið, og samþykt með
22 atkvæðum gegn 1, að semja skyldi um það þegnsamlega
bænarskrá til konúngs; hún er dagsett 2. dag ágústm. 1847,
.eg má lesa hana í þess árs þíngtíðindum bls.· 666-668, en
uppástúnguna
og umræðurnar hvorutveggju
bls. 107.,.-'-113,
455-467 og 485-497 •. Nú er því lýst yfir í þessari uppástúngu, er ver höfum til meðferðar, að stjórnin hafi greidt
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beint afsvar þessari bæn alþingis í auglýsingu þeirri til þessa
alþingis, er tjáir frá úrgreíðslu alþingis málefnauna 1847. Að
vísu er sú auglýsing enn ókomin til þessa alþingis, en ver
höfum því síður ástæðu til að bera brigður á það, sem i uppástúngunni segir um afsvarið , sem stiptamtmaðurlnn, er ber er
'á þingi til að greiða svör i umboði stjórnarinnar,
bar eingan
efa né tvímæli á þessa sögu uppástúngumanns, og fremur styrkti
hana, en reingði, og hyggur því nefndin, að henni byrji að álíta afsvar stjórnarinnar vafalaust, og kveða upp álit sitt í þá
stefnu.
Ver ætlum ekki að þessu sinni nákvæmlega að taka fram
neinar þær ástæður, er uppástúngumaðurinn
og þingið 1847
studdust við, þær hljétaað vera þingmönnum flestum í fersku
minni, og stjórnin hefir þær allar hjá ser i. skjölum málsins
frá því í hitt eð fyrra. .Enþvimikilvægari
og augljósari sem
þessar ástæður eru, því skýrlegar
se~ þær voru þá teknar
fram á alþingi 1847 því fremur verður nefndin .að vera föst á
þyí, að alþingi beri nú ekki áð' leiða þe~andi hjá ser. af svarið stjórnarinnar.
þá voru leidd að því ljós. tök og óhrakin,
áð konúngar hafa fyrri staðfest íslenzk lagaboð með undirskript
sinni,að
hins sama hefir Ieingi og stöðuglega verið gætt í
hertogadæmunum ; þá voru sýnd þess mörg dæmi, hve ónákvæm og ónóg. væri útleggíng sú á lagaboðum enna seinni
tíma, sem fylgt hefir hinum danska texta lagaboðanna, sem her
hafa náð gildi, en hann einn hefir verið undir skrifaður af kon'úngi, og ef ágreiningur hefði orðið á meiningunni í útleggingunni og á textanum, væri danskan látin gilda,þar hún væri að
eins staðfest með undirskript konúngs.
þó nú hin siðustu árin .kunniað
vera vandaðra mál á
·útleggíngum lagaboðanna, þá eru þó fleiri en eitt dæmi þess,
að hún er mismunandi við danska textann, og ekki sem nákvæmust að meíningunni til, en þá eru en sömu vandkvæðin
.og fyrri,aðdauskan
er látin gilda, yfir höfuð að tala. En eins og
ekkert getur verið fremur áriðandi fyrir neina þjóð, en að hún hafi
traust lög og skiljanleg, ef hún á að meta þau eins helg, og
hlýðnast þeim svo algjörlega, .sem vera ber, ems víst er og
hitt, að aldrei .geta lög her á landi náð fullri helgi 'ni; þeirri
virðingu og. hlýðni af .hendi landsmanna, sem nauðsynleg er,
fyrri en þau eru gefin útá
íslenzku, og staðfest með undirj
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skrípt konúngsins fljálflS og ráðgjafans, þess er málið liggur
undir.
Nefndin verður að ætla vafalaust, að stjórnin geti ekki,
sízt með tilliti til hinnar þjóðlegu breytíngar, sem nú er orðin
á stjórnarlöguninni í Danmörku, litið á mál þetta öðruvísi, en
ver nú látum í ljósi; hún blýtur þó að játa, að ekki má til
þess ætlast af íslenzkri alþýðu, að hún skilji dönsk lög, eða
að bún virði þau lög og blýðnist þeim, sem hún skilur ekki;
ver ætlum; að einhverjar serstaklegar og óskiljanlegar kríngumsræður bafi ollal'l afsvarinu, og ver hikum því ekki við að
leggja það til, að þetta beiðraða þíng semji þegnsamlega
ítrekunar-bænskrá um:
að hinn íslenzki texti á þeim lagaboðum, sem gildi verður gefið á íslandi ,verði
upp frá þessu staðfestur með
·undirskript hans hátígnar, konúngsíns, og þessréðherr·ans, sem málið á undir.
.
Reykjavík,

J. .Guðmundsson.

25. dag júllmánaðar 1849;

p.

Sveinbjörnsson.

J. 'ohnsen.

·Framsögumaður,.fón
Guðmundsson:
Nefndinni þókti
ekki þörf að· skýra þetta mal ítarlegar, eða fara um það fleiri
orðum í álitsskjalínu, þar sem allarenar belztu ástæður. em
áður svo ítarlega teknar fram við meðferð málsins 1847. .
·1>ar
sem nefndin befir bent til, að í hinum seinustu lagaboðum megi enn finna frábrugðnar meiningar í útleggingunni
við það, sem stendur í danska textanum, þá var einkum meint
til enna tveggja opnu breta 6. og IS. júlí 1848. í hinu fyrra
'er í 2. grein, þar sem verið er að ákveða, frá hverjum tíma
bin nýa ákvörðun um 10 ára tímann eigi að byrja, í danska
textanum t848, en í þýðingunni 1849. í hinu lagaboðinu er
það augljóst af danska textanum, að jafna ætti alþingiskostnaðinumá kirkjueignir bænda, eins og á aðrar eignir þeirra; íslenzka þýðíngin fer um þetta svo mörgum orðum og éskilmerkilegum, .að von var,· þó bændur og íslenzkir menn tæki
'það svo, sembændakirkju
eignir væri undan þegnar gjaldinu.
Einn enna heiðruðu valdstjórnarmanna sagð] i gær, ."að kfUln
hefði farið i dönskuna," til þess að fá rettari skilníngáþessu,
og eg ætla, að hann hafi gjört rétt, fyrst danskan eiri val'
staðfest með undirskript konúngs;en
eg ætla líka, 'að íslenzk
alþýða bafi gjörtrett, að· fara eptir þýðingunni, en ekki dönsk-
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anni, sem .hún ekki skilur, ogvi1ja eptir þVÍ vera laus við
gjaldiðuf bændakirkju eignum. Hefir mismunur þessi og misskilningur ollað megnri óánægju og ágreiningi út um landið,
eins og her hafa nú komið fram ljós merki :t þinginu, og hefir það ollað hel' margbrutnum og kostnaðarsömum umræðum.
pessu og því um líku mun fara fram, og hlýtur að fara
fram í landinuvá meðan lögum vorum 'er svona hagað; á meðan konúngur sjálfur ritar ekki undir íslenzka textann og staðfestir hann með því, verður þýðingin jafnan ónákvæm; þá verð
ur farið fyrst að vanda hana, þegar hún á að verða texti og
staðfest með undirskript konúngs; á meðan konúngur ekki
undir skrifar, verður þýðíngin þýðingarlaus,
þó aldrei nema
standi undir henni þessi orð: '"undir. vorri hendi og innsigli,"
þegar þó ekkert sest nafnið og ekkert innsiglið, eru þau orð
þá næsta marklaus og hlægileg; á meðan þessu fer fram, er
jafnan hlaupið í dönskuna, ef orða eða meiningamunur ~!j en
hvaða réttur erá því, að ætla íslenzkri alþýðu að skilja dönsku?
En eg gef ekki um að fara fleirum orðulf!
þetta .atriðí ; því
ef nokkur þjóðarr;;tt~r er, þá~r 'hin)n 's~~ a'ð h6nse ' bundin
þeim einum lögum, sem hún skilur , það er, að þau séu rituð
á heimar máli, og sem ,hún má hafa fult traust á; en það verður þó aldrei, á meðan löggjöfin ekki undir skrifar lögin á því
máli, og þessi réttur er öllum svo augljós, aðeingum getur
.skilizt, hvaða ástæður stjórnin hafi til þess ,að gánga svo frá
lögunum, sem ver Íslendíngar erum bundnir, al) þau megi
verða oss bæði heilög og skiljanleg.
Eg ætla þá ekki að fara fleiri orðum um þetta; en af því,
sem eg let í ljósi í gær, þegat;. rædt var um brúkún íslenzkrar túngu, að mer þækti vart fram áþ~ð farandi að sinni, að
allirráðgjafarnir
og hin önnu,r æðsta valdstjórn rituð\,l hvað
.eina, er Ísland snerti, á íslenzka túngu, þá kann sumum að
virðast, að þetta komi ekki sem bezt heim við það, er eg fer
.fram á í þessu máli, að konúngurinn og ráðgjafarnir gefi út
og undir skrifi lögin á íslenzku, þar sem svo sýnist, sem eg
.þannig ætlist til, að ekki að eins ráðgjafarnír,
beldul' einnegin konúngurinn skilji íslenzku; en her er á tvent að líta,
sem gjörir það augljóst, að vel er, farandi fram á þetta, og þó
ekki .hitt að sinni. Stjórnarmálin, yfir höfuð að tala, snerta
.að eins einstök atriði og einstöku menn, og eru að eins bundin við ákveðinn tíma; þau eru svo margbreytts og umfángs-
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mikils eðlis, að vart er mögulegt, nema fyrir alíslenzka menn,
að rita alt það á íslenzku.
Aptur eru lögin, þau er árlega
koma út, svo miklu umfángsminni; þau eru almenn og ná til
allra, og eiga að gilda, ef til vill, um aldur og æfi; því er
bæði svo miklu hægra, að gefa þau út á íslenzku, og svo öldúngis nauðsynlegt.
Ver Íslendingar vonum og óskum, að breytíng verði á
stjórnarskipun her hjá oss i nokkuð líka stefnu, og nú er orðið í Danmörku; ver vonum og óskum, að þessu verði framgeingt sem fyrst, og vor mildi konúngur hefir sjálfur alið og
eflt þessa von vora með fyrirheitum þeim, er hann þegar
hefir boðað oss með allra hæstum úrskurði af 23. sept. 1848,
þar sem sagt er skýlaust, að ekkert skuli ákvarða um stjórn
Íslands framvegis og samband þess vib Danmörku, fyr en búið se að leita um það álits sérstaks þjóðfundar her á Íslandi.
þar ætla eg hiun rétta tíma og hinn rétta stað til að ræða
um það og kveða á, hvaða máli hin æðri valdstjórn, sem næst
geingur konúngínum,
eigi að beita við landsbúa í stjórnarathöfnum sínum. 'Undir eins og breyting kemur her á stjórn,
kemur og breytíng á mál það, sem hún brúk.ar. En þess hefir einginn Íslendingur nokkurn tíma óskað, að standa undir
öðrum konúngi, eður eiga annan landshöfðingja yfir ser ,en
Danakonúng einn; því óskum ver og þess og treystum því nú
þegar, að hann bindi oss ekki öðrum lögum, en þeim, sem
eru á túngu sjálfra vor, og sem hann treystir og gildir með
undirskript sjálfs sín, og treystir hann því að eins og tryggir,
sem vera ber, ríki sitt á þessu landi.
Stiptamtmaður:
Hvað því við vikur, sem í nefndarálítinu
er farið fram á, að eg hafi ekki borið brigður á þá sögusögn,
sem lýst er yfir í þeirri upp ás tún gu, sem nú er til meðferðar, að
stjórnin í auglýsíng sinni um úrgreiðslu alþíngismálefna árið
1847 hafi greidt beint afsvar bæn alþingis um undirskript
konúngr. undir íslenzka lagatextann, þá áleit eg það ekki
samkvæmt stöðu minni að neita þessu, þótt eg ekki af öðrum
en hinum heiðruðu þingmönnum, er nýlega komu frá Danmörk,
hafi feingið vitneskju um afsvarið ; en þar á móti get eg ekki
vitað, á hverju", ástæðum afsvar þetta er bygt, og virðist mer,
að þingið ætti ekki að fara fram á þessa bæn, fyr. en það fær
að vita ástæðurnar, og það því síður, sem mikið undir því er
komið, hvernig s'Val'i~ er orðað. Eg skal að öðru leyti ekki
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fara leingra inn i málefni þetta sjálft; þegar það var borið
upp her á þinginu, var eg þvi ekki öJdúngis mótfallinn;
að
þvi væri gefinn gaumur, því eg vonaði, að konúngsfulltrúinn
mundi bráðum koma og sjálfur skýra þinginu frá ástæðum
þeim, sem svar stjórnarinnar er bygt á, og sem mer eru ókunnugar.
Ef þessar ástæður væru hinar sömu, sem i alþíngistíðindunum 1847 eru fram taldar, þá held eg óþarfa, að ítreka þær, en ef þær eru nýar, þá getur það verið, að sú ástæðan hafi verið í fyrirrúmi, að stjórnin hafi álitið málefni
þetta i svo nákvæmu sambandi við hina tilvonandi nýu stjórnarhögun landsins, að þvi gæti ekki fyr orðið ráðið til lykta;
annars fel eg það á þingsins vald, að dæma um, hvort við
eigi, að bera upp fyrir konúng bænarskrá um málefni þetta,
þar sem þíllgið á aðra síðuna veit ekki, á hverjum ástæðum
afsvarið um það er bygt, en á hinn bóginn veit þó, að það
'Verður rædt á næsta fundi. En fallist þíngið á að semja bænarskrá, þá held eg hún eigi að vera i þei1'1'istefnu, að mál
þetta megi koma fyrir á þjóð fundi þeim, sem væntanlega verður haldinn að ári.
Guttormur Vigfússon: það ætla eg mer óhætt að fullyrða, að
aldrei muni þær raddir þagna ,sem ei endurtaki og itreki alt
heitar og alvarlegar bænir sinar um þetta efni, svo [opt sem
þeim er hrundið, uns þær eru heyrðar.
Sá hugsunarháttur
er þjóðinni svo inn gróinn, að hún álítur sjer ekki skvlt að hlýða þeirri skipan, er hún ekki skilur,
hver helzt sem ~r; en það ér alkunnugt, að fæstir Íslendingar skilja danska túngu, og þess vegna ekki heldur dönsk lög.
petta málefni var svo ítarlega rædt Mr á þínginu í hitt eð
fyrra, að vart mun ætlandí, að mörgu se hægt þar við að bæta
nú, er styrki það; þeim orðum var þá farið um það, að önnur
fegri, fullkomnari og sannari munu trautt hittast. Einn meðal
hinna merkustu þingmanna þá kvað svo að orði, að lögin væru
næst guðs eigin orðum þau helgustu og háleitustu orð, er töluð væru til þjóðanna. þetta eru þau sannmæli, sem alment
eru viðurkend, og af þeim ástæðum álitum ver oss beinlínis
gjörðan órett, ef ver erum skuldbundnir til að hlýða þeim lögum, er ver ekki skiljum, eður þeim lögum, sem ekki eru
merkt með þeim stimpli, er veitir þeim tign sína og helgi,
eður skuldbindandi krapt, sem er konúngsins eigið nafn eður
undirskript; ver meinum oss eiga fullkomna heimtu á þessu,
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ógreUvísa kröfu til að verða hænheyrðir, og því ánýum· ver
bæn vora, að öðlast þau lög, sem sjeu á móðurmáli voru fullgilt með konúngsins nafni.
það traust ætlum við að bera til konúngs vors, að þó
hann af einhverjum oss óþektum ástæðum hafi neitað oss um
þessa vora bæn hingað til, muni hann samkvæmt vísdómi sínum hafa vilja og ráð til að ryðja úr vegi eptirleiðis öllum
tálmunum, sem hingað til hafa verið í vegi fyrir þessu voru
áríðandi þjóðarmálefni, og sem allra fyrst heyra þessa vora
hjartans ósk og bæn.
R. M. Ólsen. Eg get ek.ki dulizt þess, að eg verð að
vera herra stiptamtmanninum samdóma með öllu um, að mál .•
efni þetta heyrir undir aðgjörðir þjóðfundarins, sem í vændum
er að haldinn verði ber að ári. Eg vil heldur ekki láta þess
ðgetíð, með tilliti til ræðu ens beiðraða þingmanns Skaptfellinga, að einmitt vegna fyrstu greinar í íslenzku þýðingunni á
opnu bréf frá 18. júlí f. á. hrópuðu sjálfseignar kirkjueigendur, og það sumir hátt, að alþingiskostnaðargjalds
væri ekki
krafizt af kirkju eignum þeirra, hvar til þeir virtust hafa talsverða átyllu, þar eð þar er svo að orði kveðið :"lfmsjarðirpresta,
kirkjujarðir og spítala, og þær jarðir aðrar, er til guðs þakka
eru lagðar", og í danska textanum standa líka orðin "milde
Stiftelser".
Stiptamtmaður: það, sem hinn .heiðraði þingmaður fór
fram á, gefur mer tilefni til að fara fleirum orðum um það,
er hinn heiðraði framsögumaður áðan mælti.
íslenzka þýðingin, sem nú er gefin á lagaboðunum, er ljós vottur um, að
hún er vönduð, og veit eg ekki betur, en að hún se samin af
þeim sama manni, sem á mikinn þátt í undirbúningi lagaboðanna, og virðist mer eptir því, að þar sem danski textinn er
óljós, geturililenzka
þýðingin verið. til leiðbeiningar.
Hvað
ser i lagi við víkur opna hrefinu frá 18. júlí 1848, þá hefðu
Iensjarðirpresta,
ef beínlínis var farið eptír danska textanum,
ekki verið undan þegnar alþíngistollinum, en af því þetta
ekki var samkvæmt tilgángi lagaboðsíns, eins og þeim, er
þýdtJi lagaboðið á íslenzku, líklega var kunnugt, þá hefir hann,
held eg,með vilja valið önnur orð i þýðíngunni; en standa í
danska textanum. . Alt öðru máli var í þessu tilliti áður að
gegna, því þá var. þý~íng lagabeðanna falin á hendur íslenzk.
um emhættísmanni, .sem einganþátt.·átti í undírbúníng! þeirra;
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en þar á móti starfar sá maður, er tekur þátt í undirbúning!
lagaboðanna, að þýi'língu þeirra á íslenzka túngu, og virðist
mer því ástæða til, að leggja meira traust á þýðingu þessa,
en áður; en á hinn bóginn neita eg því samt ekki, ab vafi
nokkur er á. hvort fremur beri að fylgja hinni íslenzku þýðingu lagaboðanna, en danska textanum, meðan undirskript
konúngs vantar undir hana.
Thorstensen:
Eg er enn þá sömu meiningar, sem fyrri,
að ei sé enn þá kominn tími til að bera upp bænarskrá um
þetta efni, heldur að það heyri undir næsta þjóðfuJld; enda
sýnist mer mikið vanta, meðan þingið hefir ekki þá prentuðu
neitún frá ráðgjafa konúngs um þetta efni, og væri það rétt
i eðli sínu og formi, að hún væri lögð fram fyrir þingir., áður en farið væri að semja bænarskrá að nýju, svo við vitum,
hvaða rök eru til færð fyrir neitun þessari, sem eg hefi heyrt
all hafi átt ser stað; eg efast nú ei um, að þettað se satt; en
þó svo sé, þá er hitt formlegra, að þingið sjái fyrst neitunina,
því sjón er sögu ríkari.
Th. Guðmundsen : Eg ætlaði einmitt að bera upp þá sömu
athugasemd, og hinn konúngkjörni þingmaður nú gjörði, því
heldur sem eg hreifði líku, þegar þetta mál var rædt til inngá ngs.
Steffán Jðnsson : Eg get með eingu móti fallizt á það,
sem menn nú em farnir all bera til mótmæla þessu máli; eg
held menn verði þó að vona, að konúngur gefi út lög, hvernig sem stjórnar tilhögun að öðru leyti- yrði háttað, og þegar
hann gefur út lögin, þá held eg menn eigi rétt á, að bíðja
hann um að undirskrifa þau lög, sem hann gefur oss, og
það á því máli, sem ver skiljum, og er okkar móðurmál. Eg
held því, að eingin ástæða se til, að hrinda þessu máli tímans
vegna .. l>að er borið fyrir, að menn hafi enn þá ekki feingið
neitandi svar konúnæs um þessa bæn, sem honum var send
{rá alþingi 1847, og þó því væri neitað, þá hefðu menn ekki
sjeð ástæður fyrir þeirri neítun; en eg verð samt að halda, að
menn viti svo mikið, að bænin sé ekki enn þá heyrð af konúngi, og þá held eg, að það eina úrræði sé, að biðja aptur,
og svo leingi menn ekki fá það, sem beðið er um með gildum ástæðum og af sannri þörf, eins og þetta er, og því se
eg ekki betur, en að nefndarálitið hafi rétt fyrir ser.
Jón Jónsson: l>að var fyrir skemmstu talað um opna
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bre61'1af 6. júlí lSiS, um breytíngu tíma þess, á hverjum maður gæti áunnið ser rétt til sveitar framfæris, svo sem að íslenzka þýðíngin á því kæmi ekki saman við danska textann.
Strax í vetri var, þegar eg sá áminnzt bref, tók eg eptir, að
sitt ártal var í hvoru, dönskunni og íslenzkunni, og álít eg
það prentvillu eina, því ártalið verður ekki eiginlega þýdt,
þegar það er í tölustöfum. En alt fyrir það ríður ekki minna
á, að svoddan hirðuleysi og trassaskapur se ekki brúkaðue,
og sízt af öllu i lagaboðum, sem rettindi manna eru bundin
við, og sýnist mer vert, að menn þó i hið minnsta láti af
þessum ummælum hlutaðeigendur sjá, að tekið væri eptir þessu
og því líku athugaleysi.
Stiptamtmaður:
Eg skal einúngis geta þess, að prentvillur geta komið fyrir í öllu, sem prentað er, ekki einúngis
her á landi, heldur og í Danmörku; þannig var í dönsku lagaboði nokkru af vangá við prentunina slept orðinu "ikke", svo
það fekk þýðíngu gagnstæða þeirri, sem til var ætlazt af stjðrn •.
inni, og komst þetta fyrst upp laungu seinna, þá· beðið var
um breytíngu á því.
Eyólfur Einarsson: Eg veit, að einginn af þíngmönnum
óskar, að bænarskráin falli; þækti mer líklegt, að dæmið um
þíngkostnaðinn bendi mönnum á þá nauðsyn, að öll lagaboð,
sem stjórnin sendir okkur, fáist undir skrifuð af konúngi; er
enn ei fyrir endann séð, hvað mikið það verkar á réttindi
manna, að undirskriptir eru ei feingnar; ættu menn ei að
þreytast að biðja um þetta, þángað til það fæst. Eg verð líka
að geta þess, að mer kemur undarlega .fyrir, að nokkur lærður maður se ivafa, hvað orðið Mensalgaarde þýðí; eg var það
líka fyrst, þar til eg las það i konversazíóns orðbókinni, þar
er það svo útlagt, ,Jarðir, sem prestum er lagt i kost og tæring, til fæðis og klæða", og því stóð eg svo fast á útleggíngu
o~~n~
•
R. M. Ólsen: Hvað sem mensalsjðrðunum líður, þá verð
eg að biðja hinn virðuglega þingmann Barðstrendínga, að athuga dönsku orðin "miMe Stiftelser" í 1. grein umgetins opna
bréfs, og sjálfseignar kirkjujarðir munu þó fremur mega kallast mildar, en ómildar stiptanir.
Eyólfur Einarsson: Eg held, að í sömu orðabók megi
sjá, að orðið "mil~e S.tiftelser" er alt annað; þó er eg ekki
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eins fastur á, að það se þar; en se það ei svo, skal eg fá
sönnun mína annarstaðar frá, ef þingmaðurinn óskar.
þ. Sinertsetu
Nefndin í málefni þessu telur það að líkindum vist, að eg muni hallast að uppástúngunni,
þvi svo
hafi mer farizt orð, bæði nó á þinginu, og líka á þínginu 18!7,
og það er líka rétt til getið, að svo muni verða, ef að þíngið
annars skyldi af ráða það, að semja og senda her um bænarskrá. En alt fyrir það get eg þó ekki dulizt þess, að mer
ekki allshendís
geðjast sem bezt að uefndaruppástúngunní,
og getur það verið af þvi, að mer sé ekki orðin hún nógu \i ós;
mer finnst, sum sé, að hún ekki taki það nógu skýrlega fram,
hvort lagaboðin eigi að vera á dönsku og íslenzku, þó undirskript konúngs fáist nú á þeim íslenzka texta, hvort bæði
danakan og íslenzkan eigi þá að undir skrifast afkonóngi, og
hvor textinn eigi þá að vera ~á gildandi.
Eg fyrir mitt leyti
'Vildi nó heldúr óska, að lagahoðunum, sem her eru gjörð
gildandi, fylgði eingin danska, en að þau væri einóngis á íslenzku, undir skrifuð af konúngi og stjórnarherra þeim, sem
undir ritar með sonum, og ætla eg, hvernig sem fer, að geyma
mer rétt til breytingaratkvæðis á þá leið, og áskil mér hann.
l\ler þykir þetta ekki svo litlu skipta; menn heyra, eins og
hreift var á þinginu, konúnglega embættismenn,
dómarana
sjálfa, bera það fram, að þeir hlaupi í dönskuna á lagaboð unum, þegar þýða þurfi eitthvert vafa eða vandasamt atriði löggjafarinnar, og er eg hræddur um, að þeim kynni að bregða
til ens sama, þegar þeir hefði danska málið fyrir ser á sömu
opnunni, enda þó það vantaði konúngsius
undirskript, og því
heldur, ef það væri nó undir skrifað líka,. en eingin vissa fyrir, hvor textinn skuli gilda.
Stiptamtmaður:
Eg skal þó geta þess, að lagaboðin eru
ekki einúngis til orðin fyrir alþýðuna, heldur einnig fyrir embættismenn, og þar lÍ meðal dómendur í hæsta rétti. Nokkrir af þessum dómendum skilja að vísu íslenzku, en ekki allir, og má þess vegna ekki sleppa danska textanum. Að lagaboðin eru til bæði á dönsku og íslenzku, getur, ef til vill, í
einstökum tilfellum ollað nokkrum vafa, en stærri vandkvæðum mundi það olla, ef danska textanum væri að öllu slept.
Dæmi það, sem ber var tekið fram, sýnir, að embættismenn
her á landi hafa heldur mikið farið eptir islenzku þýðingunni.
En þótt eg hafi mælt fram með þessu, getur það samt orðið
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að miklum stuðningi til að finna réttan skilníng lagaboðanna,
þegar þau eru einnig prentuð á dönsku.
IIaldór Jónsson: pegar rædtvar
,am það her á þingi,
hvort nefnd skyldi kjósa til ail hugleiða málefni þetta, Jet eg
í ljósi það álit mitt, að ver Íslendingar hefðum ástæður til að
biðja og vona þess, að konúngur vor undir skrifi hinn islenzka texta þeirra laga, sem hann gefur oss; en eg studdi það
þó líka, að nefndarkosníngu væri frestað, þar ver ekki hefðum
seð af sjálfri hinni konúnglegu auglýsingu, að bæn vorri frá
1847 um þetta efni væri neitað. Af sömu ástæðu verð eg enn
að álíta málið of snemma upp borið, þvi þingið stendur í svo
beinu sambandi við konúnginn, að auglýsing. um úrlausn málefna vorra á að koma til vor beinlínis frá konúngi, en ekki
á krókóttum vegum fyrir milligaungu annara.
Hvað annars
snertir samband þessa málefnis við málefni það, sem her var
rædt í gær um brúkun íslenskrar túngu, er eg enum beiðraða
framsögumanui
samdóma.
Hvernln sem eg ímynda mer samband Íslands við Danmörku, þá hygg eg, að Islendingarávalt
muni óska, og hafa gilda ástæðu til að óska, að lög þau,
sem þeir eiga að lifa eptir, verði skráð á íslenzku og undir
skrifuð af stjórninni.
J. Johnsen: Eg verð þó her við að leyfa mer þá einu
athugasemd, að þar sem nú litur svo út, að konúngsfuUtrú.i
sjálfur eigi komist á þetta þing, áður en því er slitið, og þvi
líka, að ástæðurnar fyrir neitún þeirri, eða svari þvi upp á
bæn vora 1817, sem eg tel fullsannað að stjórnin hati getið,
ekki verði þinginu kunnar, þá má það einmitt fyrir þessa sök,
að mer virðist, álítast á góðum rökum bygt, að þingið nú apt. ur ítreki bæn sína í þessu áriðanda og þjóðlega málefni, þvi
annars eru, að mer virðist, öll líkindi til, eins og á stendur,
að þjóðin seint eða aldrei fái vitneskju um það, hvað verið
geti ósk hennar, eða bænheyrslunni til fyrirstöðu. en þar í
sýnist mer á margan hátt mikið varið, að þetta skýrist, heldur fyrr en seinna.
Stiptamtmaður:
Ef málefni þetta ræðst til lykta að ári
með stjórnarhögun þeirri,
sem menn þá eiga í vændum, þá
fæ eg ekki skilið, að það geti verið svo áriðandi nú, að vita
ástæður þær, sem afsvarið er bygt á.
Guttormur Vi,qfússon: Eg ætla, að dæmið sem herra
stiptamtmaðuriun til færði um prentvilluna, sem átt hefði ser
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stað í hinni dönsku lög/itiöf, geti verið sönnun fyrir því, hversu
nauðsynlegt það sé, að konúngurinn staðfesti lögin með nafni
sínu; því það mundi ella vart hafa verið gjört ser far um, að
láta prenta löggjöfina um, sakir prentvillunnar, ef hún einúngis hefði verið nafnlaust eptirrit, en sökum þess að það
voru gildandi lög sakir undirskriptarinnar, er höfðu skuldbindandi krapt til að lifa eptir bókstafnum, en sem fyrir prentvilluna voru mótstriðandi andanum (meiníngunni), Ilá var nauðsynlegt, að leiðrétta hana, svo menn leiddust ekki í "illu.
Stiptamtmaður:
Prentvilla sú, sem eg talaði um, var í
dönsku lagaboði.
.Tón Jónsson: Hefði nafn konúngs verið undir íslenzku
þýðingunni á opna bréfinu, sem um var talað fyrir skemmstu,
af 6. júlí 1848, og gjört það þannig að lögum, hefði áður nefnd
prentvilla gjört lagaboðið bæði óvanalegt og ekki heldur sanngjarnt, því þá hefði það bundið tímann við nýárið næsta á
undan því, sem boðorðið kom út, fr því líklegra, að í textanum sé ártalið rétt, en þó kynni þetta að geta valdið ágreiningi,
svo betra væri, að fá nýa vissu fyrir því, hvort réttara væri.
Haldór Jónsson:
Hinn heiðraði þingmaður Árnesínga
sagði áðan, að það væri fullsannað. að konúngur hafi neitað
bæn þingsins frá 1847, um að konúngur undir skrifi íslenzka
texta laga þeirra, sem Íslandi verða gefin. Eg efa nú i eingan máta, að þetta se satt, en, eptir þvi sem eg sagði áðan,
held eg það sé þó ekki fullsannað fyrir þinginu, þ. e. að vissan
ekki komin til þíugsins á réttum vegi, svo þíngið megi
ekki skipta ser af þessu að svo komnu. einkum þar ekki er
nema 1 ár, þángað til gjört er ráð fyrir að sá fundur verði
haldinn þar, sem þetta atriði í fyllsta skilningi á heima, og
geymi eg mer því rétt til þess breytíngaratkvæðis,
að eingin
bænarskrá um þetta efni i þetta sinn verði samin.
Varaforseti: það virðist þá svo, sem undirbúnings
umræðu þessa máls sje lokið, fyrst einginn tekur framar til orða.
Eg hafði ekki ætlað mer að taka nokkur þátt í umræðum
máls þessa; því í gærdag let eg mer þau orð um munn fara,
að ef þíngið ekki féllist á, að biðja um brúkun islenzkrar
túngu í öllum þeim málefnum, er við kæmu stjórn Íslands utan Iands og innan, þá væri ekki vert, að fara fram á þessa
bæn, að konungur með undirskript sinni staðfesti löggjöf vora
á íslenzku. En breytíngaratkvæði hins velæruverðuga kon-

se
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úngkjörna þingmanns, er síðast mælti, kemur mer þó til, að
fara fáeinum orðum um málið. Árið 184:7, þegar uppástúnga
þessi fyrst var rædd her á þingi, voru flestir á því, að biðja
skyldi konúng vorn, að fullgilda lög vor á móðurmáli með
undírskript sinni og þess stjórnarráðs, undir hvert málefnið
heyrði; því þá voru í Danmörku stjórnarráð (Collegia), en ekki
ráðherrar. það hefir verið aptur og aptur á þíngi sagt, ef ekki
sannað, að oss hafi neitað verið um þessa bæn; því ætla eg
þínginu skylt og því sæma, að ítreka bæn sína. Menn hafa
að undan förnu sjeð til hlítar annmarka þá, er íslenzk útlegging danskra lagaboða hefir fyrir oss íslendinga, þegar þeim
er ekki gildi gefið; og sjást þó annmarkar þessir bezt, þegar
farið er á stundum að fylgja hinni íslenzku útleggingu; því
svo ilt sem það er fyrir nokkra þjóð, að lifa undir lögum þeim,
er hún ekki skilur sjálf, þá er þó hitt bálfu verra, ef beita
má við hana, hverju er viII aC tveimur ágreinandi lagaboðum.
Ef illviljaður embættismaður á i hlut, og það geta menn þó
ætíð hugsað ser mögulegt, þá gæti hann ætíð beitt hinu verra
við undirmenn sína; og þó ekki hefði þingið· önnur rök, en
þessi, 'til að ítreka bæn sína, ætla eg þau einhlit. þó ver
gjörum ráð fyrir hinu lakasta, að hin íslenska löggjöf yrði
óhönduglega samin fyrst um .sinn, er þó betra, að búa við
einn, en fleiri annmarka.
Stiptamtmaður: Eg verð að álíta það skyldu embættismanna, þegar vafi er á réttum skilningi einhvers lagaboðs, að
leita allrar þeirrar upplýsingar, sem leidt geti að réttum skilningi þess; þess vegna er það og, að menn verða að gá. að ástæðum þeim, sem lagaboðin eru bygð á, og þegar þau eru
á tveimur málum, getur samanburðurinn opt studtað
réttum
skilningi. þetta er nú skylda embættismannanna,
og einginn
sjálfskapaður réttur, og er ekki hin minnsta hætta af því búin,
að þeir munu misbrúka það, og sýnir þetta dæmi það, sem
her hefir verið tekið fram á þinginu i dag, með því embættismennirnir, af því þeir voru óviss ir um réttan skilning á opna
bréfinu frá 18. júlím. 1848, aðhyltust þýðingu þá, sem vægari
var, og ef þeir vildu nú beita ójöfnuði, gætu þeir komið því
við á annan hátt, en þennan, en í þvi skyni eru lög og yfirvald og þing þetta, að þau eigi að vernda gegn öllum ójófnuði.
Th. Gudmundsen: Eg verð að vísu að samsinna hinum
heiðraða varaforseta í því, að valdamenn vorir, eins og aðrir,
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geti verið óráðvandir og slægvitrir, en það hygg eg þó, að
fæstir þeirra muni vera svo sinnaðir, sem hann gat um, að
þeir ekki skirrist við að leggja vísvitandi ránga þýðíngu í
löggjöfina, og þar með draga á tálar einfaldan almúga lands
vors, og, ef til vill, féfletta hann, og væri ei gott, að margir
því líkir embættismenn sæti að völdum, enda hygg eg það
stranga straffansvar, er lög~öfin leggur við þessu, og hvílir
á þessum illgjörnu og slægvitru þjónum, muni vera nægileg
mótspyrna teðri illgirni og þeim nefnda glæp, þannig, að hann
ei opt að beri. En þótt nú konúngurinn sjálfur skrifaði uafn
sitt undir hinn íslenzka texta í lagaboðunum , þá held eg þó,
að ei þar með yrði girt fyrir fyrr greinda óráðvendni og illgirni, þar sem hún annars væri búin að taka ser bólfestu, og
er hætt við, að hún þá mundi smeygja ser inn milli orðanna í
íslenzka textanum á löggjöfinuí , þótt konúngur sjálfur hefði
sett nafn sitt undir hann, eiugu síður en í þeim danska, hafi
það annars nokkru sinni átt .ser stað. Yfir höfuð er það ómögulegt, allshendís að tryggja menn fyrir þess konar illgirni
og slægvizku, nema ef það væri með straungum straffs ákvörðunum.

Varaforseti:
Eg ætlaði ekki, að leidt yrði út úr orðum
mínum, að eg gjörði ráð fyrir þessu, svo sem því, er víst væri;
eg sagði að eins, þetta væri mögulegt. En þar sem hinn konúngkjörní varaþingmaður, sem nú settist niður, kvað þann, er
illviljaður væri, eins geta hártogað lögin og rángfært, þó ekki
væri þau rituð nema á íslenzku einni, þá verður hann þó að
sjá, að slíkur maður, ef nokkur væri, er þeim mun skæðari.
sem honum býðst meira tækifæri og fleiri vegir; og þetta ætla
eg eiga ser stað, þegar löggjöfin er á tveimur málum.
Ásgeir Einarsson: Eptir þeim skilníngi, sem lagður var
í breytingaratkvæði mitt í gær, ætlaði eg ekki að ræða í þessu
máli í dag, sem mer fannst því mjög skylt, en eins og nú er
komið þíngræðunum, get eg ekki neitað því, að mer finnst
blóðið renna til skyldunnar, þegar um móðurmálið er að ræða;
því mer finnst það ætíð skylt mer. Verði atkvæði greidd í
þessu máli, get eg ekki látið eptirkomendur mína sjá eptir
mig svo ambáttarlega hugsun, að eg hafi mót mælt því, enda
þó mer ekki yrði fullljóst af því, sem rædt hefir verið her í
dag, samband það, er vera kynni milli þessa máls, og þess
er her var rædt í gær, eða milli þessara mála og stjórnarbreyt-
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ingar, sem vonað er eptir, enda er svo að heyra á sumum
þingmönnum, sem þeir séu ekki farnir að gjöra ser ljósa hugmynd um þau atriðin, er þó mun mest á ríða, um stjómartilhögun Íslands. En ef menn fara ekki að hugsa um þetta, fyr
en þeir koma á þingið, getur svo farið, að það verði nokkuð seint,
og þau kraptaverk beri ekki til nú á dögum, að andinn komi yfir
menn í augabragði, þó þeir kæmu inn í þenna sal, þó hann
hafi verið kallaður heilagur staður.
Sumir vilja ekki senda bænarskrá til konúngs um þetta
mál, þar menn hafi ekki séð ástæður fyrir afsvarinu; meiri
hluti þíngsins vildi ekki biðja um verslunarfeelsíð í hitt eð fyrra~
og sáu þeir þó ástæðurnar fyrir neitunínni; en það voru þær
miklu og mörgu rannsóknir.
En nú hafa menn heyrt af ræðum stiptamtmannsíns, hverjar þessar miklu rannsóknir muni hafa verið. þannig getur verið nú, að ekki fylgi miklar ástæður með neituninni, í þeit'ri áminnztu bæn, og eru menn þá jafnnærri eptir, sem áður. Ekki
get ~ fallizt á það, að lagaboð þau, sem gefin eeu út fyrir
Island, séu á' báðum málunum, íslenzku og dönsku, þó þa.
verði undir skrifuð, vafinn hvyrfi ekki fyrir það; mer þykir
Íslendingum mætti nægja, þau væru á íslenzku eingaungu;
lika er hægra að láta þau vera á íslenzku, síðan alþíng fór að
semja frumvörp til þeirra á íslenzku,svo
heita má, þau séu
sprottin af íslenzkri rót, en meðan þau voru samin af dönskum að öllu leyti, eða þó embættismenn semdu til þeirra álit
sitt,hugsað
og ritað á dönsku; fellst eg því á breytíngaratkvæði þingmannsins frá Dalasýslu.
Stiptamtmaður:
Eg skal einúngis geta þess, að þó lagaboðin verði gefin út á íslenzku, mundi það þó leiða að reitum
skilningi þeirra, ef þau einnig væru þýdd á dönsku, einkum
ef danska þýðíngin væri samin af þeim sama íslenzka einbættismanni, sem starfað hefði að undirbúningi þeirra .
.Ás.qeir Einarsson:
þó dönsk útlegging fylgdi lagaboðunum, hefi eg ekkert á móti þvi, þegar hún væri ekki með undirskript konúngs, því þá yrði ekki vafi af henni, því hún yrði
ekki álitin skuldbindandi.
Verstur verður misskilnírigurinn,
þegar farið er eptir bæðidönskunni
og íslenskunni, og er til
þess ljósastur vottur umalþíngiskostnaðina.
EIl fyrst á það
hefir verið minnst, væri æskilegt, að þíngtiðindin bæru, það
með ser, að lögfræðíngarnir segðu álit sitt um það, hvort þeir.,
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er hafa goldið hann af bænda kirkjujörðum, ættu ekki að fá
hann endurgoldinn, ef hann hefir verið ránglega tekinn eptir
löggjöfinni, og svo. hvort þeir ættu að láta hann, sem ekki
hafa ~ört það, ef það er rétt eptir löggjöfinni ; þetta er því
nauðsynlegra, sem óánægjan hefir orðið meiri út af niðurjöfnun alþingiskostnaðarins.
TIt. Gudmundsen:
Í erindlsbréfinu frá löggæzlustjórnarherranum þann IS. júlí IS!S til sýslumanna, við víkjandi, hvers
þeir eigi að gæta með tilliti til heimtu á alþíngiskostnaðinum,
er gjört ráð fyrir, hvernig fara eigi að, ef of mikið er borgað
eitthvert ár í þessu skyni af einhverri jörðu; er þá fyrir skipað, að það, sem of mikið er greidt, skuli af nemast í næsta
árs gjaldi af þeirri sömu jörðu, hafi hún ei skipt eigendum,
en ella endurgjaldast eigandanum af gjaldi því, sem greiðist
-það ár. þar á móti er ekki um það getið, hvernig fara eigi
að, ef .elnhverri skattskyldri jörðu væri úr slept , en eg álít þá
sjálfsagt, að hana beri, þegar maður ser það, að taka inn í
reikninginn, og jafna á hana réttum alþingiskostnaði,
einnig
fyrir það um liðna tímabil. þetta er þó einúngis meining mín.
þ. Sioertsen:
Herra stiptamtmaðurinn hreifði áðan nokkrum mótmælum móti breytíngaratkvæði mínu. það getur nú
verið, að þíngið fallist ekki á breytingaratkvæði mitt, og líka,
að því verði framgeingt, en hitt er óvissara, að stjórnin veiti
bænina, þó þíngið biðji. Eg ætla því að bera upp það hreytíngaratkvæði til vara: að verði Iagahoðin, sem her eiga að gilda,
út gefin á dönsku og íslenzku, að þá undir skrifi st íslenzki
textinn einn, og öðlist gildi, en danski textinn ekki.
Einginn ræddi framar málið, og kvaðst því varaforseti ætla
það nægilega rædt til undirhúnings.
þá var tekið fram til síðustu umræðu málefnið um frjálsa
verslun og uppsiglíngu ýmsra hafna.
Frameðoumaður, Jón Guðmundsson:
Eg vil víkja fáeinum athugasemdum að breytíngaratkvæðum þeim, sem upp eru
borin í máli þessu.
Hið fyrsta er frá hinum konúngkjöma meðnefndarmanní,
um að Berufj örður se ákveðinn aðal kaupstaður til uppsiglíngar
i stað Eskifjarðar; þessu breytíngaratkvæði mun eg gefa mitt
atkvæði eptir þeim upplýsíngum,' sem her komu fram í gær.
Hið annað er um, að ef uppsigling reynist eins trygg í
Hornafjarðar, sem Papafjarðarósi, og sönnun um það getur
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komizt til stjórnarinnar, áður leyfið fæst, þá verði fremur leyfð
uppsigling á Hornafjarðarósi; þessu atkvæði verð eg að samsinna í alla staði, þar það er slíku skilyrði bundið, en Hornafjarðarós liggur svo miklu betur við til verzlunar fyrir Skaptafellssýslubúa, en Papafjarðarós.
Hið þriðja er, að dönskum lausakupmönnum
verði veitt
verzlunarleyfi á Vogavík og í Höfnum, eða þá í Vogavík einni,
{Jángað til alment nerzlunarfrelsi fæst.
þessu get eg ekki
samsint ; því fyrst finnst mer síður þörf ii verzlun ii þessum
stöðum, einkum ef fyrstu uppástúngu nefndarinnar verður
framgeingt; svo er í þessu atkvæði gjört ráð fyrir, að enn
líði þó nokkur tími, áður en alment verzlunarfrelsi fáist, þvert
í móti því sem farið er fram í aðaluppástúngu nefndarinnar,
og sem þíngið álítur aðalatriði máls þessa, að frjáls uerzlun
fáist sem f.1/rst.
Fjórða breytingaratkvæðið fer fram á sveitaverzlun,
eins
og hún má verða frek ust ber á landi, og hafi nefndinni þókt
ísjárvert, að fara fram á þetta atriði, eins og upp ii því var
stúngið 1845, þá mun öllum mega skiljast, hve fjarstætt henni
muni vera, að aðhyllast þetta breytíngaratkvæði.
Hið fimta fer fram á, að einskorða .vigt þá og mæli, er
kaupmenn megi hafa við vöruflutnínga; þetta kemur öldúngifi
heim við meininguna í fimtu uppástúngu
nefndarinnar, og fellst
eg því fúslega á það að mínu leyti.
Hið sjötta er um, að fjórða grein í uppástúngunum
í bænarskránni 1845 verði svo breytt, að í stað "verzlunarfulltrúa"
se sett "aðalverzlunarfullt1·úar".
þetta á nú að vísu má ske
vel við, en úr því farið er að breyta þessu, hvort eð er, hefði
mer þókt rettast ab breyta því samkvæmt athugasemdum herra
stiptamtmannsins,
nefniI., að aðalverzlunarfulltrúarnir
hefðu
Ieiðarhréf frá stjórninni til útbýtíngar handa utanrikiskaupmönnum, og mun eg, áður til atkvæðagreiðslu kemur, leyfa
mer að biðja forseta, að skora á þíngið, hvort það mæli í móti
þessari breytingu.
þ. sivertsen : Eg get þó ekki .stilt mig um það, að standa
upp rétt snöggvast, áður atkvæði verða greidd í þessu máli;
eg hefi ekki talað eitt orð um málefni þetta, og verð því að
láta vita það, að eg er einn í tölu þeirra, sem vilja frjálsa
verzlun, og fylli þann flokkinn, sem óska hennar sem fyrst;
og er óskiljanlegur dráttur sá, er orðinn er af stjórnarinnar
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hendi á úrlausn máls þessa. E~ hefi þó ímyndað mer, að
segja mætti okkur já eða nei; segja okkur, hvort við feingjum
frjálsa verzlun, eins og við óskuðum, eða með þeim kjörum,
þeim skilmálum, sem neyddi okkur til að segja, að frjálsa
verzlun vildum við ekki með þeim kostum; hvað af þessu
verður ofan á, það veit eg ekki, en hvað helzt það verður, eg
óska að fá vitneskju um það, sem fyrst.
Eg verð líka um
leið að minnast lítið eitt á atriði nokkurt í þessu máli, sem
her hefir verið rædt um, og það er sveitaverzlunin; fyrir henni
gaf eg atkvæði 1845, og fleiri hluti þingmanna voru henni
þá meðmæltir, og sumir þíngmenn hafa látið á ser heyra, að
þeir væru henni, hlyntir, og jafnvel hinn heiðraði framsögumaður hefir fremur i orði látið á ser heyra, að henni væri þó ekki,
þegar frá liði, að mótmæla, eða því um líkt, minni mig rétt, en nú
hefir þó nefndin bygt henni út úr bænum sínum; alt fyrir það get
eg þó ekki fallizt á það, að svo muni betur fara; eg hefi haldið, og
ætla svo enn þá, að á meðan sveitaverzlun er bönnuð, verði verzlunin ekki á eins föstum fótum, eins innlend og þjóðleg, sem
óskandi væri. Eg skal nú ekki tefja fyrir, með því að fara
að telja upp meðmæli sveitaverzlunarinnar;
þau eru fram talin áður, bæði í þíngtíðindunum 1845 og viðar, og flest éhrakin; eg vil að eins hreifa við mótmælunum : það hefir verið
sagt her, að sveitaverzlunarleyfi, ef feingist, væri skaðlegt og
tjóns ollandi, án þess að geta um, í hverju helzt, og er það
fyrirhafnar lítil skoðun; þeir sem leingra hafa komist, hafa nefnt
nokkra ókosti, er sveitaverzlun mundi fylgja, og nefnt fyrst
práng og okur, og það hefir nú leingi heyrzt, en eg held, að
bannið sé einmitt hvöt til, abpráng
og okur verði við haft;
eg er nú ekki svo kvíðinnvað eg óttist þetta, við tsl~dín~ar
þykjumst orðnir þeir menn, og við erum það, að hafa greind á
því, áð sitja við þann eldinn, sem bezt brennur; en látum nú
svo vera, að okurgróði leiði af sveitaverzluninni,sá
gróði
hverfur þó ekki landinu, hann verður kyrr í þv], og getur orð•.
ið efni til mikils góðs og hika eg mer ekki við, að óska hans
heldur í landinu, en óska honum safnað af kauptúna búunum, og
síðan af þeim fluttan héðan til annara landa, til að eyða honum þar; þa~ er sagt, að bágt muni verða að nota sveltaverslunar leyfið; en fyrir hverju eru menn þá að óttast? Hvers
:vegna eru menn þá að sperrast svo mikið í á móti leyfinu?
pað er haldið, .að fara mætti í kringum lagaboð þai'l, sem þar

542

að Iy ti; .en svo mun mega segja um flest lagaboð; og nýfundin er sú mótsögnin, að sveitaverzlun muni hindra jarðræktina.
og spilla henni, þvi þeir, sem að henni eigi að vinna, muni
gefa sig að sveitaverzluninni ; eg hefi nú aldrei skoðað hana
svo, að eg hafi getað ímyndað mer, að hún yrði leyfð þannig,
að hver vinnudreingurinn, hver fátæklingurinn, eða hver letinginn, sem ekki nenti að starfa, gæti hlaupið til hennar, og tekið upp gróða; eg hefi haldið, hún mundi bundin þeim takmörkum, að einhver efni yrðu að vera fyrir hendi, og að hún mundi
ekki verða notuð, nema af búandi mönnum, yfir höfuð tekið,
og væru menn nú vissir um, að af henni leiddi gróða og betri
efnahag, held eg það einmitt leiða til þess að hæta og efla
jarðrækt, því kraptarnir aukast þá henni til stuðnings. En úr
annmörkum þeim, sem leiða kynnu af banni sveitaverslunarinnar, hefir nefndin nú viljað hæ ta, með því að smíða 5. greinina í uppástúngu sinni, og játa eg það fúslega, að hún hafi
sýnt þar bezta vilja, en eg get ekki gert að því, hjá mer vaka
ýmsar efasemdir á móti þeirri uppástúngu,
sem eg get ekki
svæft; eg þykist vera þess óviss, að stjórnin að svo stöddu
veiti leyfi það, sem þar er farið fram á, og líka um það, hvort
það, þó feingíst, yrði notað, og leiddi það gott með ser, sem
nefndin hefir ætlazt til, og hvort ekki mundi verða farið í
kríngum það lagaboð, er þar að lyti, eingu síður en sveitaverslunar leyfið. 'Um ekkert af þessu vildi eg samt í gær
hera upp hreytíngaratkvæði,
enda' bar einn hinna virðulegu
þingmanna upp atkvæði um sveitaverzlunina,
sem eg líklega
gef mitt atkvæði, þó eg játi, mer þyki því þannig varið, og
þannig lagað, að þíngið varla muni fallast á það, og læt eg
mer það í léttu rúmi liggja, því eg spái því (en það mun nú
þykja, sem eg se ekki spámannlega vaxinn), að komist verzlunin her í annað horf, muni ekki líða á laun gil , þángað til
menn sjái nauðsyn sveitaverslunarleyfisins , og biðji þess.
Mig minnir herra stiptamtmaðurinn hreifði því í gær, að
isjárvert kynni vera, að veita utanríkismönnum
uppsiglingarleyfi á Stykkishólm , sem aðalkaupstað, vegna þess að.•hvorki
sýslumanni né læknír væri, enn sem komið er, gjört að skyldu
að vera þar búsettum, og verð eg með tilliti þessa að geta
þess, að nú er í Stykkishólmi búsettur, hæði læknir og lyfsölu'maður, og er það ekki ástæðulaust" þó menn haldi svo muni
verða úr þessu; það eru líka eingin ólíkinði til, að stjórnin
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veiti þinginu þá samhuga bón þess, að amtmaður umdæmisins verði þar búsettur,
og sennilegt er það, að sýslumaðurinn taki ser bólfestu þm' einneginn, og ef ekki, að hann
þá, verði beðinn þess, svo eg held þetta geti ekki orðið kallað
til fyrirstöðu.
R. M. Ólsen: Ræða hins beiðraða þingmanns, er nú settist niður, við víkjandi sveitaveralan,
knýr mig til að mæla
fáein orð í málefni þessu. Ár 1845 geingu þingmenn her i tvær
sveitir um, hvort hún væri nauðsynleg eða ekki, fylti eg þá
flokk þeirra seinni.
pegar eg kom heim til átthaga minna,
leitaði eg álits enna helztu Húnvetninga um það, og voru þeir
allir, að einum einasta undan teknum, og sem fremur virtist
mæla fram með henni af keppni, en skynsamlegum ástæðum,
á eitt sáttir um, að hún væri óhagkvæm og skaðleg í Húnavatnssýslu.
Eg verð nú að sönnu að vorkenna þeim heiðraða
þingmanni frá Dalasýslu skoðunarmáta hans, sem eingaungu
er rígbundinn við pláz hans, því hvergi yrði her á landi hægra
að koma sveitaverslan við, en kríng um hann, þar sem vörurnar
yrðu sóktar á stórum skipum (teínæringum) í kaupstaði og
fluttar þaðan í vör sveitaverzlarans,
og mætti þannig kasta
brennívínstunnunum , kramsekkjunum og tóbaksrjólunum .0 s,
frv. af skipi upp í sveitaverzlara húsin, en minna mundi verða
tekið og flutt af kornvörunni og öðrum nauðsynjum.
pað er
kunnugt, að kaupmennirnir norðlensku eru betri búþegnar og
birgari að vörum, en þeir vestfirzku, sem opt er mælt að SEm
tæplega staddir, og hefir heyrzt, að það væri ei með öllu
dæmalaust, að bændur á vesturlandi hefðu orðið að hjálpa þeim
i bágindum þeirra um, "ú t á pott inn", og ætti þetta að sýna
nauðsyn sveitaverslunar á vesturlandi.
Eyólfur Einarsson:
Eg stend nú upp, eins og aðrir góðir menn, ekki til að út lista málið, því eg kalla það gjört til
hlítar, en einúngis að láta þingmenn heyra, að eg er á sama
máli um verslunina, og árið 1845; vil eg, að beðið se um
frjálsa verzlun, samstemma þá gjörðri bæn til konúnngs, geri
eg 7. grein hennar, um sveitaverslun að vara- atkvæði mínu;
þó eg viti, að fáist frjáls verzlan, kemur hin sjálfsagt líka,
því alfrjáls verz1un og sveitaverslun geta ei að skilizt, fremur en sól og birta.
Kr. Magnusen:
Áður en geinglð er til atkvæða í nær
verandi málefni, leyfi eg mer að geta þess, að eg, hvað sveita-
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verzlunina snertir, er aldeilis á máli þingmannsíns fl'á Dalasýslu,
og vil eg því síður til málaleingíngar fara mörgum orðum um
það, að sveitaverzlun se nauðsynleg, þegar frí - höudlun á að
veitast, sem alþingistíðindin frá 1845 fram færa margar , enn
nú óhraktar ástæður þessu til styrkingar, hvar fyrir eg ekki
geti látið vera að greiða mitt atkvæði á þá leið, eins og fyrir því,
að sú svo leingi eptir þreyða frjálsa verzlun fyrir framandi
þjóðir við ísland yrði nú veitt án leingri undandráttar, samkvæmt nefndarinnar uppástúngu og eptir hennar til færðu ástæðum í því tilliti.
Stiptamtmaður : Hvað sveitaverzluninni víð víkur, þá virðist mer það bert, að fram telja megi ástæður fyrir því, að hún
bæði geti orðið að gagni og tjóni, og fer það eptir því, hvernig landslaginu er háttað; einkum getur hún orðið að gagni yið
sjávarsíðuna, þar sem hægt er að við koma flutníngi á þúngum vörum, og mun ágreiníngur sá, sem í þessu tilliti á ser
stað á milli þingmanna, vera sprottinn af því, að hver þeirra
skoðar sveitaverzlunina eptir þvi, sem til hagar í hans sýslu. En
hvað sem þessu liður, þá mun það þó víst, að þörf se á, að
binda 118na við einhver viss takmörk, og þannig var t. a. m.
á vesturströndum Jótlands gjört að skilmálum, að þeir sjálfir,
sem vilja verzla til sveitar, skyldu eiga skip til aðflutnínga
þúugu vörunnar, og mundi þvi tillögum þingsins 1845 um svo
ótakmarkaða sveitaverzlun , sem þar er farið fram á, varla
geta orðið framgeingt.
Gultormur Vigfússon:
Eg ætla, að það megi segja um
þetta mál, sem nú er ræðan um, að "ver vitum ei, hvers biðja
ber". það fráleita álít manna á þvi hlýtur að fram koma af
mismunandi ásigkomulagi og ólíkri tilhögun í héröðunum, og
mun herra stiptamtmaðuriun hafa skoðað það rétt, því annars
gætu menn ekki geingið í þessu efni út frá svo æagnstæðum
skoðunarmáta,
sumir að álíta það Ht og óhagkvæmt í alla staði,
er hinir segðu gott og gagnlegt.
Um leið og eg áskildi mer
breytíngaratkvæði í gær við víkjandi sveitaverzluninni , let eg
í ljósi, að eg álíti það að vísu ekki svo nauðsynlegt,
að biðja
um hana í þetta sinn, en að mer þækti nefndin hafa gjört of
mikið af, að kasta skugga á hana, og væri dregið úr því í álitsskjalinu til konúngs, og annaðhvort sneidt hjá að fara mörgum orðum um sveitaverzlunina, eður þá einúngis þau orð við
höfð, er ekki g~tu spilt fyrir okkur síðar, ef hún k~nni að á-
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lítast eiga betur við, en nú, þá -er mer nóg, og í von um, að
það yrði gjört, var eg ei á fram um, að breytingar-atkvæðið
væri borið upp, með þvi líka að þingmaðurinn
frá Norðurþingeyarsýslu
hafði áskilið ser annað í sömu stefnu .
.Jakob Petursson:
Sá heiðraði þingmaður
frá Dalasýslu
hefir svo ljóslega fært rök til þess, hvað nauðsynlega
sú alfrjálsa verzlun þyrfti að hafa sveltarverzlunlna
í eptirdragi,
ef
vel skyldi fara, svo eg, sem bar fram viðauka - atkvæðið um
þetta efni, hvorki þarf, né get þar neinu við bætt; en einasta
vil eg geta þess, að þingmenu þurfa ekki að óttast fyrir því
að svo stöddu,
þó þessu yrði framgeingt,
að efnagóðir menn
(um hina tala eg ekki),
sem áður eru orðnir alvanir hapti á
innsveita-verzlun,
mundi byrja á henni vil) fyrsta tækifæri, nei,
þeim brygði í gamla vanann, að taka sem minnst af nauðsynja
vöru hjá lausa kaupmanninum , sem þeir kæmust af með fyrir
sjálfa sig, en hitt í peningum,
og létu þá í kistu sína, svo
þegar hreppstjórinn
leitaði til efuamanusins um bjargræði handa
þeim [mrftugu,
hefði hann ekkert nema skildíngana,
fyrir
hverja þá ekkert þarflegt feingist á höndlunarstaðnum,
Svona
á það að vera!
þíngmaður
Húnvetninga
hreifði því, að brenuivínstunnur
og afarstórar
tóbaksrullur
væru í för með sveitaverzlunar
óskinni, en það væntir mig, að þingmenn hafi heyrt, að eg til tók
þarflegar vörur, sem seljast skyldu þeim, er með þyrftu, með
yfirvalds leyfi.
Eg mæli svo ekki meira fram með þessu, en
dæmi hver, sem honum gott þykir.
þ. Svein~jörnsson:
Eg vil leyfa mer að tala fáein orð til
stuðnings því breytíngaratkvæði,
er e(.!:bar upp í gær, áhrærandi vigt og mælikeröld
á þeim skipum, sem flytja farma á
þá staði, hvar verzlun ekki er lögleyfð.
Ásetningur
minn var
ekki annar en sá, með þessu breytíngar
atkvæði að koma í
veg fyrir það, sem lög ekki leyfðu,
og ástæðan var því, að
styðja helgi laganna og hlýðni við þau, og alt, sem þar að lýtur, tel eg vist að þíngið aðhyllist.
Eg fer því ekki fleirum
orðum um það.
Eg verð enn sem fyrri að mæla á móti sveitaverzluninni,
i hverjum búníngi sem hún birtist.
þó eg kunni al'l vera
hverflyndur,
þá er eg samt ekki svo ísröðulitill, að eg ekki
geti haft sömu skoðun á sumu hverju, jafnvel í býsna mörg
ár. Eg þarf ekki að telja fram ástæðurnar,
því það er svo
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margsinnis gjört, og nú seinast af þeim heiðraða þingmanni Húnvetnínga; þeim heiðraða þingmanni Dalasýslu fórust svo orð, sem
eingar ástæður væru enn fram komnar gegn sveitaverzluninni,
en honum varð það, að hann taldi sjálfur upp nokkrar þeirra,
sem fram komnar, og var að reyna til að hrekja þær, en gat ekki.
þíngmaður Barðastrandarsýslu
sagði áðan, að alfrjáls verzlun
og sveitaverslun væru óaðskiljanlegar,
rétt eins og sól og
birta. Eg ætla þvi ráðlegast að bíða þess, að sólin renni upp
fyrst, og þá er birtan sjálfsögð, þó ver biðjum ekki.
Eg verð líka fátt eitt að minnast þeirra mörgu kauptúna,
sem verið er að biðja um i öllum áttum, sum þeirra rétt við
hliðina á þeim nú verandi löggiltu verslunarstöðum,
til að
mynda i Vogum og á Krossvik. Mín skoðun á þeim er líka
hin sama, og hún var 1845, að þeir séu þeim föstu verzlunarstöðum til niðurdrepa og fyrirstöðu, og vinni ekkert sannarlegt gagn, en séu að öllu óþarfir, einkum ef fannaflutníngae
frá verslunarstöðunum fást, sem um er beðið, eða fara eins i
vöxt, sem hingað til. Eg tók um þetta efni í gærdag ekkert
breytingaratkvæði,
enda hefði það ei verið til neins, eins og
eg se að spursmálunum er hagað í þessu máli á þeim spursmálalista, sem fram er lagður.
J. Thorstensen:
Breytíngaratkvæði mitt var einasta um,
að aðalfulltrúar stæði i staðinn fyrir fulltrúa, nefniI. aðalverzlunarfulltrúar, og var það vegna þess mer skildist á þeim
hæst virta konúngsfulltrúa, að allir verzlunarfulltrúar danskra
væri ei færir um, að stjórnin sendi þeim leiðarbréf til skipa,
er híngað vildu sigla, og varð eg að játa því; en mín meining var, að aðal- verzlunarfulltrúar
mundi vera færari til að
sjá um, að ei mundu leiðarbréfin verða misbrúkuð, heldur i
öllu þeirra löglega gætt, og var sú hugmynd fyrir mer, að
þeir verzlunarfuJltrúar yfir höfuð, sem trúandi væri fyrir leiðarbréfum, mættu fá þau, ef hagræði væri að; og mundu það
einkum vera aðal- verzlunarfulltrúarnir,
er færastir væru um
að leggja svo fyrir og sjá svo um, að lelðarhréfin ei væru
misbrúkuð ; og svo búið legg eg breytíngaratkvæði mitt undir dóm hins heiðraða alþíngis.
Guðmundur Brandsson:
l\ler mun hæfa að hlúa eitthvað
að breytíngaratkvæði mínu, jafnvel þó eg helzt búist við, það
verði að villikorni því, sem deyi út, af því það hafi ekki jarð-
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veg ser samboðinn. Eg verð þá að geta þess, að þar sem í
hænarskránni, sem við kemur málefni þessu, er beðið um siglíngaleyfi á fjórum stöðum, en breytingaratkvæði
mitt stíngur ekki upp á því nema í tveim stöðum, þá eru þar til þessar orsakir: hvað Grindavík snertir, þá er þar bygðarlagi svo
varið, að það liggur fyrir opnu hafi, og skipalega þar nokkuð
hæpin, nema í allri norðanátt;
er eg því hræddur um, að ókunnugir yrðu tregir á að voga þángað skipum sinum, einkum
ef þeir væru bundnir við víst tímabil að mega vera þar; öðru
máli er að gegna am fastakaupmenn,
sem flyttu og sæktu
þangað vörur, því þeir gætu að nokkru leyti valið til þess
hentugustu kafla sumarsins, og hagað ser eptir veðri og kríngumstæðum, því þar. el' þó sagður góður akkera-botn í nokkrum stöðum, og í einum stað e;eingur þar inn í landið breiður
og mikill ÓS, sem kallast Hðp, og markar hann af að utanverðu rif eitt, sem þornar um hverja stúrstraumsfjöru, það er
lægst í einum stað, og þykir ekki uggvænt um, að það mundi
mega gera skipgeingt, einkum fyrir smáskútur,
en þegar inn
fyrir hið áminnzta rif væri komið, er legan eins og á stöðuvatni með hreinum og mjúkum botni.
Hvað þórshöfn við víkur, þá hefi eg áður getið þess, að
þar er ágæt skipulega; á leiðinni þángað inn er að sönnu eitt
sker sem varast þarf, en breitt og djúpt sund er beggja megin þess, og á sjálfri legunni, eins og verið sé Í húsi, enda
Iiggja fiskiskútur þar opt, þegar stirð eru veður. Vík þessi
skerst inn í landið nálægt takmörkum Hafna og Rosmhvalaneshreppa, svo allir þeir, sem byggju fyrir sunnan Garðskaga,
gætu notað ser siglingarleyfið þar, ef það feingist, og eg held
Grindavíkurmenn gætu það má ske að nokkra leyti, því eptir
að kaupstaður lagðist þar niður, þá hafði verið fluttur fiskur
á opnum skipum þaðan, og að Bátsendum, sem er örskamt
frá þórshöfn, og verður ber um bil mitt á milli Grindavíkur
og Keflavíkur, þegar sjóveg er farið. það er enn fremur her
við athugavert, að nú verandi sóknarprestur beggja hreppanna,
Rosmhvalaness og Hafna, hefir fyrir nokkrum árum síðan tekið upp nýa verstöðu, sem .Mársbúðir heita, og hefir hann með
ærnum kostnaði og stökum dugnaði látið byggja þar iveruhús
handa sjómönnum, og ýms vergögn önnur. 'filgángur hans
með þessu fyrirtæki var sá, að á meðan fiskur á vetrarvertíðinni geingi ekki norður fyrir Skagann, að menn þá gætu þarna
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róið frá til suðurdjúpanna,
og hefir þetta mörgum manni orðið að miklu liði bæði úr hans sóknum og annarstaðar
að. Ef
nú þetta fyrirtæki,
sem beinlínis er stofnað til almennra heilla
eflingar, á ekki að kollsteypast,
þá sýnist mer skylt að hlynna
að þVÍ með öllu leyfilegu móti. Nú eru flutningar milli Mársbúða og Keflavíkur
erviðir mjög,
en þaðan og á þórshöfn
stuttur vegur, svo öllum þeim fiski, sem verkaður
væri við
Mársbúðir,
yrði miklu hægra að koma þángað, heldur en í
Keflavík, hvort heldur hann væri fluttur sjóveg eða landveg.
Hvað Njarðvík áhrærir,
þá er hún annar sá staður, sem
eg hefi geingið fram hjá Í breytingaratkvæði
mínu, og það er
vegna þess, að hún má heita örskamt frá Keflavík,
svo ef
hún skyldi hánga uppi á rifjunum, held eg ekki veitti af, þó
Njarðvíkíngar
tækju úr henui húngurmál; þó veit eg til, að sumir þeirra eru ekki sem ánægðástir með að binda verzlun sína
eingaungu við Keflavík; en feingist
siglíngaleyfi
á Vogavík,
er ekki mjög lán gt þángað frá Njarðvík;
skipalega
er þar
skjólbetri,
en í Keflavík,
og hægt að leggja
þar kaupför á
þurt, ef til þyrfti að taka.
Um Vogavík hefi eg ekki annað að segja, en eg sagt hefi
áður við undirbúnings
umræðu þessa máls, og fer eg því ekki
að Ítreka það her, enda er vík þessi og veiðistaða
svo nafnkunn bæði her og erlendis,
að eg ber eingan kvíðboga fyrir
þVÍ, að lausakaupmenn
sæktu ei þángað, væri þeim það leyft.
það er þVÍ mín fullkomin
sannfæring,
þegar litið er til
verzlunar yfir höfuð, að menn ættu að greiða götu hennar með
öllu leyfilegu móti, svo flutningar milli héraða landsins gætu
orðið svo hægir og kostnaðarlitlir,
sem framast væri mögulegt,
því að vilja hindra þettað, virðist mer vera svipað því, að þvergirða í á eða læk nærri sjó, þar sem veiði væri, svo að þeir,
sem ofar byggju, gætu ei notið veiðinnar.
nema með þvi að
sækja hana fram undir fjörumálið.
Eg leyfi !ller að geta þess, að þar sem meiníngar skiptust
í gær fyrir mer og hinum heiðraða
varaforseta,
þá kom það
til af þvi, að eg tók ekki nógu greinilega
fram tímabil það,
við hvað eg miðaði flutníngana
á Krossvík, sem var sumarið
i fyrra, en af þvi hann einnig miðaði við sumarið, sem nú er,
þá fórum við að nokkru leyti sína" leiðina hvor.
Ha/dór Jónsson:
Eg ætlaði ekki að leingja
umræður
þessa máls, og skal ekki heldur g:jöra það, þVÍ hinn heiðraði
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framsögumaður hélt svo vel svörum uppi fyrir nefudarálitlð,
'þegar málið var rædt hið fyrra sinn. Að vísu er í nefndarálitinu vikið á nokkra annmarka, sem sveitaverzlun geta verið samfara; hún er ekki eiginlega af beðin, heldur er með berum orðum sagt, að nefndin álíti hana ekki nauðsynlega að
svo komnu. Aðal-atriðið er, að minni meiníngu, og hin brýnasta nauðsyn, að verzlunarfrelsið fáist sem fflrst: hvern in það
verður lagað, sest þá fyrst, þegar það er feingið ; og þá mun
bráðum lýsa ser, hvort sveitaverzlun er nauðsynleg; reynist
það svo, er vonandi hún fáist líka. Eg tek það því upp aptur, að mer finnst aðal- atriðið vera, að verzlunarfrelsið fáist
sem fyrst, og ekki vert að herða mikið á því, sem kann að
verða til fyrirstöðu aðalmálefnínu; sveitaverzlun kann sumstaðar að vera góð, en ekki get eg álitið hana eins ðaðskíljanlega frá frjálsri verzlun, eins og birtuna frá sólunni.
Framsögumaður:
Eg verð nú að lyktum að leyfa mer
að fara fáeinum orðum um mál þetta, áður til atkvæða er
geingið.
Hinn heiðraði nefndarbróðir minn, sem nú settist, svaraði
að miklu leyti því, er eg ætlaði mer að svara þeim mönnum,
sem hafa mælt með sveitaverzluninni,
Eg ætla enum heiðruðu
þingmönnum að vestan þá skynsemi og föðurlands ást, að
að þeir ekki spilli góðum málalyktum með atkvæðum sínum,
en það gjöra þeir víst, ef þeir gefa atkvæði sin breytingaratkvæði þingmannsins frá Norður.þíngeyarsýslu, eins og það
er lagað; og ef þeir eru eins sannfærðir um nauðsyn og gagn
sveitaverzlunarinnar,
og þeir láta, þá var þeim innan handar
að bera upp um hana viðauka eður breytíngaratkvæði, það er
betur ætti við, en þetta, þegar í undirbúningsumræðu
málsins; hafi sveitaverzlun þókt tvísýn, eptir því sem upp á henni
var stúngíð 1845, þá er það ljóst, að hún er óhafandi svo,
sem í þessu atkvæði er farið fram. Eg skal fúslega játa, að
vestanmenn hafa rétt að mæla, að sveitaverzlan eigi vel
við og megi koma að gagni í kringum Breiðafjörð, og má ske
víðar þar vestra; landið er þar vogskorið, eg þekki þar ekki
grant til, en þá krefst eg einnig þess, að þeir heiðruðu þíngmenn að vestan játi, að ver einnig höfum á réttu að standa,
sem þekkjum til í öðrum héröðum betur en þeir, og segjum
að hún se þar óhafandi að sinni, og ekki nema til íts eins.
'þeir verða þá að játa, að hafi stjórninni fundist athugaverðar
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uppástúngurnar um sveitaverzlunina 1845, eins og eg ætla víst,
og stiptarntmaður að nokkru leyti drap á i athugasemdum sínum Í gæt', þá muni uppástúngan
eptir þessu breytíngaratkvæði,
og eins og það nú er orðað, þykja næsta ískyggileg; en ef
hún þykir svo, þá er það auðvitað, að hún spillir fremur fyrir aðalmálinu og seinkar úrgeiðslu þess, heldur en hvað hún
bætir eða flýtir fyrir henni, og þá ætla eg, að hinir heiðruðu
vestanmenn breyti óhyggilegar, en þeir eiga vanda til, ef þeir
vilja spilla fyrir aðalmálinu, með þVÍ að gefa atkvæði sín þessari breytingar uppástúngu.
Hinn heiðraði varaþingmaður úr Gullbringusýslu hefir bæði
í gær og í dag fastlega mælt fram með breytíngar atkvæðum
sinum, og eg lái honum það ekki, þó auðvitað sé, að ef hann
er .oss öðrum samdóma i því, að mest se nauðsýnin á, að
frjáls verzlun fáist sem fyrst, þá eigi í rauninni ekki við, að
stinga upp á nema þvi, sem gjöri að sjálfsögðu ráð fyrir, ar.
frjáls verzlun fáist ekki nú fyr8t um sinn. En það var og eitt í
ræðum hans bæði í gær og í dag, sem þegar vel er að gætt,
fremur fellir, en styður þessar uppástúngur hans; hann nefndi
það optar en í eitt skipti, að Keflavík væri svo ónógur og lítilfjörlegur kaupstaður, að kalla mætti', eptir þvi, sem mig
minnir hann segði, að hún væri á "horriminni"; en mer virðist auðsætt, að ef leyfð væri verzlun eptir hans uppástúngu á
Vogavík og í Höfnum, og þannig drægist talsverð verzlun frá
Keflavík, eptir því sem verið hefir, þá yrði hún fyrir þal'l henni
handbjargar ómagi. Yfir höfuð álít eg litla nauðsyn þessara
breytíngaratkvæða,
og hygg, að ekkert verulegt á vinnist
frekara fyrir þau, en fyrir fimtu uppástúngu nefndarinnar. Öllu
öðru máli er að gegna með Krossvík ; eg get eingan veginn
verið á máli hins fyrsta konúngkjörna þíngmanns, að það dragi
of mjög frá Reykjavík,
ef þar er verzlað, einkum eptir varauppástúngu nefndarinnar, en það má þó verða tveimur þeim
sýslum, sem ekkert kauptún hafa, til hinnar mestu hægðar.
Eða því mundu ekki Reykjavíkur kaupmenn geta gjört þángað út lausakaupmenn til verzlunar, sem svo er nærri, fyrst
þeir finna sig skaðlausa af því, að gjöra út lausakaupmenn til
ýmsra hafna vestan lands o~ til Múlasýslnanna , sem svo
margfalt leingra er burtu.
En eg ætla að lykta; þessar athugasemdir með því, að
minna þingið á það, sem annar hinna heiðruðu konúngkjörnu
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nefndarmanna
áðan tók fram, að það er aðalatriði máls þessa,
að ver biðjum um, að fá frjálsa verzlun sem fyrst, og að ver megum því ekki láta hugann leiðast til neinna þeirra uppástúngna,
sem miklu er minna í varið, en sem stjórninni kunna að virðast
ískyggilega!',
o~ geta orðið aðal málinu til fyrirstöðu,
og eg
vona, að þessi skoðun ríki og ráði mestu, hjá þíngmönnum,
þegar þeir gánga nú til atkvæða.
Ás.geir Einarsson;
Mer hefir þókt óþarfi að taka til orða
í þessu máli híngað til, því eg hafði tækifæri til þess í nefndinni.
Hingað til hefir ekkert verið hrakið í nefndarálitinu,
þó
einstaka smá - atriðum hafi verið lítilfjörlega
vikið við. Nú er
farið að ræða um sveita og einstakra smávikna verzlun,
sem
nefna in hélt að mundi verða bætt úr fyrst um sinn með flutninga leyfinu, enda hefir nú ekkert breytíngaratkvæði
verið borið upp um sveitaverzlun,
sem á yrði fallizt, því þíngmannsins
úr Norðurþíngeyarsýslu
er svo óákveðið.
Annars er mer það
ókunnugt,
að efnuðum bændum se bannað, að hjálpa sveitúngum sínum um nauðsynja vörur, þó þær séu útlenzkar;
þvert
á móti get eg fært gagnstætt
dæmi um bónda, sem keypti
töluvert af korni á Ísafjarðar verzlunarstað,
og flutti það langa
vegi til heimilis
síns í hallæristið,
seldi og gaf sveitúngum
sínum mikið af því; þess er ekki heldur getið, að hann hafi
sætt neinni hegningu
fyrir þetta, þvi konúngur sæmdi hann
heiðursmerki
fy1'Ír þetta og fleira.
Eg veit ekki heldur til, að
bændur, þar sem eg er kunnugur,
fari neitt leynilega með það,
þó þeir selji nágrönnum sínum, er á liggur, færi, stein kol, járn,
salt, eða korn, og þetta hefi eg ekki vitað þá varast.
Eg ætla
ekki að þessu sinni að fara að spá, hverjar afleiðingar sveitaverzlun mundi hafa, eins og sumir skoða hana nú; en þess
vil eg geta, að nefildinni þókti nógur tími til að koma henni
á, ef nauðsyn krefbí , þegar aðalverzlunarfrelsið
væri feingið,
því varla yrði það óhægra,
ef frjálsari stjórnarskipun
kæmist
á her i landi.
Mer hefir ekki verið borið það á brýn, að eg
vildi ekki eða þyrði biðja um nógu mikið, eða væri svo fast
bundinn við gamlan vana, en þó vil eg ekki beiðast þess með
ákefð, er mer sýnist að geti vorðið til óhags.
Mer sýnist, eins
og sumir séu svo ákafir með að fá svo ótakmarkað
verzlunarfreIsi nú þegar, að þeir haldi, að ómögulegt
se seinna að
bæta við smágreinir þess, og ætli því strax að grafa út fyrir
allar rætur, eða ímynda ser, að öllu verði við ko mið í einu,
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eins o~ menn ímynduðu ser að geta tekið eilífðina upp í einni
ausu: þingmaður Dalasýslu hélt, að ef sveitaverzlun yrði ekki
Ieyfd, mundi allur verzlunar ágóðinn dragast til kaupmanna, og
þeir fara með hann til annara landa; en það er nú einhver
kröptugasta ástæðan, sem færð hefir verið fyrir verzlunarfrelsinu, að þá mundu kaupmenn setjast að i landinu sjálfu.
Eg
vil nú biðja þíngmenn að athuga, hversu vel það mundi líta út
hjá stjórninni, ef þingið fellist á þennan skoðunarmáta þingmannsins. Eg ætla ekki að fara um þetta fleirum orðum, því
eg vona þingmenn gæti sin, þegar þeir greiða atkvæði. Í gær
var talað um það, hvort Ísafjarðar verzlunarstað vantaði ekki
læknir og sýslumann, til að geta vorðið aðalverzlunarstaður;
get eg þess þvi, að þar er læknir, og mundi vera hægt að koma
því við, að sýslumaður væri þar líka, sem að öðru leyti er ekki
óhentugur staður í tilliti til sýslubúa, sem þángað fara opt, en
verslunarstaðurinn einkar vel fallinn til að vera aðal- verzlunarstaður, Líka vil eg minnast þess, er rædt var um, a71takmarka legufrest lausakaupmanna á höfnum., og get eg þess,
að ómögulegt er að fyrir muna slíkt, því þó þeir séu algjörlega búnir til burtsiglíngar, gefur þeim opt ekki.
Varaforseti:
Áður en geingið er til atkvæða í máli þessu,
verð eg með einu orði að mæla fram með bænarskrá þeirri,
er eg var flutningsmaður að frá Borgarfjarðarsýslu.
1845 flutta eg bænarskrá sama efnis, að verzlan yrði leyfð
á Krossvík á Akranesi; höfðu undir hana skrifað fáeinir menn,
flestir úr Mýrasýslu.
En i ár hafa 122 menn i Borgarfjarðarsýslu undir skrifað bænarskrána,
sem her er að ræða um, og
er það eðlilegt, að fleiri Borgfirðingar hafa nú hallazt að
þessu máli, þvi tveggja ára reynsla hefir nú sannfært þá um
þá verulegu hagsmuni, er slík verzlun veitir þeim. Hefir það
einnig rekið eptir þeim, að endurnýa bæn sína, að á nýári 1850
er leyfi það út runnið, sem gefið var verzluuarmðnnum í Reykjavik til að verzla þar. Framsögumaður hefir eptir sannfæringu
sinni studt mál þetta; en hinn fyrsti konúngkjörni þingmaður veraldlegu stéttarinnar lagði áðan Krossvik og Vogavík að
jöfnu, er hann mælti á móti fjölgun kauptúnanna ; en hann
gætti þess ekki, eða vildi ekki gæta þess, að í Gullbringusýslu eru þrír kaupstaðir, svo að stærri kauptún eru hvergi á
landi her, og þar liggur Vogavik mitt á millum tveggja þessara kauptaða, svo að örskamt er til beggja, en Krossvík þar
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á móti í Borgarfjarðarsýslu,
þar sem eingin verzlun er, og
ekki heldur í næstu sýslu, og eru það ein dæmi í landi her ,að
kauptímalausar
séu tvær sýslur, er saman liggja, og kauptúnum þó verður við komið í báðum.
Innbúar Mýrasýslu mundu að vísu vinna, efverzlun kæmist á í Krossvík,
helming kostnaðar,
tímatafar og erviðismuna,
er af verzlun þeirra leiðir, en Borgfirðingar
tvo þriðjúnga.
Verða nú þíngmenn,
sem atkvæði
eiga að) greiða máli
þessu,
að dæma her um eptir sanngirni sinni; eg mæli her ekki
meira fyrir, því eg vona öllum se auðsær sanngirni kröfunnar.
Th. Gudmundsen:
Hafi eg rétt tekið eptir, þá gat hinn
heiðraði varaforseti
þess í ræðu sinni, að í Gullbringusýslu
væri
3 kaupstaðir,
en þá er það orðið af misskilningi,
þvi Reykjavík er lögsagnarumdæmi
út af fyrir;sig.
í eingri sveit í Gullbringusýslu
eru aðflutníngar
eins
örðugir og í Grindavík,
því hæði liggur þessi hreppur nokkuð
lángt frá kaupstað,
og er vegna grasleysisins
mjög hrossafár,
svo eg hefi orðið opt var við, þegar eg hefi skipt dánarbúum
þar í sveit, að erfíngjunum
hefir, hverjum fyrir sig, mest leikið hugur á að hlotnast í sinn hluta drög, þar sem búið átti
hana.
Eg vil því innilega
mæla fram með, að þeim föstu
kaupmönnum
verði leyft að ny~ja vörur til Grindavíkur,
og að
sækja þangað sjóleiðis íslenzkar vörur.
En þar sem þess var getið, að ef að lausakaupmönnum
yrði leyft að verzla á Vogavík, mundi Keflavík komast á heljar þrömina, þá get eg ekki séð, að þetta beinlínis leiði af þessu
verzlunarleyfi,
með hverju
eg reyndar ekki mæli neitt fram.
l\lá ske þetta leyfi, fein gist það á annað borð, yrði kaupmönnum í Keflavík meiri hvöt til að birgja Strandarhreppsmenn
í
tíma með aðflutníngum
af vörum, áður en lausa kaupmenn árlega kæmu á Vogavík, og ætla eg, að verzlun þeirra með því
móti mundi fremur fara vaxandi,
en mínkandi.
þar eð einginn tók framar til máls, kvað varaforseti málið íullrædt til lykta, og skoraði á þingmenn
að gánga til atkvæða um þessi atriði.
þá heiddi framsögumaður
forseta,
ef hann hefði ekkert
m6ti því, að bera það undir þingmenn, hvort ekki mætti breyta
orðatiltækjunum
í hinni sjöttu atkvæðaspurningu
á þá leið,
sem hann (framsögumaður)
áður hafði drepið á í hinni fyrri
ræðu sinni, "að verzlunarfulltrúarnir
hefðu leiðarbréf
hinnar
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dönsku stjórnar til útbýtingar; forseti bar þá þetta undir þingmenn, en einginn mælti á móti þeirri breytingu.
Siðan leitaði varaforseti atkvæða þingsins á þessa Ieið ;
1. Vill þíngii'l, að Berufjörður se ákveðinn aðalkaupstaður á
austfjörðum til uppsiglingar fyrir útlenda, í stað Eskifjarðar (Thoestensenj
Samþykt með 21 atkvæði gegn 1.
2. Vill þingið, að 4. uppástúngu bænarskráarinnar
til konúngs frá 4. ágúst 1845 verði svo breytt, að aðalverzlunarfulltrúum (General-Consuler) hinnar dönsku stjórnar verði
feingin leiðarbréf stjórnarinnar til útbýtingar gegn lögskipuðu endurgjaldi handa kaupmönnum í því ríki, sem
vilja verzla á Íslandi (Thorstensenj f
Samþykt i einu hljóði.
3. vm þingið biðja um, að utanríkis þjóðum verði sem allra
fyrst veitt frjáls verzlun á Íslandi, á þann veg sem tekið
er fram i allra þegnsamlegustu bænarskrá alþingis dags.
4. ágúst 1845, að undantekinni 3. og 8. grein og með
breytingu þeirri á 4. grein, sem nú var samþykt með atkvæðagreiðslunni No. 21
Samþykt í einu hljóði.
4. Vill þingið aðhyllast stafliðinn h i fyrstu uppástúngu nefndarinnar um þá verzlunarstaði, er útlendum kaupmönnum
se gjört að skyldu að sigla fyrst upp, að því breyttu, að
Berufjörður se í staðinn fyrir Eskifjörð ?
Samþykt í einu hljóði.
5. vm þingið, að löggilt verði kauptún við Krossvík á Akranesi (2. uppást. nefnd.)?
Samþykt með 18 atkvæðum gegn 4.
6. vm þingið, að lausa kaupmönnum, hvaðan sem eru, verði
leyft að verzla þar (i Krossvík) um ákveðinn tíma sumarsins, sem fyrir fram sé til tekinn og auglýstur (2. varauppástúnga
nefndarinnar?
Samþykt með 21 atkvæði gegn 1.
7. Vill þingið, að Norðmenn megi flytja timburfarma í þorlákshöfn og selja þar, á sama veg sem í öðrum kaupstöðum landsins, og að aðflutningsleyfi það, sem veitt var
með opnu brefi ll. maí 1847, verði að öðru leyti endurnýað (3. uppástúnga nefndarinnar) 1
Samþykt með 21 atkvæði gegn 1.
Í
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8. Vill þingið, að kauptún verði löggilt við Papafjarðarós í
Austurskaptafellssýslu
(4. uppástúnga
nefndarinnar)?
Samþykt i einu hljóði.
9. Vill þingið, ef uppsigling reynist eins trygg í Hornafjarðar,
sem i Papafjarðarósi,
og sönnun sú getur komið til stjórnarinnar, áður leyfið er gefið, þá sé heldur leyfð uppsiglíllg og verzlun á Hornafjarðarósi (Guttormur Vigfússon)?
Samþykt i einu hljóði.'
10. Vill þingið, að öllum búsettum kaupmönnum á landinu
verði leyft að láta flytja og sækja alla nauðsynja og þúnga
vöru inn á hverja þá vik, sem þeim þykir fært fyrir
skip sín, með þeim kjörum, sem hvorumtveggjum um
semur, og brúka við þessa vöru vigt og mæli l5. uppástúnga nefildarinnar)?
Samþykt með 21 atkvæði gegn 1.
ll. Vill þingið, að þeir frá verzlunarstððunum, er flytja farma
á þá staði, hvar verzlan enn ekki er leyfð, megi ekki
hafa meðferðis minni vigt, en 5 E,'11i lóð með tilheyrandi
skálum og mundángsreizlum
og ekki minni mælikeröld
en hálftunnu mál (Sveinbjörnsson)?
Samþykt með 17 atkvæðum gegn 5.
12. Vill þingið, að öllum dönskum lausa kaupmönnum verði
veitt verzlunarleyfi á Vogavik og í Höfnum, þar til alment verzlunarleyfi fæst (Guðmundur Brandssonj j
FeIt með 12 atkvæðum gegn 10.
13. Vill þingið þá, að þetta verði veitt á Vogavík einni (Guðmundur Brandsson)?
Felt með 13 atkvæðum gegn 9.
14. Vill þingið~ að efnagóðum mönnum se leyft að kaupa
svo mikið, sem þeir vilja eða geta, að lausakaupmönnum,
sem verzla á sjó um lítinn tíma, af þarflegum vörum, og
selja þær aptur þeim, sem ekki geta keypt á þeim tíma
vegna kríngumstæða, og fái þar til leyfisbref frá yfirvaldinu (Jakob Petursson) '?
Feit með 15 atkvæðum gegn 7.
Að lyktum var lesin upp og samþykt allra þegnsamlegust
bænarskrá um, að greiða megi tiund til prests og kirkju annaðhvort i góðum og gildum aurum eða í peningum eptir meðalverði allra meðalverða í verðlagsskránni; bænarskrá þessi er
svo látandi :
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Til Konúngs.
Frá 206 mönnum í Suðurþíngeyarsýslu, og þar á meðal 6
prestum, er alþíngi send uppástúnga um, að tíundir til prests
og kirkju megi greiða eptir meðalverði allra meðalverða eptir
verðlagsskránni á réttum gjalddaga.
Eptir að búið er að ræða mál þetta til undirbúníngs og
ályktunar á 2 aðalfundum þingsins, leyfir það ser allra þegnsamlegast að tjá yðar hátign tillögur sínar þar að lútandi.
þíngið má að vísu viðurkenna, að eigi lSe neitt beint lagaleyfi fyrir því, að gjaldendur megi greiða tíund sína í peningum, eins og nú var ávikið, eptir verðlagsskránni, en aptur er
þó hins að gæta, að tíund til yðar hátignar og fátækra um
lángan tíma hefir verið greidd í peníngum eptir meðalverði
allra meðalverða. þar sem gjaldendur hafa kosið ser þenna
gjaldmáta, heldur en að gjalda tíundarhluti þessa í aurum; og
má það þVÍ þykja næsta ólíku farið fram, þar sem svo náskyld
I!jöld, sem allir fjórir hlutar tíundarinnar eru innbyrðis að uppruna og eðli sínu, að eigi er hinn sami ~aldmáti hafður við
fyrir þá alla eða af öllum tíundaheimturum, eins og það líka
er alleðlilegt, að gjaldendum ekki getur skilizt, að nokkur
skylda geti legið á þeim um að greiða sama gjaldið með ýmsu
móti til þeirra, sem við eiga að taka, og það því síður, sem
hin upprunalegu og elztu tíundarlög Íslendinga ekki gera ráð
fyrir neinum greinarmun í þessu tilliti; en þegar nú svona
hagar til, þá valda þær reglur, sem kirkna haldendur og prestar almennast fara eptir og fyrir þá eru lagðir í kansellíhréfunum frá 1. apríl 1815 og 28. oktbr. 1847, þess meiri ágreinÍ.ngi víða um landið, sem ekkert
það lagaboð nokkurn
tíma hefir verið birt gjaldendum, er einskerði ullu og tólg, sem
tíundar skileyrir, en það virðist þinginu að eingan veginn verði
bygt á reglugjörð frá 17~júlí 1782, 7. gr., sem til tekur útgeíngllegar vörur, (afsættelige Varer), og þar ámeðalfisk, en aptur ætlar þíngið það sjálfsagt, eptir þýðíngu þeirri á tilskipun frá 16.
júlí 1817, sem næst liggur við og við hefir geingizt í öðrum
tilfellum her Í landi, að gjaldheimtumaður þá að eins fær heimtað gjaldið greidt í peningum eptir verði verðlagsskrárinnar á
til teknum gjaldeyrir. þegar þessi gjaldeyrir að réttu lagi er
áskilinn, en að öðrum kosti eigi það að vera á gjaldanda valdi,
að greiða eptir meðalverði allra meðalverða, þegar hann eigi
kemur ser saman við gjaldheimtumann um neinn (annan)
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gjaldeyrir ; hafa það þvi orðið málalyktir á þinginu, að það
hefir fallizt á þessa tilhögun, eins um tíundargjald til prests
og kirkju, sem til konúngsins og fátækra, enda stendur opt
svo á, að fyrr nefndum tíundatakendum má koma þetta eins
vel og tólgar eða ullar gjaldið.
þessu samkvæmt leggur þíngið það einnig til, að þegar
gjaldandi velur að gjalda í landaurum, þá se hinn framboðni
gjaldeyrir eigi lægri í verði, en verðlagsskráin segir fyrir
um meðalverð allra gjaldaura á alin, þó þannig, að þorskfískur jafnan se gildur gjaldeyrir í allar tíundir við sjávarsíðuna;
en þar sem það nú er lagt fyrir í hinu áður nefnda kausellibréfi frá 1847, að kirkjum sé gjörð skil fyrir tíundum (upp til
sveita) eptir meðalverði verðlagsskrárinnar á ullu og tólg, þá
liggur það beint við, að kirkjuhaldendum, er þær framan greindu
ákvarðanir ná lagagildi, eigi verður gjört að skyldu að gjöra
kirkjum skil fyrir tíundinni eptir hærra verðlagi, en meðalverði allra meðalverða í verðlagsskránni.
Að svo fyrir mæltu leyfir alþíng ser allra þegnsamlegast
með 18 atkvæðum gegn 4, að bera þá bæn upp fyrir yðar
hátign, að yður allra mildilegast mætti þóknast að láta gánga
út lagaboð, er ákvarði:
1. Að gjaldendur hafi valið að greiða tíundir til prests og
kirkju, annaðhvort í peníngum eptir meðalverði allra meðalverða á alin í verðlagsskránní,
eða í góðum og gildum
landaurum, þó þannig:
2. Að sjávarbændur jafnan eigi kost á að greiða tíundir þessar með gjaldgeingum þorskfiski.
3. Að þegar í landanrum er goldið, mæti alin alin, þó svo,
að sá eyrir, sem goldið er í, ekki se verðlægri en meðalalin eptir veeðlagsskránní, óg
4. Að kirknahaldendur
gjöri kirkjum skil fyrir kirkjutíundum eptir meðalalin.
Er hið 1. þessara atriða samþykt af þínginu með 19 atkvæðum gegn 3. hið 2. með 15 gegn 7, hið 3. og 4. með
17. gegn 5.
Alþíngi, 27. dag júlímánaðar
Allra þegnsamlegast.

Hannes Stephensen.
Fundi slitið þángað
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1849.

J. Johnsen.
til kl.

5i.

27. júlí .- tuttugasti og fimti fundur.
Varaforseti

hóf þingstörfin að nýu, og lagi'li fram til
frumvarp og álitsskjal nefndarinnar
í
kosníngarlaga málinu, og afhenti hvortveggja framsögumanni,
Jóni Guðmundssyni.
Framsðqumaður : Áður en eg les upp frumvarpið til
kosningarlaganna
og álitsskjal nefndarinnar, vildi eg leyfa
mer að spyrja hinn hátt virta forseta, hvort ekki muni fara
bezt á því, að ræða frumvarpið greinum saman, eptir því sem
nefndin hefir skipað þeim að efninu til og ástæðunum.
Varaforseti:
Eg er á því með framsögumanni, að bezt
muni vera, að ræða frumvarpið á þann hátt, sem hann stingur upp á; ætla eg það verði viðfangshægra og greinilegra, að
ræða þannig ser í lagi og ljúka við í einu þær greinirnar, sem
saman eiga, heldur en að hafa alt frumvarpið undir í senn.
Framsö.qumaður las þá upp frumvarp og álitsskjal nefndarinnar svo Játandi:
undirbúningsumræðu

Frnmvarl'
til kosnín.qarlaga ~ eptir hoerjum kjósa skal til þjóðfundar
þes» á Íslandi, sem boðaður er með allra hæstum úrskurði
23. september 1848.

§l.
Á þjóðfundi þeim, sem boðaður er í allra hæstum úrskurði
23. sept. 1848, og hvers ætlunarverk þar er tekið fram, skulu
eiga setu 46 fulltrúar, 40 þjóðkjörnir og 6, er ver áskiljum
oss að kjósa, áður en þjóðkosningar fara fram í landinu.
§ 2.
Kjördæmi til kosninga skulu vera lögsaguarumdæmin á
íslandi, eins og þeim er nú skipað. þó skal Skaptafellssýslu
skipt í 2 kjörhluta, eins og til þessa.

§ 3.
Tveir skulu fulltrúar kosnir úr hverju kjördæmi.
§ 4.
Rétt á að kjósa fulltrúa eiga þeir einir:
a) sem hafa óflekkað mannorð; því má eingiun sá kjósa,
sem af henr verið dæmt embætti, æra eður borgara réttindi, eður sekur er orðinn að lagadómi um nokkurt það
verk, er svívirðilegt er að almennings áliti; ekki heldur
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neinn sá, sem sætt hefir laga - ákærum fyrir nokkurt því
um líkt verk, og ekki er dæmdur alsýkn sakar.
b] þeir sem eru 30 ára að aldri, þá kjósa skal.
e) þeir sem ekki eru sviptir forráðum fjárs síns á nokkurn
hátt.
d) þeir sem leggja til sveitar af efnum sjálfra sín, og ekki
standa Í skuld fyrir sveitarstyrk.
e) þeir sem eru löglega ráðandi sjálfum ser; þó má einnig
sá kjósa, sem öðrum er háður, ef hann veitir heimili forstöðu; einnig, ef hann er montaður maður og út skrifaður
úr skóla; svo og verzlunarfulItrúar allir.
f) þeir sem hafa verið heimilisfastir í kjördæminu um 1 ár.
g) þeir sem oss eru þegnlega háðir.
§ 5.
Rétt á að verða kosinn til fulltrúa á þjóðfunainn á hver
sá maður, sem er fullra 25 ára að aldri, þá er kosníngin fer
fram, og skortir að öðru leyti einga þá hæfileg leika, sem ráða
kosningarrétti (4. §). þó má og þann kjósa, sem ekki á heimili Í kjördæminu.
§ 6.
Fyrir kosningum skulu standa, bæarfógetinn í Reykjavík,
og sýslumaður hver Í sinni sýslu.
§ 7.
Prestur hver skal með hreppstjórum, að ráðstöfun kjörstjóra semja áreiðanlega skrá yfir alla þá menn í sóknum hans,
sem hafa þá eiginlegleika til að bera, sem til eru teknir Í 4.
gr. Skal skrá þessi til greina með fullum nöfnum, aldri, heimili og stétt, fyrst þá, sem eru þrítugir og eldri, og þar eptir
hina, sem eru fyrir innan þrítugt, en þó fullra 25 ára. IReykjavíksemur skrár þessar dómkirkjupresturinn og oddviti bæjarstjórnarinnar.
.
§ 8.
Nú eru nafnaskrár þessar ritaðar; skulu þær þá vera til
sýnis öllum í þínghúsinu í Reykjavík, og hjá hverjum sóknarpresti ella, og skal því lýsa á vanalegan hátt, að minnsta
kosti 14 dögum fyrir kjörþingi.
§ 9.
þyki nokkrum einhver sá vera nefndur í kjörskránum,
sem ekki hafi það: til að bera, er veiti kosningarrétt eða kjörgeingi, eður að nokkrum manni se þar ránglega slept, áhann
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að tjá það kjörstjóra og sýna rök fyrir, að minnsta kosti"
dögum fyrir kjörþíng, en kjörstjórinn kve~ji þá til kjörþíngsins, sem fYI'ir slíku verða, og svo mótmælendur.
§ 10.
Kjörstjóri hver skal kveðja til aðstoðar ser 2 eiðsvarna
valinkunna menn, er vel þekkja til i kjördæminu, og skal
hann skipta verkum með þeim:
§ 11.
Kosningar skulu fara fram á sama degi um alt land, ef
þess er kostur, og ella svo f\jótt sem unt er. Áskiljum ver
oss að ákveða þenna dag, jafnframt og ver boðum fulltrúana
til fundarins, en kjörstjóri hver skal auglýsa á vanalegan
hátt dag, stað og stundu þá, er kosning. á að fara fram, að
minnsta kosti 8 dögum á undan.
§ 12.
Kjörstjóri og aðstoðarmenn hans skulu vera komnir á kjörþíngið hinn ákveðna dag og stundu, og hafa meðferðis kjörskrárnar (7. §) úr öllu kjördæminu og athugasemdirnar gegn
þeim, ef nokkrar eru (9. §).
§ 13.
Kjörstjóri skal taka til starfa með þvi að brýna fyrir kjósendum, hve mikils varðandi kosníngin se, og annist hann síðan, að hún fari fram sem skipulegast.
§ 14.
Állur en til kosninga er geingið, skal kjörstjórinn leggja
úrskurð á athugasemdir þær, sem fram eru komnar gegn kjörskránum (9. §) og sem enn kynnu að verða bornar upp á þínginu sjálfu. þessir úrskurðir skulu ritaðir í gjörðabók kjörstjórnarinnar. .
§ 15.
Skal að svo búnu geingið til kosninga, á þann hátt sem
kjörstjóri segir fyrir. Atkvæðin skal rita i 2 bækur þær, er hann
fær sína hvorum aðstoðarmanni; skal í aðra rita nöfn allra
kjósenda, og þar út undan nöfn þeirra, er hver kýs; en ihina
nafn þess, sem kosinn er, og þar út undan nafn kjósenda
hans, og skal hvert bókað atkvæði bera saman ..
§ 16.
.
Hver sá, er neyta vill kosningarréttar sinsj rskal koma
sjálfur á kjörþing, og þá er hann er til kvaddur, nefna þá tvo
menn, er hann kýs, fullu nafni, einnig stétt ogheimilí,
og
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kjósi hann nokkurn þann, sem kjörstjómin
ekki veit deili á,
þá skal hann leiða ánægjanleg
rök að kjörgeingi hans, efþess
er krafizt.
Kjörstjórnarmenn
greiði atkvæði sín seinástir allra
kjósenda.

§ 17.
þegar atkvæðagreiðslu
er lokið, skal að nýtt bera saman kjörbækurnar
og lesa upp greinilega,
og se þá leiðrétt og
bókað um aptur, ef eitthvað hefir misbókazt.
Nú er kosningu
lokið; skal þá telja saman atkvæði fyrir hvern þann mann,
sem kosinn er, og þegar saman er lagt, kveða það upp fyrir
þíngheiminum.

§ 18.
þegar kosningum
er af lokið í báðum kjörhlutum Skap tafellssýslu (2. §), skal kjörstjóri
þegar í stað kveða á dag, til
þess að bera saman atkvæðin úr öllu kjördæminu,
leggja þau
saman, og rita í gjörðabókina,
hvernig
ráðizt hafa þar kosningar.
Annerhvoraðstoðarmannanna
kjörstjóra" úr báðum hlutunum se flá viðstaddir,
ef kostur er á, og riti nöfn sín undir
það, sem fram fer.
Skal kjörstjóri
ákveða og auglýsa fYI'ir
fram, nær kjörfundur sá skal vera, svo allir geti þángað komið, er vilja.

§ 19.
þá 2, sem hafa hlotið flest atkvæði,
skal nefna kjörna
fulltrúa fyrir kjördæmið.
Nú hafa 2, 3 eða fleiri jafnmörg atkvæði, þá sker kjörstjórnin
úr með atkvæðagreiðslu
að nýu,
hverjir þessara séu kosnir.
Lendi eitt atkvæði kjörstjórnarmanna á hverjum: tveggja, skal atkvæði kjörstjóraris
ráða.
§ 20.
Nú hefir sami maður hlotið flest atkvæði í fleirum en einu
kjördæmi,
og er búsettur í einhverju
þeirra, þá er hann rétt
kosinn þar, þó ha nn hafi hlotið fleiri atkvæði
annarstaðar;
se hann í eingu þeirra búsettur,
skal hann rétt kosinn þar,
sem hann hefir atkvæðin flest.
Nú missir þannig eitthvert kj ördæmi af einum eður fleirum þeirra, sem flest hlutu þar atkvæði, þá eru þeir, sem flest
hafa atkvæði næst þeim, en þó ekki færri en 20, rett kjörnir
fulltrúar.
En fari svo að einginn þeirra, sem völ er á eptir í kjördæminu, hafi 20 'atkvæði, þá skal sá rétt kosinn fulltrúi þess,
sem fleiri hefir hlotið atkvæði í einhverju
kjördæmi
landsins;
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en er þó ekki orðinn fulltrúi; og ræður þá einninn atkvæðafjöldi, en hafi 2 eður fleiri jöfn atkvæði, skal aldur, eða að
öðrum kosti hlutkesti ráða,

§ 21.
þá er kosningum er lokið, skal kjörstjóri hver tafarlaust
senda stiptamtmanni skýrslu sína um þá, er atkvæði hafa hlotið, og hve mörl/: hver, og láta kjörskrárnar fylgja skýrslu
þeirri. Ef innanhéraðsmaður
hefir hlotið flest atkvæði, birti
kjörstjórinn það á vanalegan hátt í kjördæminu, og fái fulltrúa þá þegar gjörð um kosningu hans.
En se hann sjálfur kosinn, skulu gjörð þá rita undir sínum nöfnum aðstoðarmenn hans. En hafi eingi innan héraðs flest atkvæði, skal
stiptamtmaður vor kveða upp, eptir áður greindum skýrslum,
samkvæmt 20. gr., hver rétt se kjörinn fulltrúi hvers þess
kjðrdæmis, og annist hann um, að þeir menn fái vissu um
fulltrúa-nef nu sína svo tímanlega, að þeir geti setið þjóðfundinn.
Hver fulltrúi skal á þjóðfundinum sanna kosningu sin a
með ruörð þeirri, er hann hefir feingið frá kjörstjórninni eður
stiptamtmanni.
§ 22.
Hver fulltrúi skal fá 3 rbd, dag hvern í fæðispeninga, á
meðan á fundi stendur, og fyrir hvern þann dag, sem hann
verður að dvelja á fundarstaðnum fyrir og eptir fund.
En fyrir þann tíma, sem til ferðar geingur til fundarins og
frá honum, fá þeir í fæðiskaup og ferðakostnað 4 rbdl. dag
hvern.
Kostnað þenna skal greiða úr jarðabókarsjóðnum.
NEFNDARALIT

OG UPPÁSTÚNGA

um frumvarp til kosningar/aga, eptir kverjum kjósa beri til
þjóðfundal' á Íslandi samkvæmt konúnglegum úrskurði
23. sept. 1848.
þegar þetta beiðraða þing fól oss undir skrifuðum nefndarmönnum bænarskrár úr ýmsum héruðum og frá ýmsum fundum, og þar á meðal frá hinum almenna fundi, sem sóktur var
úr flestum umdæmum landsins 28. jÚllí, er næst leið, á þingvöll við Öxará, um kosningar til hins almenna þjóðfundar á
Íslandi, sem boðaður er í allra hæstum úrskurði 23. sept. f á.,
væntum ver, sem fleiri aðrir, að konúngsfulltrúann mundi bera
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að landi á hverri stundu með frumvarp til enna sömu kosníngarlaga frá stjórninni, er ver vissum að hann ætti að hafa
meðferðis, og bera undir álit þessa alþingis, og frestuðum ver
fyrir þá sök að semja nýtt frumvarp til þessara laga frá stofni,
svo leingi sem ver hugðum fært vera.
En af því þetta málefni er svo mikils varðandi, og undir
afgreiðslu þess frá alþingi að þessu sinni er komið, að þjóðfundurinn komist á að ári, en aptur kosníngarlög þau, eptir
hverjum til hans skal kjósa, eru ei að eins aðalhyrningarsteinn
fundarins sjálfs, heldur og alls þess, er hann leggur til um
stjórnarskipun her á landi framvegis og samband þess við Danmörku, þá hefir það fyrir oss vakað, hvert vandaverk alþíng
lagði oss á herðar, er það kaus oss í nefnd, til að leysa ar
hendi starfa þenna,
Hið fyrsta og helzta yfirvegunarefni vort til undirstöðu
máls þessa var það atriðið, hvort kosningar ættu að vera einfaldar eða tvöfaldar, sem um mörg undan farin ár hefir verið
mesta umtalsefni allra kosníngarlaga, bæði í ritum og ræðum,
ei að eins her á landi, heldur einnig viða erlendis. Ver höfum og yfirvegað aðalatriði þetta sem vandlegast, og ástæður
þær allar, sem hafa verið og verða teknar fram fyrir hvorritveggja kosningaraðferðinni.
Oss hefir eingan veginn gleymzt,
að þegar rædt varð til lykta á alþingi 1847 málefnið um breytíngu á. alþingistilskipuninni 8. marz 1843, þá fellst alþíng með
12 atkvæðum gegn 10 á tvöfaldar kosningar her á landi. Ver
viljum ekki neita þvi, að þegar litið er einúngis á víðáttn og strjálbygð lands þessa, og öllu öðru tilliti er slept, þá eigi tvöfaldar kosningar her fult eins vel við og einfaldar. En þegar hins
vegar er litið til hugarfars og hugsunarhátta Íslendínga yfir
höfuð, til hugmynda þeirra, er hver maður, eins hinn fátæki,
sem hinn ríki, gjörir ser um hinn upprunalega og óræka rétt,
sem hver frjáls maður á á því, að ráða þvi sjálfur, hvern hann
velur ser til erindsreka, í hverju sem er; þegar þess er gætt,
að her er eingin meðalstétt í landinu, að hvergi er auður ella
fátækt jafnlítill vottur vitsmuna og mentunar, sem hjá oss;
þegar menn kannast við það, sem einginn hefir nokkru sinni
«1regið af alþýðu vorri, að hún se, yfir höfuð að tala, mjög
jafnkomin að greind og heilbrigðri skynsemi, að hvergi varla
gefist minni þrælsótti meðal almúga ns , né kúgun á honum af
hendi yfirboðara: þegar á allar þessar ástæður er litið, segj-
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um ver, þá mun þal'l þó verða ljóst, hverjum manni, að einfaldar kosningar og sem minnst bundnar sé hugsunarhætti
og þjóðerni Íslendinga miklu eðlilegri, heldur en tvöfaldar
kosningar.
Ver vitum, að það má bera fyrir, að allmargar bænarskrár
hafi þó komið til alþingis, bæði 1845 og 1847, um tvöfaldar
kosningar, og muni mega þaðan leiða þá ályktun, að talsverður hluti þjóðarinnar hafi þá, að minnsta kosti til þessa, viljað
fremur þessa kosningar-aðferðina, en hina. En ver þorum að
fullyrða, að þó einstöku menn kunni að hafa álitið þessar
kosningar betri i raun og veru, en einfaldar, þá hafi þeir fremur litið á landslag og erviðleika , en á hugsunarhátt vorn og
þjóðerni, eins og það er; ver vitum og, að nokkrir merkismenn hafa haldið fast fram tvöföldum kosningum) og talið
nokkra aðra til að fallast á sína skoðan; en ver erum þess og
fullvissir, að sumir þessara manna, og ekki allfáir, hafa þvi
að eins haldið fram þessum kosningum, all þeir vildu heldur
fá nokkra rýmkun og um bót i kosníngarlögunum, eptir þvi
sem þau voru einskorðuð i tilskipun 8. marz 1843, en einga;
þeir fundu þann kost þraungastan, að eptir téðu lagaboði var
kjörgeingi bundin við fjáreign, en þókti jafnframt síður eðlilegt, að kosningarréttur væri svo frekt bundinn, ef kjörgeingi
feingist án allrar fjáreignar, en menn gátu ekki vonast, eptir
þvi sem kosningarréttur og kjörgeingi var bundin i Danmörku
þar til i fyrra, að um hvortveggja yrði svo rýmkað ber, sem
þörf var á, einkum kjörgeingi; let konúngsfulltrúinn, sem þá
var, skýlaust í ljósi um þetta meiningu sína á alþingi 1847
(alþ. tið. 1847 bls. 750) ; fyrir þessa sök fóru margir að gripa til
tvöföldu kosninganna, eins og annars neyðar-úrræðis, eins og
þess hins skárra af tvennu illu, með þvi ekki var vonarlaust
um, að stjórnin mundi ekki með öllu ófús á að slaka til með
breytingu á kosníngarlögunum á þenna veg.
Að bænarskrár undan farinna ára um tvöfaldar kosningar,
ogjafnvel uppástúngurnar um það á alþingi 1847, hafi að nokkru og miklu leyti átt kyn sitt að rekja til þess, er ver nú
gátum, fremur en hins, að sú hafi verið óbifanleg sannfæring
beiðenda og uppástúngumanna allra, það er nú komið fram,
og styðst við meira, en eintóma skoðun vora á þessu. Bænarskrá frá almennum fundi við Öxará, dags. 28. júní þ. árs
(en þann fund sóktu menn úr öllum umdæmum landsins, nema
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einu), fer beinlínis fram á einfaldar kosningar ; 2 aðrar bænarskrár frá héraðsfundum tveimur vestan lands á hinum fornu
Ilorskafjarðar og Ilórness þingstöðum (en úr nokkrum þeim
héruðum hafa áður komið eindregnar bænarskrár áður um tvöfaldar kosningar) eru nú komnar, beiðist önnur, einfaldra kosninga, en hin leggur á vald alþíngis um kosningaraðferðina,
ef
hún að eins megi verða sem þjóðlegust og frjálslegust. þannig eru nú komnar fram af hendi þjóðarinnar svo skýlausar og
órækar auglýsingar, sem verða má, um það, að henni þyki
her ekki eiga við öðruvísi kosníngar en einfaldar, og að hún
geti eingar mætur haft á annari kosningar-aðferð,
Allar þessar ástæður til samans teknar þókti oss nefndarmönnum svo miklu mikilvægari, en hinar, sem fyrir tvöföldum
kosningum mæla, að oss gat ekki blandazt hugur, að leggja
einfaldar kosningar til undirstöðu fyrir frumvarpi þvi, sem ver
nú höfum orðið að semja, þar sem ástæður þessar eru sprottnar af skýrlega og sem reglulegast auglýstum vilja þjóðarinnar, og koma öldúngis heim við sannfæringu sjálfra vor, og
ver getum ekki dregið efa nokkurn á það, að stjórnin gefi þeim
góðan gaum og aðhyllist þær, en þótt hún, ef til vill, kynni
að hafa aðra skoðun á málinu, og ver efum þetta því síður,
sem þessi hin sama kosníngar-aðferð , sem ver erum sannfærðir um að einúngis á við á Íslandi, eptir því sem her stendur
á, var höfð við til ríkisfundarins í Danmörku.
Viljum ver nú taka fram ástæður við hverja grein frumvarpsins ser í lagi, þar sem ákvarðanirnar ekki leiða beint af
eðli hlutarins, eður því sem áður hefir tiðkazt við kosningar
til alþíngis að undan förnu.
Við 1. - 3. grein.
Ilegar ver áttum að ákveða tölu fulltrúanna á þjóðfundinum, varð það helzt umtalsefnið. hvort ekki, bæri nokkuð að líta
á fólksríki hvers kjördæmis, og hvort ekki mundi nær sanni,
að þau hin fólksríkari kjördæmi kysi 2 hvert, en hin 4, fólkfæstu, Reykjavík, Vestmannaeyar, Norðurþíngeyar og Strandasýsla, kysi hvert um sig einn.
En þegar ver annars vegar
litum á það, að hin svo nefndu fólksríkari kjördæmi voru þó
næsta misjöfn að fólksfjöldanum til, og svo, að aldrei mundi
nást réttur jöfnuður, þó kjörnir væri 3 úr hinum fjölmennustu
kjördæmum: en hitt fannst oss ógjörlegt, að hafa kjördæmin með öðrum takmörkum, en verið hefir, og eðlilegast er,

566

eins og her stendur á; og einnig, að fulltrúar þjóðfundarins
eiga að eins að ræða um aðalstjórnarmálefai-alls
landsins, en
ekki neinar þær ákvarðanir, sem snerta einstaka hluti þess
ser i lagi; en þess er hins vegar gætt, að ef hin minni kjördæmi mætti ekki kjósa nema einn hvert, þá ættu þau svo
mjög á hættu að verða af þessum eina, er þar væri, ef til
vildi, kosinn með miklum atkvæðafjölda, bæði fyrir það, ef
hinn sami væri kjörinn með fleiri atkvæðum i einhverju hinna
fjölmennari kjördæma, eða fyrir ýmsra forfalla sakir, en þá
mundi þeim kjördæmum þykja, að þau færi halloka fyrir öðrum héruðum, ef þau ætti eingan ii fun dínum , er þau hefði
sjálf kosið.
Við 4. og 5. grein ..
Kosningarrétt og kjörgeingi höfum ver bundið hinum vanalegu og algeingu skilyrðum; ver höfum hvorugt bundið við
neina fjáreign, bæði af því, sem þegar er tekið fram Í inngá ngi álítsskjalsins, að hvergi mUII eign síður vera vottur vitsmuna og meutunar, en á Íslandi, og svo með tilliti til ennar
almennu skoðunar á slíku bandi kosningarréttar og kjörgeingi,
bæði í öðrum löndum, og svo nú í Danmörku.
Aptur fannst oss, að kosningarrettinn bæri að binda við
nokkurn þann aldur, sem fremur mætti tryggja skynsamlegar
kosníngar, þegar sá réttur væri gjörður svo almennur, sem ver
höfum stúngið upp á; því höfum ver ákveðið 30 ára aldurinn.
þá eru menn ekki að eins komnir til fulls vits og ára, og
hafa hlotið talsverða lífs reynslu og festu, heldur hafa kjósendur þá og yfir höfuð að tala veitt heimili forstöðu um leingri tíma; þeim hefir þá lærzt að taka eptir ýmsu verulegu ástandi bæði landsins yfir höfuð, og sveita þeirra, er .þeim eru
næstar, og að hafa mætur á, að alt fari fram með sem bezt~i
skipun og reglu, og reynsla þessi og mætur, sem einmitt
áratalan frá 25 til 30 hvað optast hefir Ieidt með sér, tryggir
það, fremur en hvað annað her á landi, að þeir gjöri ser far
um, að kjósa þá menn eina til þjóðfundarins, sem bezt eru
til þess fallnir.
En einmitt af því ver ætlum vist, að meðþessuse
svo
.tryggilega, sem unt er, girt, fyrir, að ekki verði kærulauslega
flanað að kosningum þjóðfulltrúanna yfir höfuðaðtala, þá iljáum
ver ekkert á hættu,þótt kjörgeingi, eins ner, eins. og Í Danmörku, se bundin að eins við 25 ára aldurinn ,þvÍ ver erum

567

fullvissir um, að svo úngur maður verði hvergi kosinn, nema
því að eins, að menn se sannfærðir um ágæti hans og hæfilegleika, eins og vel má eiga ser stað um einstöku vísinda og
embættismenn á þeim aldri, en þá mætti það valda miklu tjóni,
ef slíkan mann mætti ekki kjósa til fulltrúa, þar sem þó ekki
er völ á allmörgum góðum fulltrúa-efnum hjá oss.
Við 6. - 14. grein.
Nefndinni fannst nauðsyn á, að alþýðu væri gjörður kostur á, að yfir fara kjörskrár þær, er prestur og hreppstjóri
semja, og hera upp athugasemdir og aðfinníngar gegn þeim,
en hún þorði ekki að stinga upp á leingri tíma til þessa, þar
sem svo uggandi er, að hann, ef til vill, verði naumur; en se
þessa skipulega og vel gætt, ætlum ver þó þenna tíma nægja,
yfir höfuð að tala.
Hin önnur aðferð við kosningamar yfir
höfuð, er, að því leyti sem við á, á sama veg og lögboðið
var til aJþíngiskosninga.
Víð 15. - 19. grein.
Nefudinni þókti það of mikið band á kjósendum, og auka
þeim óþörf umsvif, ef þeim væri gjört að skyldu, að sanna
aldur allra utankeraðsmanna ~ sem þeir gefa atkvæði sín,
því kjörstjórninni má ætla það yfir höfuð, að þekkja til hlítar kjörgeingi flestra þeirra, sem kosnir eru, sem yfir höfuð að
tala munu verða embættismenn, eður þjóðkunnir á annan veg;
en aptur fannst henni rétt, að gjöra kjósendum þetta að skyldu,
ef þeir kysi éinhvern þann mann, er kjörstjórnin vissieingi
deili á, og ráði nokkrir kjósendur það af, að gefa atkvæði
slíkum, þá verður það svo óvíða og sjaldgæft, að þeir mega
fyrir fram vera við búnir ákvörðun þessari, þegar þeir sjá hana í
þíngtíðindunum.
þar sem við kosningar til alþingis var lagt fyrir, að kjörstjórnarmenn kysi fyrst, þá virtist nefndinni, að ástæða væri
til að breyta þessari ákvörðun, þar menn yfir höfuð að tala
hafa traust og álit kjósenda , og er ekki grunlaust með öllu,
að þeir megi með atkvæðum sínum, ef þau eru greidd fyri
fram, leiða nokkra kjósenduma til að greiða atkvæði sín á
líkan hátt; en einmitt af þessari ástæðu, og því þeir eru að
líkindum einhverjir skynsömustu og óvilhöllustu menn í kjördæminu yfir höfuð að tala, fannst nefndinni það hættulaust,
og bezt til fallið, ef þeir reM því með atkvæðum sínum að lokum, hver fulltrúi kjördæmisins yrði, ef svo stæði á.
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þessi hin sama skoðun hefir leidt nefndina til al') stinga
upp á ákvörðuninni í niðurlagi hinnar 19. greinar, sem þar til
getur orðið nauðsynleg, ef svo stendur á, sem þar er gjört
ráð fyrir, með jafnan atkvæðafjölda i þá ræður tilviljan ein, ef
hlutkesti er Játið ráða, og má af því leiða baga, eins og hverri
annari blindri tilviljun, en ekki er kjörstjórninni jafnan unt,
að láta aldur ráða, sízt þegar um utanhéraðsmenn er að ræða,
enda má og segja, að þar ráði einnig tilviljan, þó aldur serhvers væri kjörstjórninni kunnur.
Við 20. og 21. grein.
Eptir alþingistilskipuninni
mátti ekki kjósa kjörstjórann
í hans kjördæmi; nefndinni fannst ekki, að þeirri ákvörðun
bæri að halda, þvi þegar jafnmarga fulltrúa skal kjósa, þá
má eingan veginn úti loka iafnmörg góð fulltrúa - efni, sem
kjörstjórana,
en þeir munu þó helzt kosnir yfir höfuð að tala
í kjördæminu sjálfu, þar sem kjósendur þekkja þá; en ekki
þókti nefndinni þörf að taka leyfi þetta beinlínis fram, ne á
annan veg, en her er gjört.
þegar nefndin var komin að þeirri niðurstöðu, að einfaldar kosningar ættu her við, þá hlaut það all verða eitthvert hið
fyrsta og helzta yfirvegunar efni vort, hvort það mundi verða
her þokka eður happasælt, eður því yrði komið við her yfir
höfuð, eptir því sem lands víðátta er her mikil, og erviðleikar, að gjöra fulltrúa-efnum að skyldu, að þeir fram bjóði sig á
kjörþínginu, af þvi þetta þó þykir svo nauðsynlegt og eðlilegt
í öðrum löndum, þar sem kosningar eru einfaldar, og upp á
þvi er stúngíð i þíngvaIla bænarskránni.
En nefndinni fundust svo mörg og mikilvæg vankvæði við framboð fulltrúaefna,
einkum til þessa þjóðfundar, þar sem i mesta lagi ekki verður
um að tefla, að þessu sinni, nema hávetrar tímann til samkoma
þeirra, samræðna og samtaka, sem slík framboð út heimta afhendi
kjósenda, að hún hlaut að leggjast á öll mið, til þess að komast hjá að stinga upp á framboðunum, ef hjá þeim yrði komizt á nokkurn veg. þar til mundu framboð þessi verða miklu
síður tiðkuð og notuð her á landi, en í öðrum löndum.
íslendingum er yfir höfuð að tala fjarstæð öll sú, framgirni, yfirlæti yfir sjálfum Ser og yfirlýsing meininga sinna og skoðunar svona fyri fram, sem framboðum hljóta þó að vera samfara
að meira leyti eður minna; og af því þetta er svo fjarstætt
hugarfari manna her, þá mundi alþýl'la sízt leggja trúnað á þá,

569

eður veita þeim atkvæði sin, sem þann veg byði sig fram; allur þorri manna mun vilja hafa þekkingu og reynslu sjálfra sin
fyrir ser, þegar þeir kjósa,
og því að eins gefa þeim, sem
býður sig fram, atkvæði. að þeir þekki hann áður, og vilji hanil
til fulltrúa, en þá kjósa þeir hann, hvort eð er.
En til þess að komizt verði hjá, að kjósa um aptur, þegar sami maðurinn er kosinn með flestum atkvæðum i fleirum
en einu kjördæmi, en það má vel að bera án framboðs, þegar
kjósa má fulltrúa nn, hvar sem hann er i landinu,
og á þVÍ
verðum ver að vera, svo kosningar geti verið sem frjálsastar
og sem minnst band á kjósendum,
þá höfum ver stúngið upp
á ákvörðuninni Í 20. og 21. grein; ver ætlum nú vist, að ekki
muni þurfa að koma til þessarar
úrgreiðslu, sizt þegar alþýða
ser, að svona er fyrir lagt, þVÍ þá mun hvert kjördæmi gjöra
ser far um, að undir búa svo kosningar
fyri fram, og haga
þeim á þann veg, að ekki þurfi til þess að koma, að sá verði
fulltrúi þeirra, sem kosinn er Í öðru héraði.
En þó nú svona
réðist kosningar fyrir eitthvert kjördæmi, þá meinum ver, einkum þar sem vart yrði nema annar fulltrúi nn svo kosinn, sem
gjört er ráð fyrir Í 20. grein, að af þVÍ leiði ekki nein
veruleg vankvæði, af þvi þjóðfundurinn
mun einúngis ræða alþjóðleg málefni, en eingi sérstakleg.
eins og ver tókum fram Í ástæðunum við 1. grein.
þó aðferð þessi
valdi umsvifum
nokkrum
og sendi ferðum,
þá ætlum ver,
að hún valdi þó
minni vankvæðum,
en bæði framboð fulltrúa - efna og endurkosningar,
sem vart verður tími til.
Við 22. grein.
Fæðispeninga
fulltrúanna
á þjóðfundinum
ætlar nefndin að
ekki muni mega lækka úr þvi sem verið hefir á alþingi.
Aptur hyggjum
ver, að í ferðakostnað
og fæðispeninga,
meðan á ferðinni stendur,
megi nægja 4 rbd, dag hvern, sem
til ferðar geingur.
Nefndinni þókti eingin þörf að nefna, á hvern veg kostnað þenna skyldi endurgjalda jarðabókarsjóðnum,
því hún ætlar
þjóðfundinn
og ætlunarverk. hans alls annars eðlis, en alþíng.
Bænarskrá
sú úr þórnessþingi,
sem nefndinni var falin
ásamt hinum öðrum bænarskrám,
fer þvi fram, að þjóðfundurinn sé við Öxará, en þar sem bæði hefir fyrri verið stúngið
upp á hinu sama um alþingi"
og því hrundið her á þingi, og
þar til auðsætt,
þegar þess er gætt, að þjóðfundurinn
á að

570

verða að sumri komanda,
að ekki er unt fyrir þann tíma að
verða búið að koma upp fundarsal við Öxará, þá ætlar nefndin, að hún þurfi ekki að taka fram frekari ástæður fyrir þvi,
að hún getur ekki að hyllzt þessa uppástúngu.
En áður en nefndin skilst
við þetta mál, hlýtur hún að
minnast á 2 þau atriði, er henni virðist nauðsyn á að bera upp
um beina uppástúngu
í bænarskránni
til konúngs:
en það er,
að konúngur kjósi hina 6 fulltrúa fyrir sína hönd, sem nefndir eru i 1. grein, svo tímanlega',
að það megi þjóðkunnugt
verða, áður þjóðkosnÍngar
fara fram í landinu,
svo að landsmenn leiðist ekki til að kjósa hina sömu og konúngur,
og að
kosningarlögin
frá stjórninni mætti verða send hingað tillandsins með póstduggunni
; því beri út af þvi, getur svo árað ber
á landi hið næsta ár, og svo tafizt fyrir skipaferðum að vorinu, en þess eru nú ljós dæmi, hversu ferðir þeirra mega tálmast, að óvínnanda verði, að undir búa kosningar og koma þeim
af svo tímanlega, að fundinn megi halda að sumri, en nefndin ætlar víst, að ekki megi ákveða setningu hans seinna, en
15. dag júlímánaðar
1850 sakir illviðra, er stundum
er her
von á haustum, og torfærnaþeirra,
þegar svo víðrar, á að ferðast heim til enna fjarlægustu
héraða; hyggur nefndin, að einnig um þetta eigi að bera upp beina uppástúngu,
Að svo fyrir mæltu leggur nefndin það til, að hið heiðraða alþíng sendi konúngi þegnlega bænarskrá
um:
1. Að frumvarp þetta til kosníngarlaga,
eptir hverju kjósa
skal til þjóðfundar þess á Íslandi, sem boðaður erí konimgs úrskurði 23. sept. 1848, nái samþykki
konúngs og
öðlist lagagildi.
2. Að kosningarlög
þessi verði send híngað með póstskipillu
í haust,
3. Að konúugur
kjósi 6 fulltrúa
til þjóðfundarins,
sem af
hans hálfu eiga þar setu, sem fyrst, og svo tímanlega, að
það megi verða alkunnugt,
áður þjóðkosníngar
fara fram
í landinu.
4. Að setning þjóð fundarins
verði ákveðin
mánudaginn
15.
júlímánaðar
1850.
Reykjavík,

24. dag júlímánaðar

1849.

þ. Sveinldörnsson. .1. Guðmundsson. St. Jónsson.

Kr. Kristjánsson. J. Johnsen.
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Framsögumaður:
Áður tekið er þá til umræðu um 1-3.
gr., sem nú í senn verður umræðuefnið,
verð eg að geta þess
í nafni nefndarinnar,
að henni voru faldar til yfirvegunar 2
bænarskrár
úr Norður og Suðurmúlasýslu.
um að alþíng tæki
til umræðu hin helztu atriði, sem við ættu í stjórnarskipun
her á landi.
petta fannst nefndinni mjög (jærskilt ætlunarverki hennar,
sem var það, að segja álit sitt um kosningarlögin.
pegar nefndin var komin að raun um þetta, hefði hún
að vísu átt að skila bænarskránum
aptur forseta,
svo hann
gæti afhent
þær aptur flutningsmönnum,
en þeir beiðzt,
að
sett yrði serstök
nefnd um málefni þetta j en af því nefndin
dró sem leingst störf sín, ef ske mætti, að konúngsfulltrúinn
kæmi, þá sá hún, að þá var orðið svo áliðið þíngtimann,
að
vart yrði nefnd sett til að yfirvega þetta vandamál,
svo að
hún gæti lokið störfum sínum og þau svo orðið rædd til lykta
á þessu þingi; því fannst oss það koma fyrir ekki, að skila
bænarskránum,
en oss fannst réttara, að geta þessa, svo ekki
liti svo út, sem bænarskránum
væri stúngíð undir stól.
Að því búnu las framsögumaður
upp 1. til 3. gr. frumvarpsins,
og ástæðurnar
fyrir þeim í álitsskjali
nefndarinnar;
kvað hann svo fyrst verða umræður um þessar 3 greinir.
Stiptamtmaður:
pað er þinginu kunnugt, að eg ekki var
mótfallinn því, að þíngið sjálft byggi til frumvarp til kosningarlaga fyrir þjóðfund þann, sem halda á næsta ár, og var það
af ástæðum
þeim, sem þíngið einnig veit, að frumvarp frá
stjórninni
yrði ekki komið, því þá var einginn kostur annar
mögulegur,
en ai'! þíngið sjálft semdi það. Nú þar á móti er
öðruvísi ástadt, þar sem, ef til vill, von er á, að skip það
komi í kvöld, er flytur konúngsfulJtrúann,
er hefir í höndum
frumvarp stjórnarinnar
til kosníngarlaga,
og ef nú von þessi
rættist, og konúngsfulltrúinn
kæmi á þing þetta á morgun, þá
þækti mer illa fara, ef undirbúningsumræðunni
væri lokið, því
hann kynni að hafa leyfi stjórnarinnar,
að Ieingja þíngtímann,
og óska, að taka þátt í seinustu umræðu málsins,
en þá gæti
ræða hans ekki haft áhrif á afdrif málsins,
er breytíngaratkvæði þau, sem gjörð væru við undirbúníngsræðuna,
að eins
gætu komið til greina, og lokið væri undirbúníngsumræðunni,
áður hann kæmi.
Ef málið er rædt í pörtum, eins og stúngið
er upp á, verður það að vera á valdi hans,
að hefja undirbúníngsumræðu
um það á ný, og í von þeirri, að umræður þíngs-
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ins i dag ekki verði þessu til fyrirstöðu, skal eg ekki fara
mörgum orðum um álitsskjal nefndarinnar, sem nú var lesið
upp. Hvað við víkur tvöföldum og einföldum kosningum, er
eg nefndinni samdóma, og er það sannfæring mín, að tvöfaldar kosningar eigi ekki betur við þjóðfund þenna, sem um er
rædt, en hinar einföldu. Ekki heldur er eg mótfallinn þeirri
tölu þjóðfundarmanna, sem nefndin hefir stúngið upp á, en
þingmenn verða sjálfir að gæta vel að, hvort brýn nauðsyn er
til, að þeir séu svo margir, sem nefndin hefir stúngið upp á,
eða hvort g:jörlegt væri að fækka nokkrum. Að halda kjördæmunum óbreyttum, sem áður, held eg se rétt , en mestur vafi
leikur á því, hvort ekki sé orsök til, að kjósa 3 menn úr
sumum þeirra eða hinum fjölmennustu,
en aptur kynni að
nægja að kjósa einn úr hinum fámennustu.
J>að væri merkilegt, ef Vestmanneyíngar sendu nú 2 menn á þjóðfundinn,
þar sem þeir áður sendu eingau á alþíng. Ef þíngið fellst á
þetta, verður þá annaðhvort að lækka tölu þjóðfulltrúanna yfir
höfuð að tala, eða hækka hana Í hinum fjölmennustu kjördæmunum.
Framsögumaður:
Eg ætla að leyfa mer að svara því
fyrst Í ræðu herra stiptamtmannsíns,
sem hann hreifði fyrst,
að af því nú sæist til skips, sem menn ætluðu væri það, er hefði
að flytja konúngsfulltrúann, þá mundi vera bezt að fresta umræðum máls þessa að sinni, eða þá ræða það að eins svo, að
undirbúníngsumræða yrði hafin að nýu, ef konúngsfulltrúinn
yrði kominn og hann æskti þess. Eg ætla, að her skipti ekki
nema tvennu, annaðhvort að halda áfram undirbúningsumræðunni, beint eptir þíngsköpum vorum, eða þá hætta við hana
nú þegar; hitt ætla eg ekki mega segjast, að ver ræðum nú
málið lauslega til undirbúníngs, og þó einnig síðar, fyrst að og
á meðan herra stiptamtmaðurinn situr i sæti konúngsfulltrúa
og gegnir störfum hans; því vil eg halda áfram framsögunni
• kvöld, meðan dagur endist, þó konúngsfulltrúi komi á morgun.
Að öðru leyti voru það að eins fáar athugasemdir i ræðu
stiptamtmannsins, sem mer finnst nauðsyn að svara. Nefndin
hugði, að ekki yrði því komið við, að ákveða fulltrúafjöldann
eptir fólksríki kjördæmanna; þó að stúngið hefði verið upp á
því, .að nokkur fjölmennustu kjördæmi skyldu velja 3 fulltrúa
hvert, þá mundi það samt hafa valdið ójöfnuði, þVÍ þau fjölmennustu eru og misfjölmenn. J>að má nú að vísu. telja mest-
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an éjöfnuðinn, þar sem hin fámennustu kjördæmi mega kjósa
jafnt, en bæði ætla eg, að nefndin hafi borið þar fyrir sig
gildar ástæður, og í skipun 8. marz 1843 var þessa sama jafnaðar einnig gætt, nema um Vestmanneyar.
Nú, eg neita því
ekki, þessu kjördæminu má bregða næsta mjög við, að mega
nú kjósa 2, en hafa ekki áður mátt kjósa neinn .• en sú er
bótin, að þeim þar lÍ. eyjunum bregður þá við til ens betra.
Stiptamtmaður i Eg skal einúngis geta þess, að öðruvísi
hefir verið ástadt með önnur málefni þau, sem rædd hafa verið á þinginu, en með málefni þetta, sem er aðalætlunarverk
þingsins, og hefir verið til undirbúníngs í Danmörk, og hefir
konúngsfulltrúinn meðferðis frumvarp stjórnarinnar.
En verið
getur, að hann hafi ekki leyfi stjórnarinnar til að leingja þíngtímann, eða fallist á frumvarp nefndarinnar, og þá se eg ekkert á móti, að undirbúningsumræðu
þíngmanna væri lokið, en
óskandi væri, að þetta skeði á þann hátt, að það yrði ekki til
fyrirstöðu því, ab konúngsfulltrúinn gæti látið hefja umræður
um málefnið á ný, ef honum virtist þess þörf; hvað mig sjálfan snertir, væri mer kærast) að nú þegar væri lokið umræðum
um það, og þeim frestað, til þess á morgun, en annars legg
eg á vald þingmanna að dæma um, hvað tiltækilegast se.
Varaforseti:
það getur víst öllum þingmönnum vel skilizt, að ef menn hefðu vissa von um, að konúngsfulltrúi yrði
kominn í kvöld, eða snemma á morgun, þá væri það æskilegt,
að hann gæti verið við staddur, þegar mál þetta er rædt, svo
hann flytti oss boðskap stjórnarinnar, og honum gæfist kostur
á, að skýra málið með athugasemdum sínum og færa mönnum
heim sanninn, ef hið kominglega frumvarp, sem von er á með
honum, eða sjálfur hann gæti leidt í ljós eitthvað það, er betra
væri, en þal\, sem þínginu tekst að stinga upp á. En það er
aðgætandi, að hinn Iöghoðni þingtími er á enda annað kvöld;
verði því ekki undírhúníngsumræðu
málsins lokið í dag, er
þess ekki kostur, að ræða það til lykta á þessu þingi, nema
með því móti, að þingtíminn verði leingdur; .nú er það ekki á
valdi þingmanna, og ekki veit eg, hvort nokkur er her sá,
sem til þess hafi myndugleika, eða þori að takast þá ábyrgð á
hendur. Fari nú svo, að ekki verði af komu konúngsfulltrúa,
fellur mál þetta niður, og væri það illa, ef svo tækist til.
þíngið hefir, eins og öllum er kunnugt, frestað málefni
þessu, sem leingst mátti verða, tll að bíða eptir frumvarpi
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stjórnarinnar;
nú er málið komið i eindaga,
og verM undandrátturinn á endanum til þess, að það ekki verði leidt til lykta
nú á þínginu,
þá er því fyrir gjört, a/'l aðaltilgángi
og helzta
ætlunarverki
þessa þings verði framgeingt.
Vilji samt herra stiptamtmaðurinn
krefjast þess, að frestað se umræðu málsins til morguns,
skal eg ekki mæla móti
þvi; það er á valdi þingsins, en ekki mínu, að skera úr því.
Stiptamtmaður:
Eg skal einúngis geta þess, að eg skil
alþingistilskipunina
á þann hátt, að seinasti þingdagur se ekki
á morgun, því eptir henni á að halda þingið í , vikur, en það
var byrjað á mánudag,
og seinasti dagur yrði þá á mánudaginn kemur.
Varaforseti:
þó við nú reiknum sunnudaginn
frá, er
eptir mínum skilningi hinum tiltekna þingtíma 'lokið að kvöldi
hins 29. þessa' mánaðar.
Sunnudaæinn
getum ver ekki tekið
til þíngstarfa;
það hefir aldrei verið venja vor, og eigi heldur
ætla eg það hæfa;
en mánudaginn
þarf þingið að fá til upplesturs álitsskjala,
sem ekki geta fyr orðið búin.
Framsögumaður : Fyrst þannig snúast mí þíngræður, vil
eg einkum leyfa mer að leiða athygli þíngsins að tvennu.
það
er að vísu mikils vert, sem herra stiptamtmaðurinn
sagði um,
hvaða afleiðingar það mætti hafa fyrir mál þetta, ef konúngsfulltrúi yrði kominn her á morgun.
þó hann hafi nú þa!')
frumvarp að færa frá stjórninni,
og þá skoðun hennar á málinu, er fari Í gagnstæða
stefnu að aðalatriðunum
til, rið það
sem í þessu frumvarpi nefndarinnar
er farið fram á, og þó nú
þíngið alt um það vildi heldur biðja um, að þetta frumvarp
yrði löggilt, en hitt frá stjórninni;
þVÍ eg ætla yður öllum þá
festu,að
þer látið ekki telja yður hughvarf,
frá þVÍ er þer
ætlið hollast að fara fram á í þessum efnum, hversu sem reynist skoðun stjórnarinnar
: því má Imð miklu fremur bæta fyrir
málinu en spilla, ef konúngsfulltrúinn
yrði kominn og gæti
skýrt oss frá skoðun og ástæðum stjórnarinnar,
en ver þó alt
um það gætum fært í móti skynsamleg
rök fyrir uppástúngum
vorum; þetta' var hið fyrra er eg vildi leiða að athygli þingmanna, en hið síðara er þetta: eg vorkenni að vísu þíngmönnum, þó þeir vilji, að þingtíminn yrði sem styztur og að hann
se ei leingdur að óþörfu, né umræðunum
frestað.i en eg bið
yður að gleyma því ekki, að herrastiptamtmaðurinn
hefir af
stakri ljúfmennsku
sinni' tekizt þá ábyrgð á "endur, 'að setja
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þín!!; þetta og gegna ber störfum konúngsfulltrúa, og á hann
fyrir það miklar þakkir skilið bæði að þinginu og þjóðinni, og
því þykir mer það næsta athuga vert, hvort þingmenn treystast til að greiða atkvæði um, að halda skuli nú áfram undirbúningsumræðum málsins í kvöld, ef hann beinlínis óskar
þess, að þeim sc frestað til morguns.
Stiptamtmaður: það er svo ástadt, sem hinn heiðraði
framsögumaður sagði, að það er mikil ábyrgð fyrir mig, að
þingið fari leingra í máli þessu, þar sem konúngsfulltrúinn má
ske kemur í kvöld, og mundi það þó vera minni ábyrgð, að
bæta þriðjudeginum við, til að halda á seinustu samkomu
þingsins, ef nú er frestað umræðunni í von um komingsfulltrúann.
Varaforseti: Að svo komnu máli verð eg að leggja til
þess innileg tilmæli mín við þingið, að þetta sé látið að bón
herra stiptamtmannsins,
og vona eg, að þíngmenn taki því
fúslegar undir þetta, sem hann sjálfur hefir unnið svo rækilega með oss að málum vorum hín gað til og svo mikið lagt á
sig þingsins vegna .
.Takoh Petursson: Eg vil heldur missa dagpeninga mína,
þann daginn sem fram yfir hefir, en að bagi hljótist af því,
að málinu ei se frestað til morguns.
Nokkrir þingmanna vöktu þá máls á því, að þingið ekki
mundi geta lokið störfum sínum á mánudaginn, ef undirbúningsumræðu málsins nú væri frestað, og yrði því stiptamtmaður að takast á hendur að leingja þingtímann fram á þriðjudag; hann kvaðst vilja taka þá ábyrgð að ser, ef konúngsfulltrúinn yrði ekki sjálfur kominn, og fellust þá allir þingmenn
í einu hljóði á, að umræðu málsins væri skotið á frest til
næsta dags.
Síðan var lesin upp og samþykt allra þegnsamlagust bænarskrá um brúkun Islenskrar túngu, svo látandi:
Til
K 0 nún g s,
Til alþíngís hala í sumar verið sendar 4 bænarskrár, við
víkjandi brúkun íslenzkrar túngu í málefnum þeim, er snerta
stjórn Íslands. þrjár af þeim, undir skrifaðar af til samans
226 mönnum, beiðast þess, að íslenzk túnga verði eingaungu
við höfð ber Í landi á öllu því, er embættismenn rita við víkjandi högum landsins, og hin fjórða bænarskráin, með 119
nafna undirskript, beiðist þess, að hið sama eigi ser stall er-
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lendis, og að þeir einir menn verði kallaðir
til stjórnar
afskipta Íslands, sem sannað hafi, að þeir séu svo færir Í Íslenzku máli, að þeir fái bæði skilið tún gu vora og ritað á hana.
l\lálefni þetta var fyrst hugleidt af 3 manna nefnd, og þVÍ
nærst rædt á 2 aðalfundum;
og leyfir nú alþíng ser allra þegnsamlegast
að skýra yðar hátign frá áliti sínu á því á þessa
leið:
þíngið finnur það til fullnustu,
hve ógleymanlegan
minnisvarða yðar hásæli faðir reisti ser hjá oss, Íslendíngum,
og
hversu hann heiðraði rétt túngu vorrar og þjóðernis vors, er
bann með úrskurði frá 8. apríl 18.14 gjörði það að skyldu þeim
dönskum mönnum,
sem embætti
vildu fá á Íslandi, að þeir
hefðu numið túngu lands þessa, svo að bæði skildu þeir mál
landsmanna,
og gætu gjört sig þeim skiljanlega,
og flutt embætti sín á íslenzka
túngu.
þíngið
ber einnig það örugga
traust til yðar konúnglegu
hátignar,
að þer ætíð berið föðurlega umhyggju fyrir að tryggja æ betur þennan hyrníngarstein
þjóðernis
vors, sem er móðurmálið.
En þó þíngið samhuga
álíti það ómetanlega mikils umvert, ekki einúngis að afleggist óþörf brúkun danskrar tún gu, sem í emhættisbréfum
hefir
tíðkazt her á landi, heldur einnig að alt það, er snertir þjóðmálefni vor, væri ritað eingaungu á íslenzka túngu, bæði ber
á landi og erlendis, þá eru þeir þó færri þíngmanna,
er ráðið
hafa til að bera fram fyrir yðar hátign svo yfirgripsmikla
bæn j
fleirum hefir fundizt það nauðsynlegt, eptir því sem nú á stendur, að takmarka
nokkuð þessa bæn, og binda hana við landið sjálft,
svo að ekki væri beðið um meira, en að einúngis
íslensk túnga se héðan af við höfð í öflum embættisgjörðum
og embættisbréfum
á Íslandi; og þó bænin verði þannig orðuð,
er þó ljóst af umræðum þingsins, að það meinar ekki þau embættis störf, sem beinlínis
gánga héðan frá landsins æðstu
yfirvöldum, þar þau eiga ekki að gánga um í landinu til stjórnarinnar,
og ekki heldur þær embættisgjörðir,
þar sem einúngls útlendir menn eiga hlut að máli, er ekki skilja íslenzku,
þar eð óumflýanlegt
má álíta, að við hafa í þvílíkum tilfellum
danska
túngu, og þetta ekki beinlínis við kemur landsbúum.
Samkvæmt því, sem her að framan er sagt, leyfir þíngið
ser allra þegnsamlegast
með 18 atkvæðum gegn 4 að biðja yðar hátign:
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að einímgis íslenzk túnga se heðan af við höfð í öllum
embættisgjörðum og embættisbréfum á Íslandi.
Alþíngi, dag 27. júlímánaðar

1849.

Allra þegnsamlegast.

Hannes Stephensen.
þingi "HtH", Fundur
fyrir miðjan

.Ión Guðmundsson.

ákveðinn að morgni um 10. stundu

dag.

28. júlí -

tuttugasti og sjötti fundur.

Allir á fundi. þingbók {rá tveimur síðustu fundum lesin
og samþykt.
Varaforseti kvað þá bezt að halda áfram undirbúníngsumræðu kosningarlaganna, þar sem slept hefði verið í gær, og
bað Jón Guðmundsson að halda áfram framsögunni.
Framsðqumaður : Eg að mínu leyti átti ekkert érædt og
eingu ósvarað af því, sem athugað var í gær við 1-3. gr., en
það er mest komið undir herra stíptamtmanninum,
hvort hann
ætlar að hreifa við þær fleirum athugasemdum.
Stiptamtmaður:
þar eð nú ber nauðsyn til að halda áfram þingræðum þeim, sem hófust í gær um þetta frumvarp
kosningarlaga til þjói\fundal'ins næsta ár, verð eg að bæta fáeinum athugasemdum við það, sem eg sagði í gær.
Eptir 3. gr. frumvarpsins skal að vísu kjósa 2 fulltrúa úr
hverju kjördæmi, en það þykir mer ísjárvert, að Játa kjósa 2
fuJltrúa fyrir Vestmanneya kjördæmi, þar sem þó Árnessýsla
fær ekki heldur nema 2; eptir því eiga Vestmanneya og Rángárvallasýslur að kjósa 4 fulltrúa, einúngis fyrir það, að þessar
sýslur, sem áður voru sameinaðar, nú eru orðnar að skildar.
l\ler virðist því sanngjarnara, að Vestmanneyar ættu að eins
að kjósa 1 fulltrúa, en Árnessýsla, sem hin fjölmennasta, 3,
og að þannig ætti að breyta út af reglu þeirri, sem gjörð er í
3. gr. frumvarpsins.
Stetfdn Jðnsson:
Í nefndarálitinu er farið fram þeirri
sömu stefnu með kjördæmin og fulltrúatöluna, eins og var við
þá einu kosningu, sem orðin er her á landi, því hvert kjördæmi hefir haft 1 þingmann, og þókti því nefndinni ekki ástæða, að víkja frá þessari reglu, að Játa þá líka hvert kjör-
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dæmi hafa 2 þíngmenn; því þó Vestmannaeyar hafi ekki átt
neinn mann á þeim þremur alþíngum, sem þegar eru haldin,
þá er það af því, að þær hafa svipzt þeim réttindum , sem
þeim með réttu bal', því svo stendur í alþingistíðindum
1845,
"einginn var frá Vestmannaeyum, af því einginn gat kosið";
ætti því þetta kjördæmi ekki að missa réttar síns leingur.
það er bágt að láta fólkstölu ráða, því hennar er mikill
munur í kjördæmunum, en ekki gott að finna sanngjarnt mismunandi takmark, sem ekki, ef til vill, kynni að valda ágreiníngi.
Stiptamtmaður:
Eg verð þó að halda, að mismunurinn á
fólksfjöldanum í Vestmanneya og Árnessýslu kjördæmum se
svo stór, að þörf se að breyta út af reglunni í 3. grein frumvarpsins, þar sem á Vestmanneyjum ekki eru full 400 sálir,
en í Árnessýslu yfir 5000.
fl. G. Thordersen : l\ler finnst það svo augljóst og svo
sannfærandi, sem herra stlptamtmaðurinn sagði, að eg nú þegar vil bera upp breytíngaratk væði á þá leið, að ekki nema
einn fulltrúi se kosinn fyrir Vestmanneyar, en þrír fyrir Árnessýslu; þykir mer þá betur samsvara fólksfjöldanum í þessum kjördæmum, og líka koma bezt heim við það, sem áður
var, þegar Rángárvallasýsla og Vestmanneyar var sameinað í
einni sýslu, eins og stlptamtmaðurinn min tist á.
Framsðqumaður:
Ef litið er á fólksfjöldann einúngis, þá
mælir nokkuð með því, sem herra stíptamtmaðurinn sagði, og
hinn konúngkjörni þingmaður nú bar upp breytíngaratkvæði
um. En ef litið er á aðalskoðun þá, er nefndin hafði fyrir
augum, nefull. að þjóðfunduritu,I ætti einúngis að ræða aðalstjórnarmál, en vart nein sérstakleg, þá hverfur ástæðan fyrir
breytingaratkvæði þessu að mestu. En þó þessari skoðari
slept, dugir ekki að fara eptir fólksríki kjördæmanna, eða að
taka svona það félkrikasta, eins og IlÚ Árnessýslu, og leyfa
því einu að kjósa 3, því önnur kjördæmi gefa að fólksfjöldanum til staðið miklu nær þessu kj ör.dæmi, t, a. m. Húnavatnssýsla, en hinum fólksfæstu, og færi eptir því halloka, ef þau
mætti ekki kjósa fleiri fulltrúa, en þessi hin fámeunustu; að
meta einúngis eptir fólksfæð eður fólksfjölda, má því valda
ðendanlegum ójöfnuði, á meðan kjördæmin eru með sömu ummerkjum.
Stiptamtmaður:
Breytingar þær, sem framsögumaður

se
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hélt að af þessu mundi leiða, geta þó ekki orðið endalansar,
þegar eingin . breytingaratkvæði
þar um fram koma.
Húnavatnssýsla
hefir þó ekki full 4000 manns, en Strandasýsla
liðug 1200, og gæti þá ekki hin fyr nefnda
heimtað að fá að
kjósa 3 fulltrúa,
því mismunurinn
á fólks tölunni i þessum
sýslum er þó ekki svo afarstór,
sem i Árness og Vestmanneyasýslum;
en það sem eg fól' fram á, var að eins, að mer
þókti ósaungjarnlegt,
að Rángárvalla
og Vestmanneyasýslur,
sem þó eru enn eitt prófastdæmi
og að eins voru að skildar
vegna fjarlægðar eyanna
fi'á landi,
skyldu nú einmitt fyrir
aðskilnaðinn
fá að kjósa 4 fulltrúa,
þar sem Árnessýsla,
sem
er fjölmennari,
en hinar báðar, feingi að eins að kjósa 2 .
•1. Johnsen: þar eð þingið er búið að fallast á, að ræða
bæði grundvallarreglur
þær, sem um er höndlað i inngángi
nefndarálitsins
og 1-3. greinar i frumvarpinu
undir eins, í
kafla út af fyrir sig, skal eg leyfa mer, sem nefndarmaður,
að
fara fáeinum orðum um hvortveggja.
Eg hefi reyndar
aldrei
verið tvöföldum kosningum út af fyrir sig mjög meðmæltur ;
en þar sem nú ekki var við öðru að búast,
eptir hugsunum
þeim, sem eru orðin óskabörn hinna siðustu tímanna,
eu að
kosníngarrétturinn
yrði að vera her óbundinn við fjárstofn, og
það þvi heldur her, sem hann einnig var það til ríkisfundarins Í Danmörku,
en þar verð eg að ætla öllu meiri hættu við
frjálsan kosningarrétt,
en hérna, hvort heldur kosningar
væri
einfaldar eða tvöfaldar, hefi eg hugsað um, hvort þá eigi ætti
við, að hafa kosningarnar
tvöfaldar,
til að tryggja
þekkingu
kjósenda betur á þeim, sem bæfilegastir
eru til að vera fulltrúar, og undir eins viljann hjá kjósendum
til að kjósa, sem
bezt má verða.
Aptur á móti hefi eg i nefndinni
orðið að
sannfærast
um, að tvöfaldar kosningar
eigi eru hafandi við
ber á landi, og tek eg það einkum fram, til að færa sönnur á
þetta, eins og þegar er gjört í nefndarálitinu
, að Íslendingar
eingar mætur hafa á þeim tvöföldu kosningunum,
og hafa Í
nefndinni verið leidd full rök til þessa;
en þegar þeir, sem
kjósa eiga (Urvælgerne)
kjörmennina.
gjöra það á móti geði
sinu, ætla eg, að máttarstólpinn
undir tvöföldu
kosningunum
og ágæti þeirra se dottinn um sjálfan sig; þá er það sjálfsagt,
að þær hinar sömu tvöföldu kosningar
út heimta leingri tíma
(sem, eins og á stendur, verður að spara) og sömuleiðis meiri
kostnað (þó einna minnst að vísu se horfandi í bann, ef
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nokkuð II annað borð er unnið við kosningarmátann
sjálfan),
en þær hinar einföldu; og i þriðja lagi verð eg að taka það
fram, er mer einna helzt finnst mæla með einföldu kosníngunum, að þær hafa verið hafðar við í Danmörku til ríkisfundarins í vetur,
sem leið, en séu eða hafi þær verið við hafandi
þar, og það ásamt þeim að minni ætlun næsta
óhappalegu
framboðum fnlltrúaefna,
þá þekki eg að vísu landa mína svo
vel, að eg tel þær eigi síður þeirra meðfæri. en Dana.
Sömuleiðis hefi eg i nefndinni orðið að fallast á, að bezt
eigi við, að hafa fulltrúatöluna
hina sömu fyrir ön kjördæmin,
enda þó eg áður hefði ætlað, og enn verði að játa,
að meira
se undir þekkíngu og mentún fulltrúanna komið, en tölu þeirra;
já, eg held, að eg ekki einu sinni ætti skilið að heita Íslendingur, ef eg ekki af alvöru og alúð óskaði föðurlandi mínu og
löndum mínum þess, að það aldrei rættist,
sem mer fannst
ligl!da í nokkrum orðum, er fyrir stuttu voru töluð her á þíngi
á þá leið, að menn mundu fara að sjá að ser með að kjósa
hina mentuðu mennina eða þá einkum embættismenn
landsins.
Eg fæ yfir höfuð ekki seð, í hverju gagn landsbúa
yfir höfuð
eða bændanna
geti verið svo frá brugðið hagnaði
embættismanna, að hinir þurfi að forðast að kjósa þessa ser til fulltrúa,
en sjálfsagt er um það, að "hollast er hvorumtveggju,
að þeir
beri traust hvorir til annara.
Að því leyti sem því er hreift og breytingaratkvæði
borið
upp um það, að 3 yrðu fulltrúar fyrir Árnessýslu,
og að eins
1 fyrir Vestmannaeyar,
þá hefi eg, eins og áður er á vikið, orðið
að fallast á, að bezt eigi við, eins og á stendur,
og rök eru
færð til í nefndarálitinu,
að jafnmargir séu fulltrúar fyrir kjördæmi hvert, án tillits til fólksfjöldans
í hverju um sig;
en
ekki situr það vel á mer, sem alþingismanni
Árnesínga, að mæla
á móti því, að þeir (að tiltölu eptir fólksfjöldanum)
fái 3, eða
fleiri fulltrúa, en hin önnur kjördæmin.
Steftan Jðnsson: Eg vil bæta því við það, sem eg nýlega sagði um ástæðu nefndarmanna
fyrir fulltrúatölunni
úr
hverju kjördæmi, þá var hún meðal annars sú, að nú eru eingir varamenn kosnir, og ef eitthvert kjördæmi hefði ekki nema
1 þingmann,
þá gæti svo farið, að þetta kjördæmi
misti af
þessum eina manni fyrir ýmisleg forföll, þá hefði það eingan
mann á þíngi, og ef nú þetta henti Vestmannaeyar,
væri það
því tilfinnanlegra,
sem menn þar hafa mist af kosningarrétti
og
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þingsetu híngað til; en þó þar se fárnent , þá mætti þeim, ef
til vill, ekki sýnast ástæðulaust
að margfalda fólkstöluna
þar,
með þeim árum, sem þeir hafa mist af réttindum
sínum með
þingsetu,
fyrir óhagkvæm kosningarlög .
•Ión þórðarsson:
Stiptamtmaður
gat þess, að Rángárvalla og Vestmanneyasýslur,
hefðu áður verið sameinað kjördæmi, og að þess vegna væri betur fallið, að þessar sýslur
háðar hefðu 3 fulltrúa, og Árnessýsla 3; á þettað get eg ekki
fallizt, því Rángárvallasýsla
er nú kjördæmi út af fyrir sig
og stendur í eingu sambandi víð Vestmanneyar
í þessu tilliti,
en hefðu nú sýslur þessar verið eitt kjördæmi,
og kosið fulltrúa í sameiníngu,
þá hefði þéttað má ske getað átt ser stað.
Haldór Jðnsson : þegar menn eiuúngis hafa fyrir augunum þann rétt, sem kjósendum
er gefinn, að velja ser sjálfir
fulltrúa, þá sýnist að vísu mikið mæla með því, að fara nokkuð eptir fólksfjöldanum
í hverju kjördæmi;
en það el' aptur
á að líta, að kjörgeingi er ekki bundin við kjördæmið, og með
tilliti til fundarins,
sem kjósa skal til, sýnist ekki ríða mikið
á því, að þingmaðurinn
se úr kjördæminu,
og líka yrði bágt
að koma við jöfnuði
í þessu yfir höfuð, því Árness)'sla
er
ekki svo mikið fólksríkari,
en sumar aðrar.
það mun vera
vandamál,
að dæma milli einfaldra og tvöfaldra kosníuga,
og
eg skal ekki takast það í fáng: nefndin hefir .fundið hitt og
annað að tvöföldum kosningum,
og eg neita því ekki, að það
se á rökum bygt; það sýnist t, a. m. þjóðlegra og frjálslegra
að mega neyta kosningarréttar
SÍlIS beinlinis, en einúngis til
þess að kjósa kjörmenn;
en eg vildi þó vekja athygli þingsins á því, hvort ekki mætti líka eitthvað að því finna, sem
óþjóðlegu, ef nauðsynlegt
virtist, að leggja eitthvert það hapt
á eiufaldar kosningar , að einhverjum flokki fullmyndugrá
manna
væri hægt frá kosuingarrétti,
Guðmundur Brandsson: Eg verð að láta í ljósi þá meiningu mína, að mer þykir það ekki sem jafnaðargjarnast
, að
velja eins marga meun úr Vestmanneyum,
eins og fólkrikustu
héruðum landsins,
til að mynda Árnessýslu,
þVÍ það er, eins
og framsögumaður
áðan drap á, að málefníu, sem verða rædd
á þjóðfundinum,
sem verið er að tala um, munu heldur verða
almenn, en einstakleg.
þess' vegna hald eg Eyabúar mundu
eins fyrir því taka hlutdeild í kjörum allrar þjóðarinnar
og
hafa jafrrrétti við aðra bræður sína á meginlandinu,
því eg get

582

ekki skoðað eyar þessar,
eins og einstakt ríki, sem landsmenn vildu ekki skipta ser af. það mun líka optar verða sú
raunin á, að hægra verði að velja duglega menn úr héröðum
þeim, sein fólkríkust
eru, heldur en þeim fámennustu,
og það
hvort heldur litið er til þeirra, sem kjósa, eða kjósa st, og
verð eg þess vegna að vera á líkri meiningu
og herra stlptamtmaðurinn.
Hvað kosningum við vikur,
þá er eg enn á sömu meiningu, sem eg hefi áður verið, nefnilega,
að þær SEm betri einfaldar, en tvöfaldar, því eg álít þær þá bæði frjálsari og vafníngs minni.
Jón þórðarson: þingmaðurinn
frá Gullbríngusýslu
skoð
ar ekki þetta mál frá réttu sjónarmiði,
hvað kosníngarnar
snertir; þvi það er sjálf. sagt, að hvert kjördæmi,
eins og þeim
er nú skipað, kýs fulltrúa
fyrir sig; en öðru máli væri að
gegna, ættu kosningar að fara fram á sama hátt í Rángárvalla
og Vestmanneyasýslum,
eins og ákvarðað er fyrír austur og
vestur Skaptafellssýslur,
og getur það þó ekki heldur átt ser
stað; en hvað ætlunarverki
fulltrúanna
við víkur á fundinum}
þá er eg í því þingmanni þessum öldúngis samdóma.
þ. Soeinbjðrnsson:
það vakti fyrir nefndinni,
sem sá
heiðraði nefndarmaður,
þingmaður Eyfirðinga, gát um áðan, að
væri einúngis einn valinn úr nokkru kjördæmi, þá kynni hann
auðveldlega
að missast kjördæminu
við forföll eða aðrar tálmanir. það væri því ískyggilegra,
hvað Vestmannaeyu
snertir,
ef slíkt hitti á hana, sem hún híngað til hefir verið forsvarslaus her í salnum á 3 alþíngisfundum,
og það í því einstaklega, en her verður um ekkert einstaklegt
að gjöra, heldur
það sem öllu landi í einu lagi er um varðandi,
Eg held því
ekki ráðlegt, að víkja frá nefndarálitinu,
því mer þykir það
olla margra tvimæla, ef farið er að líta á fólkstölu í kjördæmunum.
Vestmannaeyja
er kjördæmi og sýsla fyrir sig, og eg
sé ekki, að hún, sem slík, megi ekki hafa sömu réttindi, sem
hin stærri í öllu alþjóðlegu.
Stiptamtmaður : Eg skal einÍIngis geta þess, að ef fundurinn verður haldinn
í júlímánuði,
eins og ætlað er til, þá
muni ekki þurfa að bera kvíðboga
fyrir, að fulltrúarnir
frá
Vestmanneyum
geti ekki komið á þjóðfundinn,
því um það
leyti
er optast
leiði i land.
Hvali því við víkur,
sem
hinn heiðraði fulltrúi frá Gullbriugusýslu
sagði, þá fer það að
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Iikindum,
að kosningar
takist
betur, þar sem fjölmenn eru
kjördæmin.
en þar sem þau eru fámenn.
Eg vil að vísu ekki
mæla móti hag Vestmanneya
í þessu tilliti, en verð samt að
benda til þess, að þær í tilliti til fólksfjölda
eru lángt fyrir
neðan hin önnur kj ördæmi, og ef þetta ætti ser víðar stað,
virtist mer ástæða til, einnig í því tilliti að breyta út af reglunni í 3. grein frumvarpsins.
þ. Sveinbjörnsson:
Vestmannaey,
má eg játa,
er mer
lítið kunn.
Eg þekki hana ekki, og þarf ei að þekkja, nema
af þeim dómsskjölum.
er þaðan koma.
Eg þekki þó ekki þar
af upplýsíngar-ásigkomulag
Eyarbúa,
og einginn mætir her
heldur af þeirra hendi, er þar um geti frædt þingið.
þess má
eg samt til geta, að ef Eyarbúar ekki þykjast hafa gott mannval heima hjá ser til að velja ser 2 fulltrúa efni, muni þeir
helzt leita til Rángárvalla
eða Árnessýslna,
og velja einhvern
þaðan, og svo mun það víðast fara, hvar fáment er, og um
fátt gott að velja,
þegar velja má fyrir utan kjördæmin.
'þann in koma þá kosningarnar
inn í Árnessýslu,
þó hún í 'sinu
nafni ekki kjósi nema 2.
Asgeír Einarsson:
það er þó ein ástæða, sem mælir með
Vestmannaeyarmönnum,
að þeir hafa aldrei getað kosið hingað
til, og var það kosníngarlögunum
að kenna; er því ekki ólíklegt, að þeir hafi haft litlar mætur á þinginu, því það er þeim
til óánægju, að sjá þingtíðiJl{lin, og lesa strax á fyrsta blaðinu, að einginn hafi verið þingmaður frá Vestmannaeyum,
af
því einginn hafi getað kosið.
Af þessu flýtur, að líklegt er, að
þeir hafi lítið hugsað um kosningar,
og er hætt við þeim
tækist ófimlega fyrst, ef þeir ættu að kjósa einúngis
einn
mann; en ef þeir, mættu
kjósa 2, eru meiri líkindi til, að
vel tækist með annanhvorn.
það ber því meiri nauðsyn
til, að einhver
gagnlegur
maður
sé frá Vestmannaeyum,
sem margir munu vera þar ókunnugir,
og hafa þær verið
kallaðar ókunnugt land.
Fyrir utan þetta sýndi það brjóstgæði
þíngsins, þegar nú er einginn þingmaður þaðan, líkt og þegar móðirin hjúkrar mest vesælasta
barni sínu.
Eg hefi ekki
farið þessum orðum í því skyni, að mer þyki ósanngirni
í því,
er stiptamtmaðurinn
talaði um þetta eða breytingaratkvæði
biskupsins,
þegar málið er skoðað frá því sjónarmiði,
er þeir
gjöra, en eg vil gefa þinginu þessar
bendingar
til yfirvegunar.
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þ. Sioertseni
það var einmitt á sömu leið, er eg vildi
hafa sagt með tilliti Vestmannaeya, og hinn virðulegi þingmaður Strandasýslu mælti. En fyrst eg nú stóð upp á annað
borð, fæ eg ekki aptrað mer frá að minnast á eitt atriði, fyrst
annars var hreift við því, hvort sem er; það er um tvöföldu
kosningarnar, og verð eg að styrkja tilgátu
ens heiðraða
fulltrúa Árnesínga, að landar hans nú ekki mundu hafa
mætur á þeim, og held eg það rétt til getið þeirra flestu,
því eg ætla það megi fullyrða, að fleiri hluti landsmanna,
ef ekki flestir, séu þeim með öllu mótfallnir, og að því leyti
þær nokkru sinni og af nokkrum hafa verið haldnar að eiga
her betur við, en þær einföldu, þá held eg það hafi verið aðfeingið fóstur, sprottið af einhverri annari rót, en þeirri þjóðlegustu.
Eg fyrir mitt leyti hefi ætíð haldið, að tvöföldu
kosningarnar her í landi væri það ónotalegasta band, sem lagt
gæti orðið á frjálsræði manna við kosningarnar, og enda gjört
mer í hugarlund, að svo gæti farið, ætti þær að við hafa, að
menn, sem þæktust myndugir og sjálfum ser ráðandi, kæmu
sumir hverjir ekki á kosningarfundinn, til þess þar að neyðast til að kjósa ser formyndara til kosninganna.
Eg vildi nú
mælast til þess af þingmönnum, ef þeir hefði aðra skoðun,
en þessa, eða meiri mætur á tvöföldum kosningum, eða vissu
til, að sú hugmynd vekti nú meðal þjóðarinnar, að þeir vildu
þá skýra frá því, svo ljóst geti orðið, hvort ekki muni almenn
þjóðarósk f.yrir einföldum, en móti tvöföldum kosningum,
Kr. Magnússen: Eg leyfi mer að láta þá meiningu mína
í ljósi, að eg aldeilis fellst á skoðunarmáta hinna heiðruðu
þingmanna frá Árnes og Dalasýslu með þær einföldu kosningar og þær ástæður, er hann til greint hefir fyrir því, að þær
bæði væru frjálslegri og haganlegri fyrir landsmenn, en þær
tvöföldu.
Th. Gudmundsen: Hvað áhrærir tvöfaldar kosningar, þá
hefi eg það álit á þeim, að þær með öllu séu ótiltækilegar og
eigi her á landi illa við; eg held, að betra væri að halda
kosníngarstofni þeim, sem tilskipanln frá 8. marz 1843 hefir
ákveðið, en að lögleiða tvöfaldar kosningar, því það er þó
minni hneisa í því, ekki að eiga, heldur en ekki að mega.
Stelfán Jónsson: Hvað áhrærir einfaldar og tvöfaldar
kosningar, þá get eg verið fáorður um þær; eg læt mer nægja
að vísa til þess, sem eg sagði um þær 1847 og sjá má í þess
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árs alþ. tíðindum bls. 884 og 708-9; því þá reyndi eg að sýna
fram á ófullkomlegleika tvöfaldra kosninga, og kosti þeirra
einföldu, og sama sinnis hefi eg verið, síðan fyrst eg bar skyn
á kosningar, og get enn ekki með nokkru móti frá þvi fallið.
Asgeir Einarsson:
þar það þykir eiga við, að ræða um
tvöfaldar kosningar nú þegar, vil eg, eins og fleiri, gjöra grein
fyrir meiningu minni í þvi atriði, þar eg var þeim heldur meðmæltur í hitt ið fyrra; þarf eg því siður að vera um þetta lángorður, sem eg get i þessu skýrskotað til nefndarálitsins, sem
eg fellst á í þessari grein; auk þessa vil eg geta þess, að eg
hefi vorðið þess var, að mestur hluti þjóðarinnar er farinn að
halda mjög fast með einföldum kosningum, og sýna það bænarsk.rár fr,Í þórness og Öxarár fundunum, og verða menn ætíð
að meta þjóðviljann mikið í þessu, enda þó eg viti til, að
nokkrir menn séu ei horfnir frá tvöföldum kosningum með
öllu, enda yrði næstum ómögulegt að kjósa eptir þeim á svo
stuttum tíma, sem nú er fyrh' höndum.
Eyólfur Einarsson: Eg verð að geta þess, að síðan eg heyrði
fyrst rædt um kosningar, hafa mer virzt þær einföldu mikið
eðlilegri, náttúrlegri og réttindum manna meir samboðnar, en
þær tvöföldu; hef eg því alt af aðhyllzt þær; vil eg þær ei siður nú en fyrri, eg veit líka, að skynsamir menn, sem vóru á
móti þeim einföldu fyrri, eru nú að öllu leyti farnir að halla
ser að þeim einföldu kosningum.
þar eð einginn tók framar til máls, k.vað varaforseti þessar greinir fullræddar, og las þá framsögumaður upp 4. og 5.
grein, er síðan voru teknar til umræðu:
Th. Gudmundsen: Við 4. grein, staflið f, hefi eg það að
athuga, að mer virðist, að kusningurrettinum se mjög þraungvað með því, að binda hann við veru um 1 ár í kjördæminu.
Með þessum hætti gætu margir, sem annars kostar hafa
alla hæfilegleika til að bera, mist kosningarrett sinn, og yrði
þetta bagalegt, einkum þar sem um mentaða menn er að gjöra,
er nýlega væru komnir út hingað frá Kaupmannahafnar háskóla, en ætluðu þó að staðnæmast her; eg áskil mer þvi og
ber fram það breytingaratkvæði,
að stafliður þessi verði þanuig
orðaður: þeir sem eru heimilisfastir í kjördæminu, þegar kosníngin fram fer. Eg játa að vísu, að þetta orð "heimilisfastur"
getur á stundum orsákað nokkurn vafa, en eg ætla, að sá geti
þannig heitið, hvers ásetningur er að taka ser fasta dvöl
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i kjördæminu

(animus commorandi),
en hægt virðist yfir höfuð að álykta rétt um, hvort það er, eða ekki er ásetningur
einhvers, þegar tilhlýðilega
er litið til kringumstæða
allra .
•!ón Jðnsson: Eg verð að játa það, að mer fellur ætíð
sárt, þegar eg verð var við það, að annaðhvort
náttúrlegum
eða borgaralegum
réttindum manna eru sett þraungari takmörk,
en einhver virkileg
ástæða eða nauðsyn ber til; en það virðist mer þó vera gjört með 30 ára takmarkinu,
sem sett er
kjósendum.
Eg er nú snart fimtugur maður, og eg finn það
og veit, að eg, eins og fleiri, á þeim eður hærri aldri, er alla
reiðu töluvert á eptir tímanum,
bæði í tilliti frjálslyndis
og
mentunar,
og get eg þó fundið til þess, hvern in það muni
falla 29 ára gamla sýslumanninum,
29 ára gamla prestinum, 29
ára gamla skólapiltinum,
29 ára gamla hreppstjöranum,
29 ára
gamla bóndanum, og má ske mörgum fleirum, að sjá sextuga
eða sjötuga
gamalmennið
reisa til kjörfundar
í þessu aðalþjóðarmálefni,
en mega sjálfir sitja heima og vera fyrir munað, að taka svo mikinn hlut Í þvi, sem að láta í ljósi vilja
sinn og álit, og greiða atkvæði samkvæmt því, fyrir kosningu
þeirra, sem þeir bera traust til, á þjóðfunð þennan.
Eg leyfi
mer því að bera upp það breytingaratkvæði,
að stafliðurinn b
hafi 25, í staðinn fyrir 30 ára að aldri, þá kjósa skal.
Hvað stafliðinn d snertir, þá held eg væri betra, að orða
hann dálítið öðruvísi; því styrkur af sveit kynni geta kallast,
þó ekki væri nema bráðabirgða
lán af sveitarsjóði,
og ber
eg upp um það svo látandi breytíngaratkvæði,
að greinin se
leingd um: þó undan skilst styrkur sá, sem er að eins bráðabirgða lán úr sveitarsjóði.
Her að auki þykir mer ekki eiginleg ástæða, að úti loka mann, sem komið befir í kjördæmið
fyrir má ske lítið minna en ári frá kosningarrétti,
og áskil eg
mer það breytíngaratkvæði,
að sá eigi kosningarrétt,
sem á
lögheimili í kjördæminu,
þegar kosningar
fara fram.
Varaforseti:
Með tilliti til þess, er þingmaðurinn,
sem
síðast mælti, fór orðum um sveitarstyrk,
verð eg að gjöra þá
athugasemd,
að margir hafa, eins og öllum er kunnugt, á uppvaxtar árum sínum þegið styrk af sveit, en aldrei endurgoldið síðan, eptir að þeir mönauðust
og komust í bænda röð;
þykir mer ilt, að slíkir menn séu sviptir rétti sinum fyrir þá
skuld.
Eg ætla þess vegna þenna viðbæti í stafliðnum d óþarf-
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an, þegar áður er sagt, að sá einn skuli hafa kosningarrétt,
er leggi til sveitar af eigin efnum.
Sá sem ekki leggur til
sveitar, harm þiggur af sveit; því honum er eptir gefin tíund
hans,
en þessi orð í niðurlagi
stafliðsins "að standa í skuld
fyrir sveitarstyrk"
ná svo langt yfir, að væri þeim fylgt hið
ítrasta,
yrði með því móti einstökum
mönnum
óréttur gjör,
einkum þegar svo stendur á, eins og eg nú gat um .
Jðn Jðnson : Eg vil þá snúa breytíngaratkvæði
mínu
þannig:
að orðunum í staflið d "og ekki standi í skuld fyrir
sveitarstyrk ", se úr slept.
Stelfán Jðnsson:
Eg get ekki ímyndað mer, að þetta
verði misskilið,
því allir verða að vita, að ekki er meint til
þeirra, sem á ómagaaldri hafa þegið af sveit, því þeir eru ekki
skyldugir fyrir þann styrk; það lagaboð er upp hafið, sem fór
því fram, enda getur heldur ekki uppeldisskyldan
legið á ómaganum sjálfum, heldur á þeim, sem að honum standa.
þ. Svein börn sson : :Mer þækti ekki ólíklegt, að meiningunum mætti koma saman, ef bætt væri við, "sem þeginn væri
á mest undan geiugnu ári.
Jakob Petursson:
það ætla eg, að þessi vafi mundi burt
falla, væri bætt við enda greinarinnar undir stafliðnum d, "eptir 16. aldurs ár".
Framsðqumaður : ' Eg finn ei nauðsyn á að svara nema
einstöku af þeim athugasemdum,
sem nú hafa verið vaktar
það, sem mælt hefir nú verið með því, að binda kosningarréttinn fremur við 25 ára, en 30 ára aldurinn, er að fljótu áliti
sennilegt, og al'l nokkru satt, þar sem það, er tekið hefir verið
til dæmis, að það sé hart, ef sýslumaður sá, prestur eða hreppstjóri megi ekki kjósa, eu þó megi það sjötugur karl; en svona
virðist þetta að eins, á meðan skoðun in er bundin við einstök
dæmi, en þegar litið er til almennings
yfir höfuð, eins og haun
er, þá munu menn þó mega gánga úr skugga um, að reynsla
sú og festa og mætur þær á alþjóðlegum
málum, sem árakaflinn frá 25 til 30 ára leiðir með ser yfir höfuð að tala, tryggir betur,
en hvað helzt annað, að menn gjöri ser far um að
kjósa skynsamlega.
Svona varð einnig skoðunin á þessu atriði í Danmörku,
árið sem leið, á ríkíssamkomunni,
og skorti
þó ekki þá, er mæltu kröptuglega
með 25 ára aldrinum,
en
sú uppástúnga
fell með megnum atkvæða fjölda.
Öllu öðru máli er að gegna um kjörgeingi.
þegar búið er
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að tryggja það, svo sem verður, en til þess er einskorðun 30
ára aldursins
hvað kröptugust,
að sem skynsamlegast
verði
kosið, þá ætla eg hættulaust
með öllu, að binda kjörgeingi að
eins við 25 ár; þeir verða þá næsta fáir,
sem kosnir
verða
svo úngir, og ekki nema því að eins, að þeir
þjóðkunnugir
að góðum fuUtrúaefnum.
það sem hefir verið mælt gegn stafliðnum ~ og menn ætla
betra að ákveða svo, að "hver mætti kjósa,
þar sem hann er
heimilisfastur,
þegar kosníngar
fara fram", þá nær þetta líka
að eins til einstaklegra
tilfella;
eg ætla, að þó einstaka Íslendingur úr Danmörku væri her staddur, þá metti hann ekki
þann rétt svo mikilvægan,
enda ætla eg ekki, að gjöra eIgi
breytingu á aðalreglu,
ef hún er góð, fyrir það þó svo einstaklega geti á staðið.
Orðið "sveitarstyrkI'
ætla eg, eins og nefndarbróðir
minn
úr Eyafjarðarsýslu
mælti, að eingi geti skilið um það, er hann
hefir þegið af sveit í æsku, og heldur ekki um skyndilán
úr
sveitarsjóði.
Th. Gudmundsen: þar sem hinn heiðraði framsögumaður nú gat um, að einúngis
útlendir menn eptir frumvarpi
nefndarinnar
yrði úti lokaðir frá kosningarréttinum
, þá hafði
eg íslenzka út skrifaða vísindamenn
fyrir augum mer, er nýlega
væru komnir utan lands frá, og virtist mer ótiIhlýðilegt
að úti
loka þá frá kosningarréttinum,
vegna þess þeir ekki hefði verið her heimilisfastir
um Lár, því siður, sem þeir, áður en þeir
'sigldu, mögulega
hafa dvalið leingur en 1 ár í kjördæminu.
En þó yrðu fleiri innlendir menn úti lokaðir frá kosningarréttinum. ef nefndaruppastúngu
þessari ekki verður breytt, nefniI.
þeir, sem flytja sig búferlum
inn í kjördæmið
rétt á undan
kosningunni
til fundarins,
og gæti þeir þá mist kosningarrétt
"Sinn, einnig í því kjördæmi,
hvaðan þeir fluttu sig, og væri
þetta með öllu óhæfa .
.l. Johnsen: Hinn heiðraði þíngmaður Eyfirðinga er þegar
búinn að færa þau rök, sem gild eru að lögum fyrir því, að
ei geti verið nokkur ástæða til að synja mönnum
kosningarréttar eptir stafliðnum d í 4. grein fyrir þá skuld,
að þeir á
ómagaaldri hafa þegið sveitarstyrk,
og ekki sjálfir seinna endurgoldið hann, og er sama máli að gegna um þá, sem tekið
hafa skyndilán úr fátækra sjóði eða hjá fátækrastjórninni
einhverra nauðsynja
vegna,
og mega þeir, að eg ætla, hvort

se
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heldur þVÍ um líkt lán er tekið hjá fátækra stjóra eða öðrum
einstökum manni, njóta þessa réttar síns, þó skuldinni ekki
se lokið, er kosningar
fara fram. þessi hin sama ákvörðun
var einnig höfð við í Danmörku til ríkisfundarins í vetur, er
leið, eptir kosníngarlögunum frá 7. júlí Í fyrra, enda veit eg ekki
hetur, en að hún líka sé orðin að grundvallarlögumí Danmörku
framvegis til ríkisdagsins þar, en sjálfsagt er það, að sá ekki
stendur Í skuld, sem búið er að- gefa skuldina upp. Um ákvarðanirnar Í stafliðnum b og f ætla eg að eins muni mega
segja, að þær se á góðum rökum bygðar, því þar sem b heimtar, að kjósaudinn skuli vera þrítugur að aldri, þá sjá anir, að
til meiri þekkingar um þá hæfilegleika, sem út heimtast hjá
fulltrúanum, er að ætla hjá þrítuga manninum, en lljá hinum,
sem að eins hefir fimm um tvítugt, þó þessi líka kunni að
vera sjálfum ser ráðandi og búandi maður, en aptur styðst ákvö,rðunin Í f, um að kjósandi eigi að hafa átt heimili árið
áður, en kosið er, í kjördæminu, þar við, að hjá þessum manninum þó jafnan má ætlast til meiri kunnugleika um hæfilegleika innhúa kjördæmisins til að vera fulltrúa, en hjá hinum,
sem hafa dvalið þar að eins um stundar sakir, eða uýskeð
eru fluttir inn í kjördæmið, án þess þeir hafi átt færi á, að
kynnast þeim innbúum.
Báðar þessar ákvarðanir hafa þar að
auki gilt og gilda framvegis með Dönum við kosningar fulltrúa til ríkisdagsins.
Stiptamtmaður : Eg hef ekki áður rædt neitt um 4. og
5. grein i frumvarpi nefudarínnar',
þVÍ eg var henni í þvi tilliti öldúngis samdóma, og verð eg að henda þingmönnum á,
að eg álít nauðsynlegt, að við hafa ana varúð með allar smáhreytíngar, þar sem húið er að semja frumvarp, sem í öllum
greinum er svo, frjálslegt, sem orðið getur, einkum þar eð
þíngið hefir álitið það svo áríðandi, að halda einföldum kosningum.
Í tilliti til stafliðsins b í 4. grein frumvarpsins skal eg
geta þess, að 25 til 30 ára aldurinn er mest áriðandi kafli
æfinnar, og skiptir það miklu, að hafa hanu á baki sér, Hvað
við víkur því, sem hinn virðulegi þingmaður Suðurþíngeyarsýslu sagði, að það væri harður kostur fyrir 29 ára gamla
sýslumannínn,
prestinn og hreppstjórann,
að sitja heima, þegar hinir þrítugu bændur riðu á kjörfundinn, þá verð eg að gera
þá athugasemd, að þeir eru orðnir embættismenn ýngri en þrí-
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tugir vegna serlegra hæfilegleika, sem þeir hafa til að hera,
en kosningarrétturinn er að eins bundinn við aldur, þegar eingvar serstakar kringumstæður eru því til fyrirstól'lu, og verð eg
að aðhyllast ástæður þær, sem hinn heiðraði framsögumaður
bygði á nauðsynina, að binda kosníngarréttinn
við hærri aldur,
en kjörgeingina. Með ti1titi til stafliðs d í sömu grein skal eg
geta þess, að sá styrkur, sem einhver befir feingið, áður en
hann var 18 ára, geti ekki orðið heimtaður af honum aptur,
því það var styrkur, sem foreldrum hans, eða þeim, sem hann
áttu að annast, var veittur, og er skoðun þessi við höfð í Danmörku, eins og sjá má af tíðindum ríkisfundarins.
Hvað égoldið lán snertir, þá getur það varla heimfærzt undir orðið "sveitarstyrk", því þetta orð virðist að benda á, að sá sé ómagi, sem
þáð hefir. Við víkjandi stafliðnum f hefir hinn konúngkjörni
þingmaður í Gullbríngusýslu borið upp það breytingar-atkvæði,
að allir þeir mættu kjósa, sem væru i kjördæminu, þegar kosníngar færu fram, og hefir hann að vísu meint þá menn, er
væru heimilisfastir og hefðu þann ásetning að dvelja í kjördæminu, og kynni að mega færa ástæðu fyrir því.
Aptur á
hinn bóginn hefir hinn heiðraði fulltrúi Arnesínga mikið til síns
máls, því auk þess að menn þessir varla geta staðið á kosningarlistunum (sjá 7. grein), eru líkindi til, að þeir, sem búnir eru að vera nokkurn tíma i kjördæminu, séu orðnir kunnari
alþýðu, en hinir, sem eru nýkomnir, og mundi því betra og
hægra, að fara eptir uppástímgu nefndarinnar, og að minnsta
kosti virðist mer of lángt farið, að binda ekki við nein önnur
takmörk dvöl kjósenda í kjördæminu, en að þeir séu þar, þegar kosningar fram fara, þvi að setja þá á kjörskrárnar í sama
vetfángi, sem kosningar eiga að fara fram, mundi tefja of
mjög kosníngarstörfin,
Th. Gudmundsen:
Eg játa því að vísu, að hinn heiðraði
þíngmaður Árnesínga hefir yfir höfuð rétt, að mæla, þar sem
hann sagði, að þeir menn, sem nýlega hefðu flutt sig búferlum
inn i kjördæmið, væri þar ókunnugir, og því einnig líklegum
fuUtrúaefnum; en eg verð þó að leiða athuga þingmanna að
því, að eptir 5. grein í frumvarpinu er leyfilegt að kjósa fulltrúa utan kjördæmisins, og gæti því skeð, að sá, sem nýlega hefði flutt sig búferlum inn í kjördæmið, gæti vísað þessu
kjördæmi á duglegt fuHtrúaefni utan kjördæmisins, er þó væri
búsettur í grend við það og þar kunnugur að nokkru leyti.
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Eyólfur Einarsson:
Að binda kosningarrétt við 30 ára
aldur, virðist mer se það ónáttúrlegasta sem feingið verður, sem
ástæða fyrir kosningarrétti, og undir eins að hnekkja réttindum þeim til kosninga, er þeim að öðru leyti bæri, sem eru innan þeirra ára tölu. Er þettað þvi tilfinnanlegra fyrir þá, sem
þeir eru á þeim aldri, að þá eru allar tilfinningar næmastar.
Hvað þau réttindi snertir, held eg verði úr einhverri sveit þunnskipað til kosninga, ef hapt þettað fæst ei losað .
Jðn Jðnsson: það má þó vera nokkuð merkilegt, að okkur gömlu mönnunum i 'þinginu skuli vera það svo viðkvæmt,
að æskumennirnir séu úti lokaðir frá kosníngarréttinum,
og
sú tilfinning okkar og skoðun skuli þó ekki hafa eitthvað fyrir
ser, og ætti það þá að sanna, að álit og kosningar hinna öldruðu manna væri ekki svo trygga r , að betra væri að treysta
þeim, en hinna ýngri, ef við villumst í þessu. Eg held þvi, að
það se ljóst, að hinn ýngri flokkur landsmanna eigi ekki siður
rétt á hluttökunni i kosningunni en hinir eldri, því ýngri mennirnir eru það þó, sem eptir náttúrlegum hætti munu framar njóta
ávaxtarins, gagnsins og réttíndanna af þjóðþinginu, heldur en
hinir öldruðu, hverjum leingi hefir verið borið það á brýn, að
deyfð og hugsunarleysi væri sem optast samfara fjölgun áranna, og held eg það hafi má ske nokkuð fyrir ser. Eg held
því, að eldra fólkið gefi ekki gott auga þessari útilokun þeirra,
sem eru milli 25 og 30 ára, en um sjálfa þá vil eg nú ekki
tala.
Jakob Petursson:
Eg vil játa það, að þegar eg las í
nefndarálitínu,
að einginn hefði rétt til kosninga )"ngri en 30
ára, en mætti þó kjósast 25 ára til að vera þingmaður) að mer
þókti þetta ekki vera sem víðkunnanlegast, þar eg ímynda mer.
að það muni vekja óánægju hjá þeim flokknum, sem er á
þeim aldrinum milli 25 og 30 ára, að mega ekki kjósa þingmann, og það því heldur, sem í þessum hóp eru margir duglegir giptir bændur, jardeigendur, og má ske hreppstjórar og
aðrir embættismenn, og kalla eg þessa hart leikna, að vera
úti lokaða frá kosningarrétti,
.J. Johnsen:
það er við staflíðinn b enn fremur aðgætanda,
að her ríður mest,já, alt á kjósendum um það hvernig kosningar heppnast. þegar her ekki verður eptir öðru farið, til að
tryggja kosningarnar, en mannkostum eða hæfilegleikum kjósenda sjálfra, verður þó að ákveða einhvern aldur, sem þeir
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eigi að hafa, og mun því þá ekki verða neitað, að við meiri reynslu
og þekklugu á mönnum, og því, sem þeir hafa til að bera til
að geta orðið fulltrúar að nokkru liði, se að búast hjá þeim, sem
eru þrítugir, en hinum, sem eru ýngl'i, eða 25 ára að aldri,
þó hins vegar ekki heldur- verði borið á móti því, að einstöku
menn, sem að eins hafa fimm um tvítugt, svo mjög beri af hinum, sem eru miklu eldri, að mentún og þekkingu allri um
þau efni, sem fulltrúa hverjum er nauðsynleg
og ómissandi
til að geta gegnt köllun sinni, að þeir í alla staði se hæfari
til að vera fulltrúar; og er það þess vegna, að hin fimta greinin aptur rýmir um þann aldur,
sem út. heimtist hjá fúlltrúaefnum, svo hvernig sem þetta er skoðað, verður þó aldrei öðruvísi á það litið, en að það se þjóðfrelsíuu
í alla staði hollast,
að svo er sagt fyrir.
Eyólfur Einarsson: Eg vil skjóta því til þingmanna að
vestan,
hvort nú muni ei úngir menn alment betur men tað ir,
en gamlir bændur; eg get borið vitni um það, eg þekki nokkra, sem mega beita mentaðir menn í bænda stöðu, þessir hafa
líka alizt upp á þeim tímum, sem gefa tækifæri úngum mönnum að hugsa um það, sem fram fer, og nokkrir þeirra láta
það í ljósi, að þeir þeinkja
og álykta,
þó þeir séu á Vestfjörðum;
þar á móti þekki eg marga gamla bændur, sem þó
þeir komi á þíng og gefi þar eitthvað atkvæði,
vita þeir ei,
hvað það þýðir eður hvað á þVÍ ríður, er þeir gefa atkvæði
fyrir, sem ei er -að vænta, þar þeir eru svo lángt á eptir tíðinni. Einstaka
undantekning
getur her vel haft stað, en þetta
mun það almennasta
hjá bændum,
sem hafa 50 til 60 ár á
baki; mer virtist líka, að takmörkun
þessi eður haptá
réttindum manna byrji nokkuð öfugt, sem eg svo kalla, þegar lagt
er hapt á þá efnilegu af þj Minni, og úti lokaðir frá þeim rétti,
sem þeir eiga og hafa gert sig verðuga ti], en ein ginn hefir
rétt af þeim að taka, en þeir taka rett þennan,
sem að öllu
eru óhæfir. Ætti hapt þetta við þessar tíðir, ætti það heldur að
lenda á þeim til sveita, sem tíunda 2 hndr. og minna, en við
sjávarsíðu,
þar sem ei er bátur eður annað til tíundar í 1 hndr.,
því þar sem efni eru ei meiri hjá öldruðum bændum,
mun ei
stórrar upplýsíngar
að vænta.
Ihatormur Vigfússon: þrítugs- aldurinn, sem ákveðinn
er í frumvarpinu,
er að minni hyggju réttilega
skoðaður sem
lífs- takmark það, er bezt tryggi kosningarnar,
því á þeim aldri
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em nesti,' komnir til þeirrar lífs- reynslu, þekkingar og staðfestu, er lætur sig i ljósi í hugsunum, orðum og gjörðum mannsins, og alt svo í þvi að velja skynsamlega þjóðfulltrúann; því
ætla eg rétt gjört, að binda kosningamar
við þennan al dur ;
en alt um það virðist mer þiugmaðurinn frá Suðurþingeyarsýslu
hafa mikið til síns máls, er hann ætlar, að hillum 29 ára gamla
sýslumanni, presti eða bóu da muni þykja það undarlegt, að
vera úti lokaðir frá kosningunum, þar sem þú hinn þritugt hafi
rétt til þeirra; þvi flegar aðgætt e,', munu margir 25 ára, jafnvel tvítugir, hittast, því heldur 29 ára, sem hafa hæfilegleika
til þessa og annars, fremur en margur þrítugur; en regla á
bezt við i hverju einu, og þá einnig í þessu, og því mUlIU
flestir og una þvi vel, þú þeir nái ei til í þetta sinn að kjósa,
sem eptir reglunni ekki eiga þess kost.
En hvað við víkur stafliðnum f í 4. grein, að rétturinn til
að kjúsa er hundinn við að hafa verið heimilisfastur 1 ár í
kjördæminu, þá held eg það se af sömu ástæðum nauðsynlegt
til að tryggja kosningarnar, auk þess að það er ekki má ske
svo greitt, að komast eptir aldri og öðru, er kosningar eru
bundnar við, ef einn hefir komið inn í kjördæmið skömmu áður, en kosningar fram fóru. Eg veit, að þetta kann að álítast
ekki sem frjálslegast, en aðalreglan haggast ekki, þó einstöku
menn seu út undan einhvorra orsaka vegna.
Varaforseti:
Hvað það snertir, sem þingmaður Norðurmúlasýslu kvað bágt, að komast eptir því, hverjir nýíluttir væru
úr einu kjördæmi i annað, þá get eg ekki séð þessi vandkvæði. Prestur og hreppstjóri munu cptast nær vita það fyrir fram, hverjir ætla að flytja sig úr annari sýslu í hrepp þeirra,
og þvi ólíklegra er, að þeim se þetta ókunnugt, þegar komið
er fram á fardaga. Opt eru það búsettir menn, sem flytja búferlum úr einni sýslu í aðra, og væri {mð undarlegt, að þeir
ættu að missa réttar síns fyrir 'það, að þeir flyttu sig, ef til
vill, ekki nema yfir sjálf takmörk sýslu sinnar.
Guttormu1' Vigfússon: Eg ætla, að það nái til fleiri en
þeirra, sem flutt hafa búferlum; í greininni stendur "sem verið hafa heimilisfastir".
StelTdn Jónsson: En það er aðgætandi. að vinnuhjú hafa
ekki kosningarrétt, og því getur ekki verið meint til þeirra.
Ásgeir Einarsson: Mer el' það mikil gleði, að heyra, að
að allar þær breytingar, sem her eru bornar UPl), við nefndar-
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álitið, miða að enn meira frelsi j en jafnframt
kemur mer til
hugar orðtækið : "mikið vill ætíð meira",
l\lenn mundu hafa
tekið jafnfrjálsum
kosníngarlögum,
og nú er stúngið uPJl á,
mjög feginsamlega
árið 1847. það er ekki með öllu ónáttúrlegt, þó gamlir menn mæli fram með kosningarfrelsi
úngra
manna,
því þeir eiga opt únga og efnilega sonu,
og el'
þá náttúrlegt,
þó blóðið renni til skyldunnar
hjá þessum öMruðu mönnum.
En her við er nokkuð athugandi,
að þessir efuílegu menn fá kjörgeingi, og með því einmitt tækifæri til að
gagnast þjóðinni hvað mest, ef þeir hafa vit og vilja til þess.
það getur nú verið, að sumum þyki eg ófrjálsJyndur, að styrkja
ekki
öfluglega
breytlngaratkvæði
þingmannsins
frá Suðurþíngeyarsýslu j en þó mer hafi ekki opt verið brugi'IiCi um ófrjálslyndi,
hefi eg ætíð haldið, að frelsið verði að hafa einhver takmörk j en að binda kosníugarfrelsi
við nokkra fjáreign á Íslandi,
líkt og þingmaður Barðstrendinga
hreifðí við,
hefir ætíð verið mer mesti viðbjóður: það er skynsemi, reynsla
og djúpsær þekking,
sem kosníngarmenn
þurfa að hafa, og
þetta er vouandi að se samfara aldrinum,
þegar það er kjósendum annars með fylg:jandi. það er eptirtektavert,
hvernln Danir hafa breytt kosningarlðgum
sinum í þessum greinum, síðan
frelsisandinn
fór algjörlega að lifna þar. í alþíngistilskipuninni
af 8. marz 1843, er kjörgeingi bundin við 30 ára aldur, en kosningarréttur
einúngis við 25 ára aldur, og minnir mig þetta væri
eins í Danmörku,
Nú er hugmynd þessari snúið við hjá Dönum, eins og el' i nefndaráliti nu, og bendir þetta til enn frjálsari kjörgeingi í þessari grein, en áður; en öll bönd á kjörgeingi em hin skaðlegustu,
einkum
ef kosníngarmenn
eru
skynsamir og gætnir, því með því skilyrði er þeim trúað fyrir
að kjósa úllga menu.
Stiptamtmaður : í tilliti til þess, sem hinn virðuglegi
þíngmaður Barðstrendínga
sagði, að hann þekti marga gipta
menn undir þrítugs- aldri, sem væru vel skynsamir og greindir, skal eg geta þess, að þar sem harm bætti við orðinu "gipt~
ir", þá virðist þetta að benda til, ab harm þar með viðurkenni,
að greind á úuga aldri eigi sel' ekki alment stað. þegar sami
þíngmaðar sagði, ab betra væri af tvennu illu a~ binda kosningarÍ'ettinn við eignir, en þrítugs- aldurinn,
þá verI) eg að vera
þessu öldúngis mótfallinn,
og aðhyllast meiningu þingmannsins frá Strandasýslu.
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El/álfur Einarsson: Mín menung var, að 25 ára aldri
og þar yfir fylgdu þeir í 4. grein áskildu kostir eður kringumstæður. þess get eg líka: eg sagði, ef nauðsyn sýndist
takmörkun á kosningarrétti ; en eg mælti ei með þeirri takmörkun, þó mer virðist hún eðlilegri, en 30 ára takmörkunin.
Stiptamtmaður : það var þó, ef nokkur fjárstofn ætti
að vera.
Guðmundur Brandsson: Hvað því við víkur, sem fulltrúi Barðastrandarsýslu
mælti áðan um kosniugaréttlnn,
þá
verð eg að láta í ljósi þá meiningu mína, að eg get ekki feit
mig við, að binda bann við 25 ára aldurinn; því þó mikið se
varið í æskufjör og áhuga, held eg ekki minna vert, að það
geti stuðzt við eitthvað það, sem haldi því í réttri stefnu,
og álít eg þekkíngu og reynslu einna hæfasta til þess, sem
líka mun optar aukast með aldri. En tímabil þettað er það
skeið æfinnar, þá hugur margra er á reiki, hvarflat frá einu
til annars, og er ekki bílinn að staðnæmast við neitt verulegt,
en þegar menn eru orðnir 30 ára, eru margir búnir að binda
sig við vissa heimilisstöðu, og veita meiri eptirtekt serhverju
því, er við kemur felagi því, sem þeir standa við í sambandi.
Eg þarf því síður að fara um þetta fleiri orðum, sem framsögumaður hefir það ljóslegar sýnt og út Iistað ; þess vegna
aðhyllist eg fúslega nefndar- uppástúnguna
í þessu atriði.
Einginn tók framar til máls, og kvað varaforseti því þessar greinir nægilega ræddar. Voru síðan 6. til 14. grein teknar til umræðu; framsögumaður las upp greinarnar, og gat þess,
að nefndinni hefði ekki þókt nein þörf á, að til greina serlegal' ástæður fyrir þessum greinum, þar eð ákvarðanirnar í
þeim væru að mestu leyti hinar sömu og í alþingistilskipun
af 8. marz 1843.
Ásgeir Einarsson: Mer hefir dottið í hug, að í 8. grein
mundi vera varlegra að bæta við eptir orðið »sóknarpresti" 0.'1
hreppstjóra j og ætla eg að geyma mer rétt til viðauka-atkvæðis þessa, ef nefndin eða þingið er því ekki mótmælt.
Stelfán Jónsson: Mundi það ekki vera betur til fallið
að setja »eða hreppstjóra".
Varaforseti: ~Ier virðist þetta vel til fallið; þvi sóknir
eru sumstaðar stórar, og væri, þar sem svo er ástadt, mikið
hagræði að því, ef nafnaskrárnar væru til sýnis bæði hjá presti
og hreppstjóra.
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Jón þórðarsou:
Eg ætla að bera það undir þíngið, hvort
ekki mundi betur fara, að í 10. grein væri ákveðið, hverjir
vera ættu kjörstjórnarmenn.
Mer hefir komið til hugar að
stinga upp á prófasti, sýslumanni, og þeim sem þar var siðast alþingismaður eða varaþingmaður , þar sem því yrði við
komið; og áskiI eg mer breytíngaratkvæði á þessa leið.
Varaforseti:
það er þó athugavert, að svo getur staðið
á, að hvorki prófastur, alþingismaður né varaþingmaður eigi
hægt með ai'l mæta á kjörfundinum.
Jón þórðarson:
Eg ætlaðist til, að breytíngaratk væði mitt
væri þannig orðað: ásamt kjörstjóra skal prófasturinn í hverri
sýslu vera í kjörstjórninni, og sömuleiðis alþingisraaður
eða
varaþingmaður, þar sem því verður við kornið, en að öðrum
kosti skal sýslumaður, ásamt prófasti, kveðja einhvern eiðsvarinn valinkunnan mann ser til aðstoðar.
Stiptamtmaður:
þó 6-14. §§ séu lagaðar eptir alþíngistilskipuninni 8. marz 1843; getur samt verið vafi um nokkur
atriði í þeim. þannig virðist það vafasamt, hvort ekki se þörf
á að takmarka meira, en í 9. grein er gjört, þann tíma, sem
viðkomendur geta borið upp umkvartanir sínar við víkjandi
kjörskránum ; því ef margar slíkar umkvartanir koma fyrir.•
getur það valdið mikilli timatöf, að skera úr þeim öllum. Ef
kjörlistarnir, eins og i 8. grein er til tekið, eiga að vera til
sýnis í 14 daga fyrir kjörþing, sýndust umkvartanir eiga að
takmarkast við hinn áttunda eða fjórtánda dag, eptir að þeir
eru liðnir, að minnsta kosti í tilliti til þeirra, sem bætast nýir
við i kosningarskránni ; því ef ekki allar þess háttar spurníngar
gætu orðið út kljáðar, áður en kosningar fram fara, held eg
það þó bezt að takmarka þann tíma, sem þær geti orðið fram
færðar og tekizt til greiua.
Framsögumaður:
Eg neita því eingan veginn, að timi
þessi er nokkuð stuttur; en nefndin treystist ekki að ákveða
hann leingri, ne á annan veg, þar sem ráð varð fyrir því að
gjöra, að kosníngarlögin kæmu, ef til vildi, seint til landsins,
og einkum, að kosningar gæti ekki farið fram yfir höfuð að
tala fyrri en t, a. m. snemma í júní.
f 8. gr. er ákveðið, að
kjörskrárnar skuli komnar öllum til yfirlits að minnsta kosti
14 dögum fyrir kjörþíng, en í 9. gr., að mótmæli skuli vera
komin til kjörstjóra að minnsta kosti 4 dögum fyrir kjörþíng.
þessi tími er að vísu naumur, en þó nægur fyrir þá, sem hafa
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nokkurn hug og nokkrar mætur á að neyta réttar síns, og við
þorðum ekki að ákveða leingrí frest, sakir þess hvað naumur
gæti orðið tíminn, ef til vildi, og því þorðum ver ek ki heldur
að ákveða,
að kjörstjérnlu
legði úrskurð á mótmælin
gegn
kjörskránum
fyrir fram; enda ætla eg mótmæli þessi verði fá,
þó svona verði ráð fyrir þeim að gjöra, og ekki ervitt fyrir
kjörstjórnina,
að skera úr þeim á kjörþinginu.
Stiptamtmaður:
það er að vísu hið gagnstæða,
sem eg
har kvíðboga fyrir, því eg ímyndaði· mer, að kjörlistinn gæti
snemma
orðið til búinn, og að það því væri vel til fallið, að
takmarka
tímann fyrir umkvörtunum
þannig,
að þær skyldu,
ef til greina ætti að geta komið, vera upp bornar, áður en lt
dagarnir eptir 8. grein væru út runnir.
Framsðqumaður:
.JÚ, eg játa það: kæmi lagaboðið nógu
snemma,
þá þyrfti að vísu ekki að ákveða tímann svo nauman; en eg ætla þá, að fæstir þeir, sem gæta vilja réttar síns
í þessu efni, sæti því, að leita þess réttar svo seint, sem lagaboðið ítrast heimilar.
Th. Glldmundsen:
Eptir 7. grein frumvarpsins
skulu
prestar
og hreppstjórar
ókeypis semja
kosningarskrámar.
þetta er með öllu ósanngjarnt,
en þar á móti sanngjarnt,
að
þeim sé borgað tilhlýðilega þetta starf þeirra.
Eg áskil mer
því, að þessari grein verði breytt þannig, að á milli orðanna,
semja og áreiðauleqa, sé skotið inn í: mót sanngjarnri bOl'f/un; og ber eg þvi upp breytingaratkvæði
á þessa leið.
Framsðqumaður:
Nefndin
hélt , að ekki bæri i þessu
frumvarpi að ákveða neinn þann kostnað,
sem leiddi af kjöri
þjóðf'undarmanna;
og því se eg ekki, að þessi uppástúuga,
sem hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður
nú bal' upp, geti
átt við, og sízt i þessari grein.
Eg ætla, að ef þessi kostnaður verður ekki greiddur á sama veg og sá sem leidt hefir af
kjöri alþíngismanna,
þá verði uppástúnga
um greiðslu þess
kostnaðar lögð fyrir þjóðfundinn.
Stelfán Jðnssou: Ef sýslumenn fá ekkert fyrir að skrifa
eptirrit kj örskránna, eptir opnu bréf 6. júlí 1848, þá er ósanngjarnt, að prestar og hreppstjórar
fái borgun fyrit· sitt starf,
en annars ekki.
Stiptamtmaður:
Eg ætla að segja Mð sama, sem þíngmaðurinn sagði, að við 22. grein i frumvarpi nefndarinnar
yrði
til rædt um borgun til kjörstjórnarmannanna,
og annan þann
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kostnað yfir hðfuð að tala, sem af þjóðfunllillum
leiðir.
Fyrir
breytíugaratkvæði
því, sem hinn heiðraði þingmaður RángveUinga bar upp, að í lagaboðinu væri ákveðið, hverjir
skyldu
vera aðstoðarmenn
kjörstjóra,
eru nokkrar ástæður,
og þar á
meðal sú, að kosningarfundir
slíkir eigi að vera sem þjóðlegástir, og í öðrum löndum er sú skoðun við höfð, að embættismenn eigi að hafa sem min ust afskipti af kosningum;
að öðru
leyti er eg öldúngis samdóma hinum heiðraða þingmanni
Árnesinga í því atriði, að eingan greiuarmun
eigi að gera á embættismönnum
og öðrum, í tilliti til kosninga til þjóðfundarins. Ef sveitarstjórarnir
væru til, ætti úr þeim helzt að veljast aðstoðarmenn
kjðrstjérans,
og í Reykjavik
getur þetta átt
ser stað, þar sem llcr er bæjarstjóm.
A (iðrum stöðum verður
úrræðið ekki annað , en' velja á milli þess, sem nefndin fer
fram á, ellegar hins, sem breytingaratkvæði
þíugmannsins
úr
Rángárvallasýslu
lýtur að, ellegar þá taka til þess hreppstjórana eptir kosningum sín á milli.
Varaforseti:
það ætti, ef til vill, vel við, um leið og
þessi grein er rædd, að renna augum til 16. greinar,
þar sem
segir, að kjörstjórnarmenn
skuli seinástir greiða atkvæði sín.
I'emst þingið á þessa ákvörðun,
væri ísjárvert,
ai'l láta það
vera á valdi kjörstjórans,
hverja hann kveður ser til aðstoðarmanna, og því væri, ef til viII, nauðsynlegt,
að kjörstjórnin
se til tekin.
Eg bendi til þessa í þvi skyni, að þingið athugi,
hvort ekki se þá vel til fallið, að aðhyllast breytingaratkvæði
þingmanns
Rángvellínga;
þvi með þvi móti, að kjórstjórnin
væri þannig ákveðin, sem hann stingur upp á, yrði komizt hjá
þeim grun, sem ella gæti legið á atkvæðagreiðslu
kjörstjórn-

arinnár.
Ásgeir Einarsson:

Af því eg hefi ekki heyrt breytingaratkvæði þingmannsins
frá HángárvalIas)'slu
mót mælt, hefi eg
haldið, að þingmenn ætluðu all fallast á þall.
Jðn. Jðnssoni Fyrir mitt leyti að segja , hugsaði eg, að
þegar ekki var mælt móti breytlngaratkvæðinu,
mundi allir aðhyllast það, og það gjöri eg þá líka.
þ. Sveinbjö1'1lssoll: Mer virðist það harla vafasamt, hvort
taka eigi prófastinn.
Verið getur, að hann og sýslumaður séu
sinn á hverjum sýsluenda,
og jyki það þá kostnað til kosninganna, en það er í opnu bréf 6. júlí 1848 4. gr. ákveðið, "að
þá skuli til aðstoðarmanna
velja, sem gjöra mundu kjörþiuginu
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kostnað með ferðum sinum". Eg vildi því lángt heldur,
ef víkja ætti frá framvnrpinu, hvað mer þykir óþarfi, að kjörstjóra gjöl'ðist það að skyldu, að taka þann prest, sem næstur byggi kjörþiugsstaðnum
og hæfilegur væri .
•/ . Johnsent Eptir kosníngarlögum Dana tilríkisfundarins
hafa að vísu héraða og bæarstjórnirnar þar kosið kjörstjórnarmenn; en það er hvortveggja, að þessu ekki verður komið við
hérna, þar sem því líkar héraðsstjórnir
eigi eiga ser stað, og
þá einnig líka vegna strjálhygðaeinnar
hjá oss, enda búa sýslumenn og prófastar opt svo lángt hver frá öðrum, að úhægð er
fyrir þá á og kostnaður að geta náð saman, en aptur getur
eigi svo farið, að ekki sé kostur á t. a. m. presti eða öðrum
mönnum í nánd við sýslumenn, sem eru hæfir til að vera aðstoðarmenn hans við kosningarnar, og sem undir eins eru í
alla staði óvilhallir.
Eg ætla því að bezt fari á, að fara að
því, sem nefndin er orðin ásátt um í einu hljóði, þessu atriði
við víkjandi .
•JÓu Jonssons
Eg verð þó að ætla, að þegar prófastur,
sýslumaður og alþingismaður ættu að vera kjörstjórar, mundu
þessir sjaldan búa sinu í hverjum kjördæmisenda.
og þó það
vildi til, mundi kjörfundurinn
verða sem næst miðbiki kjördæmisins, og þanníg stytta leið fyrir kjörstjórum,
sem eg her
fyrir utan meina að mundu ekki öðrum síður eiga erindi á kjörfundinn, til að kjósa þar fulltrúa sýslunnar á þjóðþíngið.
Varaforseti:
Með tilliti til þess, sem stúngið hefir verið
upp á, að prófastur eða, ef hann er lángt í hurtu frá kjörstjóranurn, þá næsti prestur skyldi vera annar aðstoðarmaður
kjörstjórans, sýnist mer þó aðgæzluvert, að svo getur á staðið, að hvorki prófastur ne næsti prestur hafi náð þrítugsaldri,
og væri því betra, að til taka prófast eða næsta prest, sem
þrítugur er orðinn.
J. Johnsen: Til að vera kjörstjórnarmaður,
þarf ekki 30
ára aldur .
.Jón þðrðarson:
það var ljóslega fram tekið í breyttugaratkvæði mínu, að aðstoðarmenn kjörstjöra væru fast á kveðnii', þar sem því yrði við komið.
En gætu þessir menn ekki
einhverra kríngumstæða vegna tekið þátt í kjörstjórninni,
þá
er auðvitað, að kjörstjóri verður að hafa frjálsar hendur að
velja ser aðstoðarmenn, eins og stendur í frumvarpinu.
Stiptamtmaður:
"Eg skal einúngis geta þess, að prófa stminristan
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urinn getur verið í kjörstjórninni, þó bann se ekki þrítugur að
aldri, en öðru máli gegnir, að hann má ekki kjósa, nema
svo se .
•Tón þórðarson:
:Mer getur ekki skilizt, að það se nein
serleg nauðsyn, að kjörstjórnarmenn væru 30 ára. þeir verða
að vera bundnir þeim sömu takmörkum
laganna, sem aðrir
menn, nefnil. kjósa, ef þeir hafa þar aldur til, en annars ekki,
en sjálfsagt ættu þeir að hafa jafnan rétt tíl kjörstjórnar,
hvort sem þeir væru úngir eða gamlir.
'
Stiptamtmaður:
það er nú að öllu leyti samkvæmt minni
skoðun.
þar eð einginn ræddi framar, kvað varaforseti þessar
greinir fuHræddar; las þá framsögumaður upp 15. til 19. gr.,
og ástæður nefndarinnar fyrir þeim; var síðan tekið til að ræða
þessar greinir .
•Tón þórðarson:
Eg vilili hafa gjört nokkurjar athugasemdir við 16. og 19. gr. það er þá fyrst: eptir 16. gr. eiga
kjörstjórnarmenn
að greiða atkvæði sín seinastir allra kjósenda; en því sýnist mer ætti að breyta á þann veg, að kjörstjórnin greiddi atkvæði sin fyrst allra kjósenda á fundinum
skriflega, innsigli atkvæðin og opni þau síðan, þá öll atkvæði
eru greidd. Eg áskil mer breytíngaratkvæði við þessa grein.
eptir því sem eg hefi áður sagt. Í annan máta stendur í 19.
gr.: nú hafa 2, 3 eða fleiri jafnmörg atkvæði, þá sker kjörstjórnin úr með atkvæðagreiðslu að nýu, hverjir þessara séu
kosnir; lendi eitt atkvæði kjörstjórnarmanna á hverjum þrig!1\ia,
skal atkvæði kjörstjórans ráða.
þessu vil eg þannig breyta:
þegar 2, 3 eða fleiri hafa feingið jafnmörg atkvæði, þá skuli
kjörstjórinn leita atkvæða allra kosníngarmanna, hver þessara
skal verða fyrir valinu; skal atkvæða þannig leitað, að kosníngarmenn gángi í 2 flokka, en fái nokkur enn jafnmörg atkvæði, þá að hlutkesti væri látið ráða. Samkvæmt þessu áskil eg mer breytingaratkvæði við 19. gr. það mundi mjög
skjaldan til bera, að til hlutkestis þyrfti að koma, ef sú aðferð væri við höfð, sem eg hefi stúngið upp á, en aðaltilgángur minn var: að með þessari breytingu hefði einginn einstakur
-maður meira vald til kosninga, heldur en hver annara kosningarmanna. Og get eg ekki betur skilið, en svo ætti að vera,
ef þær annars eiga að vera frjálsar, sem eg annars held að
flestir óski eptir.
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TIl. Glldmunclsen:

Eg leyfi mer að spyrja
þingmanninn
frá RángárI,ingi:
Hverjum á kjörstjórnin
á kjörfundinum
að
afhenda atkvæðaseðla
hennar, svo alt se trygt að fullu ~
.Jón þórðarson:
Eg get ekki seð neitt vera móti því,
að kjðrstjórnarmenn
geymi atkvæði sín sjálfir í lokuðum seðlum.
TIl. Ihuimundscn : Eg hefði þó hæglega getað ímyndað
mer, að ef kjörstjórnin
ekki afhendir atkvæðisseðla
sína einhverjum fundarmauni
út í fl'á, hún þá á fundinum í snatri, og
svo ekki mikið á bæri, gæti, eptir því sem henni þækti til haga,
skrifað þá um og kosið aðra; því líklega mundi hún þó hafa
einhvern pappírslappa
við hendina, og önnur skriffaung, þar á
fundinum .
•JÓn þórðarson:
Eg ætla ekki að gjöra ráð fyrir þess
konar mönnum.
Stiptamtmaðuri
Eg held, að þíngil\ ætti heldur að sjá
um að fá góða kjörstjórn,
því þessi breytíngaratkvæði
eru
vottur um tortryggni,
og mundi því bezt, að fara eptir uppástúngu nefndarinnar,
eða að öðrum kosti láta hlutkesti
ráða,
og er þetta tíðkað í (iðrum löndum, t. a. m. í Hollandi og víða
í hinum fornu fristöðum þýzkalands.
Ef þeir af kjósendunum,
sem eptir eru, eiga, eins og þingmaður
Rángvellínga
stakk
upp á, að kjósa á ný í þessu tilfelli, þá el' það mjiig áríðandi,
að láta ekki kjósendur fara af kjörfundinum,
fyr en atkvæðagreiðslu er lokið, og búið er að bera I'au saman; þVÍ ef mjög
fáir verða við, þegar kosningar
fram fara á ný, þá hefi eg
betra traust á úrslitum kjörstj órnarinnar, eins og nefndin hefir
upp á stúngið .
.Jón Jðnsson : Af frelsi kjörstjórans
eður kjörstjórnarinnar, sem nú er verið um að ræða, sýnist mer mögulegt að gæti
Ieidt öðruvísi lagað og undir kornið óhagræði fyrir kjördæmið,
en nú hefir verið bent éÍ; það væri t. a. m., ef kjörstjóri
sjálfur, sem ekki væri ólíklegt,
kynni vera einhver hæfilegasti
maður til að verða þjóðarfulltrúi,
en atkvæðum væri orðið svo
varið, að hann með að eins 1 eða 2 við bættum feingi þau
flest, en hefði sjálfur ekki girnd til ferðarinnar:
þá vildi eg
ekki eiga undir, að hann ekki reði svo hinum síðustu atkvæðum kjörstjórnarlnnar
og í hið minnsta
sjálfs síns, að hann
fyrir vöntun þeirra kæmist þannig hjá því, sem hann þó hefði
verið öðrum betur hæfilegur til.
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Th. Gudmundsen:

Hafi eg ei misskilið
hinn heiðraða
þingmann Suðurþingeyinga,
ætla eg, að varla se ráð fyrir þvi
gjöralldi,
að kjörstjóri
sé svo samvizkulaus,
að hann vegna
vináttu við þann, sem kosinn er til fulltrúa með jafnmörgum
atkvæðum og annar, og er allshendís
vel til þess fallinn, með
atkvæði sínu fríi hann frá að verða fulltrúi.
Einnig get eg ei
betur skilið, en að kjörs~jóri fremur öllum, er kjósa, beri skynbragð á, hver af þeim kosnu hafi mestu fullkomlegleikana
til
ab bera •
.Jón þórðarson:
Breytingar
þær, sem eg hefi stúngið upp
á, eru eingan veginn sprottnar af valltrausti
til kjörstjóra
yfir
höfuð eða kjörstjórnarmanna
; en fastur er eg lÍ því, að eingum
eigi að veita meiri rétt til kosninga,
heldur en hverjum öðrum einstökum manni, sem annars á kosningnerett.
.Með þessu
hvyrfi líka allur grunur,
sem menn annars kynnu að hafa' um
kjörstjómina,
að hún má ske hefði haft nógu mikla verkun
á
kosningar,
og held eg henni væri miklu betra að vera laus
við þennan misgrun,
sérdeills ef kosningar tækjust ekki sem
bezt.
R. JJl. Ólsen:
Eptir þvi sem eg hefi tekið eptir ræðum
hins virðuglega varaþingmanns
Rángvellínga
ber i dag, hefir
tilgangur haus með breytingnratkvæðið
, sem hann hefir upp
borið við 16. gr. kosnlugarlagafrumvarpsins,
áll efa verið, ekki
elnúugis að girða fyrir allan grun um hlutdræqni kjörstjórnarinnar
með einstökum mönnum,
þegar hún greiddi atkvæði
sin, eptir að kosningar væru til lykta leiddar,
heldur einnig,
ef henni yrði gjört að skyldu, að gefa atkvæði, dður en kosningar byrjuðu,
eins og boðið er i tilskipan
frá 8. marz 1843,
§ 29, að fyrir byggja, að atkvæðagreiðsla
hennar hefði áhrif
á kjósendurna
þannig, að þeir höguðu völum þeirra, eptir því
sem þeir hefðu heyrt kjörstjórnina
gjöra.
þar eb eg ei með öllu get fallizt á breytingaratkvæði
hans,
en er honum þó samdóma i, að æskilegt sé, að öll tortryggni til
kjörstjórnarinnar
og áhrifa hennar lÍ kjósendur
yrði úti lokuð,
ætla eg að áskilja mer þannig lagað breytíngaratkvæði
við 16.
gr. frumvarpsins:
Kji.irstjórnarmenn
greiði atkvæði
sin þannig, að þeir riti
þau í kjörbækurnar,
áður en kosningar byrja,
og annist
þeir um, að kjósendur ekki fái vitneskju um, hvernig þeir

603

hafa kosið, fyrri en þeir að enduðum kosningum lesa þau
upp fyrir kjósendum.
Stiptamtmaður : Yfir höfuð að tala get eg ekki neitað
því, að eptir nefndarinnar uppástúngu
er heldur mikið vald
lagt kjörstjórninni í hendur, og gæti því átt við, að takmarka
það eptir nauðsyn; annars þarf varla að bera kvíð boga fyrir
[rvi, að atkvæði kjósenda verði á endanum svo jöfn, að atkvæði nefndarinnar ~jijri úrslit í þessu tilfelli.
Breytíngaratkvæði þíngmannsins frá Húnavatnssýslu virðist vel geta átt
'við í 16. greininni; en hvað 19. greinina snertir, virðist mer
ekki mikið á móti því, að kjörsfjórnin, þegar atkvæði eru
jöfn, skeri úr, hverjir vera skuli fulltrúar, en þegar atkvæði
kjörstjórnarmanna
lenda á hverjum 3, er jöfn hafa atkvæði,
þá virðist mer að minnsta kosti hetra, að láta hlutkesti ráða,
en atkvæði kjörstjórans, og mundi honum vera það varla geðfelt, að skera úr þessu með atkvæði sínu.
Varaforseti: það er glei\ilegt að heyra, að öllum þeim,
er ræða mál þetta, geingul' það eitt til, að geta látið alla ná
jöfnum rétti ; það finnst mer einnig þingmaður Rángvellínga
hafa fyrir augum með breytingaratkvæði sínu. Hvað 16. grein
snertir, felli eg mig bezt við breytíngaratkvæði þíngmannsins
úr Húnavatnssýslu;
en það sem stendur í 19. grein, að kjörstjórnin skuli hafa rétt til að kjósa að nýu, ef 2 eða 3 eru
með jafnmörgum atkvæðum, þykir mer ekki vel hafandi; og
sje eg ekki, hvað er að hlutkesti, þegar svo stendur á. þegar 2 eður 3 eru kosnir með jöfnum atkvæðum, eru allar líkur
til, að jafnt se á komið með þeim að áhuga og vitsmunum;
mun þá verða bágt fyrir kjörstjórnina,
að dæma um, hver
þeirra se bezt viti borinn, og þækti mer þá ekki óskynsamlegt, að teningur reM. Líka gæti það, eins og stiptamtmaðurinn gat um, verið kjörstjóranum
ógeðfelt, að eiga að lyktum
að skera úr, og svo að segja senda sjálfur mann á þjóðfundinn, sem þó kynni að misheppnast.
þ. Sveínldö1'nsson: Eg get ekki gert að llví að halda,
að mismunur sé þó stór milli blindrar tilviljunar og vitsmuna
kjörstjórnarinnar;
varaforseti virðist þó að gera meira úr
henni; en nefndin hélt, að þekkíngin ætti að sitja í fyrirrúmi.
Eg ætla líka, að ekkert se það ísjárvert, að ætla kjörstjórninni þessa úrgreiðslu, sem henni er ætluð, því það er gjört ráð
fyrir þvi, að 2 eða 3 hafi jöfn og líka flest atkvæði. Kjósend-
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ur hafa því flestir haft á þessum jafnt og líka bezt traust.
Kjörstjórnin á því ekki annað að gjöra, en að ríða baggamuninn, og skera úr þessari þrætu milli jafnhárrar tölu.
Varaforseti: Eg get ekki kallað þetta blinda tilviljun,
þegar atkvæðin eru jöfn á annað borð, og heldur kýs eg þetta,
en að láta kjörstjórnina hafa það vald, er gefur henni rétt yfir aðra kjósendur.
R. l1'L ÓI/;'e1l: Jafnvel þó að bæði herra stiptamtmaðurinn
og hinn hátt virti varaforseti hafi fram fært álitlegar ástæður
fyrir, að hlutkesti se látið ráða, get eg ei fallizt á það; því
eg álít óþarft, að umbreyta 19. grein, þegar aðgætt er, að
sýslumenn framkvæma kosníngarstörf sín undir emhættiseið,
en aðstoðarmenn hans undir þann eið, sem þeir vinua, áður en
þeir taka til verka. þess vegna held eg ekki þurfa að tortryggja kjörstjórnina, og verð því á meiningu herra kenferensráðsins

.

•Tón þórðarson: Menn tala helzt um þettað tvent, að kjörstjórnin skeri úr að nýu, eða hlutkesti ráði. Af því að hlutkesti er nú tilviljan ein, þá fannst mer tiltækílegra, að þeir
kjósendur, sem eptir væri á fundinum, væru látnir skera úr málum. það eru líka full líkindi til, að þegar menn vissu fyrir
fram, að þessa aðferð ætti við að hafa, þegar einhverjir hefðu
feingið jnfnmörg atkvæði, þá mundu þeir einir helzt verða eptir á fundinum, þegar kosningum væri lokið, sem mest hefðu
gjört ser far um, að kosningar færu sem skipulegast fram.
R. M. Ólsen: þar eð líkiudi eru til, að kosníngafundir
verði fjölsóktir, álít eg flokkaskipan þá, er vara - þíngmaður
Rángvellínga vill við hafa, ótiltækilega og ruglingslega. Dæmið höfum við her á þinginu, hvar þó ekki eru nema rúmar 20
sálir, sem telja þarf, að allan athuga hefir orðið við að hafa,
að telja rétt, þegar til atkvæða hefir verið geingið, og mun þó
minni reglu verða við komið á fjölmennum kosningarfundum,
heldur en her i þingsalnum.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg vil leyfa mer að spyrja þann
heiðraða þingmann Rángárvallasýslu,
hvort. kjörstjórnin, sem
líka kann að hafa kosningarrétt, megi ekki gánga í sveitir með
hinum, og sleppa völdunum á meðan?
J.. Johnsen» l\Ur .er líka spurn, hverjir aðrir (en kjörstjórnarmenn) eigi og megi gánga í þessar sveitir. Allir vita,
að kosningarnar fara fram í heyranda hljóði, þannig, að hver
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sem vill, I)lJ hann ekki se kjósandi, má vera við, og liggur
þá í augum uppi, að kjörstjórninni verður ómögulegt að skilja
þá úr, sem ekki eiga kosningarrétt, þar sem um fji)lda manna
er að gjöra, og ætla eg þá sjálfsagt, að ekki sé annað fyrir,
en að láta gánga til atkvæða aptur, öldúugis á þann hátt sem
fyrir er mælt um atkvæðagreiðslu og bókun atkvæðauna
og
annað þar að lútandi yfir hðfuð að tala; en þá eru líka aðrir
þingmenn búnir að sýna fram á, hversu illa þetta ætti við, eptir að kjósendur eru farnir ~ð fara heim aptur af kjörþingillu.
•Tón Jónsson: Af því eg hefi nú her í þinginu heyrt gjört
svo mikið úr þvi, hvað aldurinn se nauðsynlegur til forsjáIla
kosninga, þá held eg nú líka af sömu ástæðum réttast sé, að
þegar 3 eða fleiri fá jafnmörg atkvæði, að aldur ráði, hverjir fulltrúar skulu verða, og gjöri eg það að breytingaratkvæði
mínu.
Framsðqumaður : Nefndin hefir tekið það glögglega fram
í ástæðunum,
af hverju hún treystist ekki til að ákveða, að
aldur skyldi ráða, nefnilega af því að kjörstjórnin gæti ekki
vitað aldur utanheraðsmanna allra, en ófært, að gjöra kjósendum að skyldu, að þeir út vegi ser áreiðanleg skírteini um
aldur hvers þess, er þeir kjósa utan kjördæmis.
En eg stóð ekki að eins upp til að svara þessu, heldur
til að hreifa nokkrum athugasemdum við breytingaratkvæði
þingmannsins úr Rángárvallasýslu,
þegar hann áðan stakk
upp á breytíngunni við 16. gr., þá mælti eg ekki eitt orð í
móti henni, þvi mer finnst, að; margt megi segja henni til stuðnings, og aðaltilgangur hennar se göður og nauðsynlegur, sá,
að gánga svo frá , að kjörstjórnin
se sett þeim mönnum, sem
hafi á ser alment traust, sem se valinkunnir, sem se vel kunnugir í kjördæminu; einnig ríður á því, með tilliti til niðurlags
19. gr., að þeir þekki svo vel til manna utan héraðs, þeirra el'
helzt verði kjörnir, sem auðið er, og eg neita þvi ekki, að öllu
þessu má búast við hjá prófasti og alþiuglsmanni sýslunnar
yfir höfuð að tala.
En þegar búið er að gánga svo tryggilega frá því, sem uut er, að í kjörstjóminni
se hinir helztu
menn að ráðvendni, skynsemi og þekkingu, el' þeir hafa á sem
flestu bæði. utan héraðs og innan, þá vil eg úr því trúa þeim
og ekki tortryggja þá; þá er þeim ætlað að skera Út' að síðustu, ef jafn er atkvæðafjöldi, ekki af því, að þeir hafi betra
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vit, en allir, heldur af því maður má ætla, að þeir hafi betri
þekkingu, en aðrir.
Vel' skulum
við þessa uppástúngu,
"að allir kjósendur
kjósi upp að nýu, með því að gánga í 2 sveitir, ef um jafnan
atkvæðafjölda
er að gjöra", eigi að eins
skoða hana frá
þeirri hliðinni, þegar hún má takast
sem bezt,
nefnilega að
allir kjósendur,
eður þá allur þorri þeirra, bíði þess þoliumóðir, að búið se að telja saman atkvæðin, og e;ángi svo í 2 sveitir til að kjósa milli þeirl'a aptur, sem jöfn hafa atkvæðin,
og
að kjósendur se nú einir eptir,
og að alt þetta takist sem
bezt; heldur skulum
ver og jafnframt líta á þá hliðina, þegar hún má gefast sem lakast.
Eg ætla, að það verði víða upp
á, að þegar kjósendur
hafa greidt atkvæði',
þá vilji þeir losast sem fyrst af kjörþíngÍlIU; þeir hafa sumir sókt kjörþíngið
Iángar leiðir, og vilja því ekki leingur tefja, en itrast er þörf,
og ef eingi lög skylda, né geta skyhlað kjósendur til að koma
á kjörþíngið, þá geta eingi lög heldur skyldað
þá til að vera
þar leingur, en þeir vilja sjálfir.
Hvað leiðir nú af þessu?
Einstakir menn verða kaun ske að eins eptir,
þeir sem helzt
vilja róa undir, að kosningar fari að þeirra skapi, en sem kann
ske eru síztir að vitsmunum;
og þó nú sen ekki fleiri eptir,
en kjörstjórnin
sjálf, þá hljóta þeir samt að skera úr atkvæðafjöldanum
eptir þessari uppástúngu,
hversu sem þeir eru um
komnir og hæfir til þess, ein ginn getur meinað þeim það,
ef
uppástúngan
er tekin; og eg vil 'nú spyrja yður, hvort er réttara, að eiga úrskurðinn
undir þessum mönnum, ef til. vill, hinum síztu allra í kjördæminu,
eða undir kjörstjórninni,
sem er
eiðsvarin
og valinkunn,
og hinir helztu menn að vitsmunum og þekkingu úr ðlluhéraðinu
s pegar þetta vald, sem ætlað er kj örstjórnarmönnum
eptir 19. gr., er nær skoðað, þá er
það ekki svo á því bygt, að þeir hafi meira vit, en allir kjósendur, né svo til ætlað, eins og enn hátt virti varaforseti sagði
áðan, að kjörstjórnin
ætti að skera úr því, hverjir kjósendur
hefðu mest vit, minna vit og minnst, því þetta el' eingan veginn, en hitt ætla eg se á góðum rökum, að kjörstjórnin, einkum ef í henni eru alþíngismaður
og prófastur með sýslumanni,
sem hafa haft tækifæri til að afla ser margbreyttrar
þekkingar á svo mörgum utanheraðsmönnum,
skeri úr því að lokum,
ef jöfn eru atkvæði,
hverjir kjósenda
hafi haft glðggvasta
þekkingu á fulltrúaefnum, eður óljésaei, eður óljósasta.
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Steffán Jónsson: 'þó mer ekki kæmi það til hugar, þegar nefndin var að undir búa frumvarpið, þá finnst mer nú, sem
opt kynni svo á að standa fyrir sýslumanni, að hann siður
vildi hafa þann rétt, að ráða eða skera úr kosningum eptir
lB. gr. frumvarpsins.
Svo gæti farið, að skyldmenni hans ætti
hlut a1'l máli, og yrði því af öðrum álitin hlutdrægni, og því
vildi eg, að sýslumaður ætti frjálst, að láta hlutkast ráða, ef
hann vildi það heldur •
.I. Johnsen:
'þá er líka að búast við þess minni hlutdrægni hjá þeim kjörstjórunum, sem ekki vilja eiga þenna atkvæðisrétt, og þeim ætti maður því allra sizt að gefa kost á
að láta hann vera ónotaðan, en næsta ístððulítíll væri sá kjörstjórlnn, sem ekki gæti neytt þessa réttar síns.
Steffán Jónsson:
'það var min meining, að kjörstjóri
mætti láta hlutkesti ráða, ef hann sjálfur vildi það heldur;
þvi það gæti verið honum óþægilegt, að þurfa að gjöra úrskurð
eptir skyldu, og held eg, að margir sýslumenn kynni að una
þessu betur.
R. M. Ólsen: Skeð getur, að svo beri undir, sem þingmaður Eyfirðinga gat til, að sýslumaður ekki vildi ráða útfalJi
kosninga með atkvæði sinu.
Haldðr Jðnsson : 'það gæti þó orðið kjörstjóranum óþægilegt, ef hans atkvæði ætti að skera úr ágreiningnum; því
vel má það að bera, að hann sjálfur se einn af þeim, sem
flest hafa atkvæðin, og mætti þetta verða orsök til þess, að
menn místu af honum, sem fulltrúa, þó hann væri bezt til þess
fallinn.
Einginn ræddi þessar greiuir framar, en af því svo var
fram orðið dags, kvað varaforseti bezt að slíta fundi að sinni
þángað til kl. 5!-.
Að lyktum var lesin upp og samþykt allra þegnsamlegust
bænarskrá. um að vestaramtíð megi halda takmörkum sinum
óbreyttum, o. s, frv. Bænarskrá þessi er svo látandí r
T iI k 0 nún g s,
Til alþingis hafa inn komið 2 bænarskrár frá vesturfjórðúngi landsins, undir skrifaðar af86 mönnum úr öllum umdæmisins sýslum, sem fara fram á, að alþingi sendi yðar hátign
bænarskrá um, að vesturamtið haldi sömu takmörkum og það
nú hefir, meðan landinu er skipt í fjórðúnga, að Borgarfjarðarsýsla ekki verði sameinuð Mýrasýslu, og að amtmanni vest-
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uramtsins verði gjört að skyldu, að vera þar í umdæminu,
hvar bægast se fyrir innbúana til hans að ná. Eptir að málefni þetta hefir verið rannsakað af 3 manna nefnd, og síðan
á lögskipaðan hátt rædt á 2 aðalfundum, leyfir þingið ser nú
þegnsamlegast
að láta í ljósi meiníngu sína um þetta mál.
þingið heldur það með öllu ógjörlegt, sjálfsagt meðan stj ómartilhögun er her hin sama, og nú er, að amtsumdæmi þetta
sameinist við annað, því slíkt mundi valda miklum óhagnaði
fyrir innbúana, eins og aptur yfirstýrir umdæmisins yrði torvelt að hafa tilhlýðilegt eptirlit þess, er nauðsyn þó krefur.
Líka ætlar þingið það vera ósanngjarnt móti þessum hluta
landsins, ef: tekinn væri nokkur hluti þess, og lagður undir
annað umdæmi, t. a. m. Mýrasýsla, því það héti að kippa fótum undan umdæminu, þeirri sýslu þess, sem er lángríkust að
fénaði, og tekur lángmesta hlutdeild í opinberum útgjöldum.
'þinginu virðist eins ógjörlegt, að sameina Mýra og Borgarfjarðarsýslur, þar eð einginn sýslumaður mundi til Ieíngdar
geta gegnt því embætti til h1ítar vegna örðugleíkans, torfæra,
og þeirra launga vega, samt einkum bins stóra vatnsfalls, Hvitár, sem yfir yrði að fara, i hvert skipti er ferðast þarf úr annari sýslunni í hina, enda mundi sýslubúum opt og tíðum verða
mjög torvelt, og stundum ófært, að ná fundi Sýslumannsins; í
hvorri sýslu sem bann byggi; og ætlar þingið, að þessir erviðleikar mundu ekki horfnir, þó að Hnappadalssýsla væri frá
numin Mýrasýslu og sameinuð Snæfellsnessýslu,
sem einnig
varð um rædt á þínginq, enda þókti það mjög i.sjárvert,að
auka ervíðleika seinast nefndrar sýslu. þingið hlaut einnig
að álíta það sanngjarna heimtu innbúa vesturumdæmisins , að
amtmaður þeirra væri þar búsettur, hvar hægast væri til hans
að ná, og er Stykkishólms kauptún sá staðurinn, sem hægast
er til að ná fyrir. amtsbúa yfir höfuð að tala, og hvar sam";
gaungur eru mestar, bæði millum amtsbúa innbyrðis, og annara kauptúna, þar á meðal Reykjavíkur.
þíngið leyfir ser því
allra þegnsamlegast, að biðja yðar hátign um:
1. með 20 atkvæðum gegn 2,
að vesturumdæmið haldi þeim takmörkum óbreyttum, sem
nú eru, svo leingi sem landinu er og verður skipt í fJórðúnga:
2. í einu hljóði,
að Mýra og Hnappadalssýsla hafi einn sýslumann,
og
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Borgarfjarðarsýsla annan, en að þessar sýslur ekki sameinist undir einn sýslumann:
3. með 16 atkvæðum gegn 6,
að amtmanni í vesturumdæminu verði gjört að skyldu,
ber eptir að vera búsettum í eða nálægt Stykkishólmi.
Alþíngi, 28. dag júlímánaðar
Allra þegnsamlegast.

Hannes Stephensen:

1849.

Kr. JJIagnusen.

því næst var fundi slitið.

28. júlí -

tuttugasti og sjöundi fundur.

Varaforseti kvað stíptpréfast Árna Helgason hafa til kynt
sér, að bann ei gæti mætt á þessum fundi.
þá var 20. og 21. grein í frumvarpi til kosningarlaganna
tekin til umræðu, og las framsögumaður upp þessar 2 greiuir
frumvarpsins ásamt ástæðum nefndarinnar fyrir þeim.
Stiptamtmaður:
þessar 2 greinir (20. og 21. gr.) verður þingið nákvæmlega að gaumgæfa, því þær eru öldúngis nýar í uppástúngum nefndarinnar, en hitt annað er samið annaðhvort eptir alþingistilskipuninni frá 8. marz 1843, eða eptir
kosntngarlögum til ríkisfundarins i Danmörku. það, sem nefndin her stingur upp á, virðist mer dæmalaust, og geta varla
eða mega eiga ser stað á þennan hátt.
Eptir alþingistilskipuninni var að vísu ekki beinlínis gert..ráð fyrir, að þingmaður.
inn vildi ekki taka móti kosningum, en þetta var þar minna
áríðandi, vegna þess að eptir alþíngistilsk. átti einnig að velja
varafulltrúa. Í erindisbrefi kjörstjóranna frá 24. marz 1843 er
þeim skipað að leiða athygli þingmanna og varaþingmanna að
þvi, að undir eins og nokkur alþingismaður, eptir að búið er
að kveða menn til þíngs, er orðinn sannfærður um, að hann
geti ekki mætt, þá eigi hann að til kynna það hlutaðeigandi
varafulltrúa, sem að því búnu eigi að mæta, án þess að konúngsfulltrúinn kveðji hann til fundar sérstaklega.
Híngaðtil
hafa menn ekki haft aðrar ákvarðanir, og er þeim ábótavant. 'þar
á móti hefir nefndin ekki gert ráð fyrir því tilfelli, að fulltrúinn vildi hafa sig kosningunni undan þeginn, og til að kornast
hjá þeim vandkvæðum, sem leiddu af þvi, að' fulltrúa vantaði
í eitthvert kjördæmi, stúngið upp á tveimur neyðar-úrræðum,
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fyrst, að taka þann til fulltrúa, sem hefir atkvæði næst þeim,
sem úr fellu,þó
ekki færri en 20, og því næst, ef einginn hefir 20 atkvæði,
að sá skuli álítast rétt kosinn fulltrúi,
sem í
einhverju kjördæmi landsins
hefir hlotið fleiri atkvæði,
en er
þó ekki orðinn fulltrúi.
Hvað hinu fyrra úrræðinu við víkur,
þá er þetta að nokkru leyti samkvæmt
því, sem áður tíðkaðist, að kjósa varafulltrúa,
þó með þeirri takmörkun,
að 20 atkvæði eru gerð að skilyrði fyrir því, að þetta megi við hafa,
og getur nú þetta vel átt ser stað. Einúngis skal eg geta þess,
að orðin, "nú missir þannig eitthvert kjördæmi
af einum eður
fleirum
þeirra,
sem flest hlutu þar atkvæði",
virðast miður vel til fallin, því kjördæmið getur orðið að sjá á bak fulltrúa þeim, er það kaus, af fleirum ástæðum,
en þessari, t. a.
m. ef hann ekki vill taka við kosningu,
eða sálast;
í öllum
þessum tilfellum á kjörstjórnin
líka að taka þann, sem næstur á eptir hefir flest atkvæði, alt niður að 20, og því held eg,
að alla þá, sem á þann veg eru kosnir,
se að álíta varafulltrúa, og þarf þar ekki að bera kvíðboga
fyrir, að nokkurn
tíma muni vanta fulltrúa í nokkurt kjördæmi,
og gæti þá alt
hitt, sem í frumvarpinu
stendur,
um að senda stíptamtmanni
skýrslur um kosníngarnar
og kjörskrárnar
sjálfar,
fallið burt;
en skyldi' nú það samt sem áður eptir þessu við bera, að fulltrúa vantaði, mundi sá kosturinn betri, að kjósa á ný, heldur
en hinn, sem nefndin fer fram á. það er líka öldúngis gagnstætt eðli allra þjóðkosnínga,
að bendla yfirvöld við þær, og
allra sizt ætti við, að leggja stiptamtmanninum
þetta á herðar; en eigi samt sem áður að grípa til þessara
úrræða,
held
eg tiltækilegra,
að fela þetta starf á hendur háyflrdémaranum
í
Iandsyflrrettínum,
sem hefir þá köllun, að skera úr málum yfir
höfuð að tala, heldur en stíptamtmanninum
, og að minnsta
kosti ætti hann ekki einn að vinna að þessu starfi.
það eru
annars öll líkindi til, að, mjög stuttur tími líði milli kosninganna og þjóðfundarins,
svo brýn nauðsyn beri til, að kosningar allar geti orðið út kljáðar í héraðinu sjálfu, og að þess vegna
verði ekki við komið öllu því vastri,sem
leiðir af því, sem
nefndin grípur til í neyð, þegar svo á stendur, að einginn hefir hlotið 20 atkvæði í einu kjördæmi;
þannig þarf þá t. a. JU.
að senda úr öllum kjördæmum
kjörskrár
og skýrslur um kosningar, og eft. a. rn. einhver l\lúlasýslumaður
hefði flest atkvæði til að vera fulltrúi áþjóðfundinum
fyrir Ísafjarðarsýslu;
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þá þyrfti fyrst að senda til þessa manns i Múlasýslu,
til að
hirta honum þetta, og ef hann ekki vill taka á móti kosningunni, þarf aptur að skrifa um það til Ísafjarðarsýslu,
o. s. frv.
Mer virðist því nauðsynlegt,
að menn strax i heraði fái
út kljáð, hver kjörinn se fulltrúi i því, og ef hann el' við staddur, getur hann strax sagt til, hvort hann vill gánga að kosningunni,
og ef hann ekki er við staddur, en þó innan héraðs,
innan þess tíma, sem þingmenn ættu að stinga upp á hvað lángur ætti að vera, t. a. m. 14 dagar; og ef hann væri utan heraðs, svo sem svaraði þriggja vikna tíma.
Yfir höfuð að tala
virðist hetur til fallið, að kosningum verði frestað fyrir eitt kjördæmi, en að þær dragist fyrir alt landið, eins og líka vantar
í frumvarpið ákvörðun um það tilfelli, þegar hinn kosui ekki
vill vera fulltrúi, og yrði i þessu eina tilfelli að við hafa sömu
reglu, og i öllum hinum, þegar fulltrúi einhverra orsaka vegna
geingur úr leik, þá nefnilega,
að hann yrði að segja til forfalla sinna innan viss ákveðins tíma.
Haldór Jðnsson s Strax sem eg las frumvarpið,
fannst
mer ákvörðunin
i seinasta kafla 20. greinar vandkvæðasöm
og
óviðfeldin.
Eg efast ekki um, að nefndin út úr vandræðum
einum hafi stúngíð upp á þessari ákvörðun.
Líklegustu
úrræðin
held eg það, sem herra stiptamtmaðurinn
henti á. Frumvarpið á að vera þjóðlegt~ en það held eg óþjóðle.qt~ og ætla, að
margir kjósendur
geti ekki feltsig
við það, að stiptamtmaður
skuli ákveða þeim fulltrúa eptir atkvæðafjölda,
sem þeir sjálfir eiga eingan þátt i.
þannin
er það óviðfeldið , ef t. a. m,
einhverjir
Vestfirðingar
feinaí óþektan
þingmann að austan
eður sunnan.
þetta yrði líka svo umsvifa mikið, að eg se ekki,
hvern in því ætti að koma við á svo stuttum tíma, sem líklega
væri kostur á; það má gjöra ráð fyrir, að sumir þeir, er stiptamtmaður á kvæði, kynnu að afsaka sig, og sýnist þá liggja
beint við, að fulltrúa yrði að vanta i hans stað. Áskil eg mer
þvi nú þegar rétt til breytingaratkvæðis
á þá leið, að seinasti
kafli 20. greinar falli burt, en aptan við miðkaflann
se bætt
þessum orðum:
"annars verði kosið að nýu; en se ekki tími
til þess, verði sá fulltrúi fyrir kjördæmið,
sem flest hefir atkvæði úr kjördæminu,
þó færri séu, en 20."
Guttormur Vigfússon: Fyrir mer hefði og vakað sú hugsan, að nauðsynlegt
mundi, að gjöra athugasemd
við þessa 20.
grein frumvarpsins;
einkum fannst mer vanta ákvörðun
um
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ef fulltrúi vildi ei taka á móti kosníngunni einhverra orsaka
vegna, 1. a. m. heilsulaslelka, elli og fleira, eður ef hann gæti
það ekki, til að mynda ef hann veiktist, dæi, eða jafnvel ekki
mætti vegna embættisstöðu sinnar taka á móti þeim, til ab
mynda læknirar úr fjarlægustu héruðum landsins, svo sem að
vestan og úr Múlasýslu, hvar ómögulegt væri að ná annarstaðar frlí til læknis hjálpar, hvað sem við lægi. því dettur
mer i hug, að áskilja mer viðauka-atkvæði, líkt og hinn velæruverðngi þingmaður nú gjörði, má ske að það geti samrímzt
við hans, og það er á þessa leið: ef fulltrúi einhverra orsaka
vegna getur ekki tekið á móti kosningum, skal kjörstjórninni
til kynnast það strax í stað, sem þá varar þann við, er flest
atkvæði hefir feingið næst hinum, og skal sá réttur fulltrúi
vera í hins stað, þó færri atkvæði hafi, en 20.
Framsðgumaður:
Eg játa það fúslega, að nefndin var í
miklum vanda, þegar hún samdi uppástúngur
þær, sem eru í
"20. og 21. gr., og að þær eru með öllu nýar ; en hún varð að
finna eitthvað i stað framboða fulltrúaefna, sem henni fundust
her óhafandi, og á hinn bóginn að líta á, hvað tíminn gæti
orðið naumur, ef til vildi, og mig furðar heldur ekki á því,
þó mönnum virðist þessar uppástúngur ískyggilegar:
því svo
er opt um spánýar breytíngar; enda hafa nú ýmsar athugasemdir verið vaktar gegn uppástúngum þessum, en eg get þó
ekki, enn sem komið er, metið þær allar gildar og góðar;
flestar gánga út frá því sjónarmiði, að leingri tími muni verða
frá kosningum til fundar, heldur en nefndin þorði' að gjöra ráð
fyrir. Eg vil gjöra ráð fyrir hinu bezta, því, að kosningarlögin
komi hingað með póstskipi; eg ætla samt, þó svo yrði, að
kosníngar geti ekki farið fram, fyrri en fyrri hlutann af júnímánuði, og þá líður aldrei Iangur tími frá kosníngum til þjóðfundarins, en því styttri sem sá tími er, því færri forfalla er
von; kjósendur vita þá forföll, ef þau eru, og kjósa ekkí þá,
sem svo er ásta dt fyrir. þá er að tala um það, ef einhverjir
vilja ekki gángast undir kosníngar.
Fyrir þessu vil eg ekki
gjöra ráð, ne að neinn verði sá' kosinn, er ekki vilji láta það
að trausti og ósk kjósenda, að fara og meta þann sóma, er
þeir sýna honum" sem vert er.
En þó þeirri ákvörðun, að stiptamtmaður ákveði eptir atkvæðafjöldanum, þar sem fulltrúa vantar, se nú slept , en falið kjörstjórunum að komast fyrir, hvort sá, sem utan héraðs

613

er, en hefir hlotið flest atkvæði, geti tekið kosuingunní , eður
ekki, þá ætla eg, að hin sömu muni verða vankvæðin. bæði
að kostnaði til, sendiferðum og öðru, og eingu minni; eg ætla
að taka sama dæmið til, ef svona væri farið að, sem herra
stiptarntmaðurinn, að úr Múlasýslu væri kosinn þingmaður, sem
er í Ísafjarðarsýslu,
þá þarf kjörstjórinn að senda til hans
rakleiðis, til að fá vissu um, hvort hann getur þegii'l kosninguna, og ætla eg, að þegar margir kjörstjórar ætti að fara að
senda svona, þá yrði það bæði seinna og umsvifa og kostnaðarmeira.
En ef allir eiga að senda hín gað og héðan einn,
þá getur sami sendiboðinn rekið erindið fyrir marga kjörstjóra
í senn.
:það var einmitt þessi skoðun, hvað stutt yrði milli kosninga og byrjunar þjóðfundar. er kom nefndinni til að stinga
upp á, að stiptamtmaður tækist þenna starfa á hendur.
Eg
mæli ekki í móti, að yfirdómararnir se teknir Í stað hans, ef
það þykir betra; en mer finnst og vel til fallið, að stiptamtmaður kjósi einhverja 2 til aðstoðar ser. Stiptamtmaður sagði,
al') menn mundu taka sig 'saman, svo ei þyrfti að eiga undir
utanhéraðsmönnum
; það held eg og yfir höfuð, einkum svo,
að þeir hafi einhvern innanhéraðsmann til vara með fleiri en
20 atkvæðum, ef missa yrði af utanhéraðsmanninum.
:það er
satt, að ómögulegt er eptir þessari aðferð, að kjósa þá, sem
eru Í Danmörku, eða réttara sagt, sem ekki eru á Íslandi,
þegar kosningar fara fram; en eg ætla þetta jafnómögulegt,
þó kjörstjórum se ætlað að gángast fyrir þessu Í stað stiptamtmanns.
Hinn 2. konúngkjömi þingmaður andlegu stéttararinnar heit, að þvi kjördæmi mundi miður líka, sem eptir 3.
atriði í 20. gr. hlyti þann fulltrúa, er kosinn væri í öðru
beraði; en hafi þeir ekki samtök að kjósa svo, að þeir hafi
einhvern til vara með :JOatkvæðum, þá verður ekki fyrir þetta
girt; en fyrir því, að svona geti farið, verður þó ráð að gjöra,
og við því að slá varnagla í frumvarpinu. Mer finnst þannig,
að athugasemdirnar gegn því hafi ekki sýnt fram á annað
betra, enn sem komið er.
Stiptamtmaður:
Eg skal einúngis geta þess, að eg held,
að styttri þyrfti tímann milli kosninga og kjörfunda, ef kjósendurnir sjái til', eða vinir þess manns, sem menn vilja kjósa
til fulltrúa, hefði á reiðum höndum skírteini fyrir því, að hann
vildi ganga að kosningunni, og fyrst nú einnig uppástúngur
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þær, sem standa í 3. klausu 20. greinar, eins og framsögumaður játaði, eru að eins til vara, þá held eg eigi eins vel við,
að láta kjósa að nýu; og ætti þá að nema burt ákvarðanir þær
í 21. gr., sem ol1a þessum miklu vandkvæðum, og þannig ætti
að úr fella byrjunina á 21. gr. Að því leyti framsögumaður gat
þess, að Ísfirðingar kynnu að velja fulltrúa sinn í .Múlasýslum, þá er öðru máli að skipta, þv] þá fá þeir að vísu fulltrúa
þann úr fjarlægri sýslu, sem þeir sjálfir vilja, og verða því
sjálfir að annast um, að hann í tíma fái vitneskju um það, og
gángi ai'l kosningunni, en í' tilfelli því, sem rædt er um í 20.
gr. ·3. klausu, þarf að senda kjlirskrá'r, og bíða þángað til þær
allar eru inn komnar, skrifa síðan til Múlasýslu.·ogÍsafjarðar~
sýslu um fulltrúann, og það optar en einu sinni, ef hann ekki
vill gánga að kosningunni, og getur það loks orðið. upp á ,að
kjósa þurfi fulltrúa á ný, því.ekkert lagaboð er til, sem skyld •.
ar þá áð fara á þjððfundinn, þar á móti held' eg einginn ástæða se til, að úti loka frá kj örgelngi þá menn, sem' eru erlendis, því þeir geta her haft fulltrúa sín vegna, sem útbúnir
séumeð læstum seðlum, sem sanni, að þeir takist kosníngu á
hendur, og verða opnaðir, þegar búið er að kjósa með atkvæðafjölda þann, er miðinn er frá, og þarf ella aldrei að komast
upp innihald þessara seðla, og verður þá kjörs~jórnin sjálf,
eða vinur hins kosna fulltrúa, að sjá um, að hann fái vitneskju
þar um; annars verða að líkindum ekki kosnir aðrir, en kunnugir menn, sem kjósendurnir fyrir fram vita að taka muni móti
kosningunni.
Haldðr Jðnsson:
Se kosningarréttur nokknes virði, se
.það satt, sem eg einean veginn efa, að landar. vorir meti mik.
ils þennan rétt, og hafi þetta verið en sterkasta hvöt til að taka
einfaldar kosningar fram yfir tvöfaldar, þá verður það að álítast óþjóðlegt, ef svo getur að borið, að atkvæði kjósenda megi
sín ekkert, heldur ákveði stiptamtmaður þeim'fulltrúa eptir atkvæðafjölda
annara kjósenda. Eg ímynda mer annars, að ekki
verði opt að gjöra ráð fyrir því vandræðati1felli, að nokkur afsaki
sig eður gángi öðruvísi úr skaptinu, og bægast verði að bæta
úr því í kjördæminu sjálfu; og færi svo, að þingmaður dæi,
eður veiktist, rétt áður en bann ætti að fara til þíngs, er það
ljóst, að einginn annar en kjördæmið sjálft gæti út vegað
þingmann í hans stað.
Ásgeir Einarsson;
Eg felli mig vel við breytíngarat-
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kvæði þess konúngkjörna
þingmanns
andlegu stettarinnar,
og
óska, að hann orði það greinilega
á þá leið, er hann seinast
tók fram; en hvernin sem mál þetta kann að fara, áskil eg mer
geymdan
rétt til breytingaratkvæðis
þess,
að varaþingmenn
séu kosnir ser, því væru þeir kosnir í sameiningu
við hina,
finnst mer það raska ákvörðun I. og 2. greinar,
enda mundi
varaþingmanna
kosning
fult svo vel vönduð,
ef þeir væru
kosnir ser í lagi.
Stiptamtmaður : Eg get ekki betur séð, en að alla þá,
sem hafa flest atkvæði næst eptir ~ hina fyrstu, se að álíta
sem varaþingmenn,
ef feIt er út úr miðklausunni
í 21. grein
orðið "þannig".
Jakob Petursson:
Mer þykir það heldur hart ákveðið,
að binda kjörgeingi
við 20~tkvæði
minnst, þvi það getur valdið þvi, að einginn nái þeim, þar sem kjördæmin eru fólksfá,
margir bændur undan skildir að geta kosið, og sumir,
sem
mættu kjósa, koma ekki á kjörfundinn.
þækti
mer þvi rímilegra, að taka til lægri tölu, svo sem 10, eða jafnvel 5, heldur en að kjördæmið verði að láta aðra kjósa fulltrúa fyrir sig
úr fjarlægum
heröðum,
hvern þeir þekkja að eingu, til að
komast fram úr þessum vandræðum.
Framsögumaður:
Eg játa það, enn sem fyrri, fúslega, að
þessar uppástúngur nefndarinnar eru nokkrum umsvifum bundnar; en eg ætla, að þetta verði líka upp á, þó samþykt verði breytingaratkvæði
hins annars konúngkjörna
þíngmanns,
og þar til
held eg, að önnur vankvæði og meiri megi af því leiða. Ver
skulum einnig skoða þetta í krók og kring og afleiðingar þess
í hverju tilfelli,
eins og um uppástúngu
nefndarinnar,
og þá
sjáum ver, að þar að getur rekið, ef ekki verður ráðrúm til
að kjósa, að taka verður þann til fulltrúa',
sem hefir flest atkvæði, þó færri séu en 20, má ske þann, sem að eins er kosinn
með 2 eða 3 atkvæðum;
og hvernig sem nú þessum atkvæðum er varið, og kjósendunum,
sem hafa greidt þau (en svo
fá atkvæði geta verið sprottin af mjög misjafnri rót), þá hlýtur þó, eptir breytíngaratkvæðinu,
þessi að verða fundarmaður,
fremur hinum, sem i öðru heraði er kosinn með má ske miklu
fleiri atkvæðum
en 20, og þannig hefir verið sýnt augljóst
traust kjósenda á því, að hann væri fær um að ræða þau hin
alþjóðlegu
málefni,
sem einúngis munu þó verða umtalsefni
á þjéðfundinum.
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Asgeir Einarsson:
Ef varaþingmaður
væri kosinn ser
i fólksfáu kjördæmi , held eg það yrði gjört með meiri gætni,
en sá er kosinn með, sem fær 20 atkvæði í fólksríku
beraði;
enda væri það mikið ánægjulegra fyrir fáment kjördæmi, að mega
kjósa þann, er það vildi, með færri atkvæðum
en 20, en fá
þann úr öðru kjördæmi,
er, ef til vill, þeir heimskustu
hefðu
kosið með 20 atkvæðum.
Framsðqumaður:
Ef haldið er fast við skoðun nefndarinnar og geingið út frá því, sem hún hefir haft fyrir augum,
þá ætla eg, að breytingaratkvæðiens
heiðraða þíngmanns
úr
Strandarsýslu
verði óþarft; því eg tel víst, að kj ósendur muni
því heldur taka sig saman um að kjósa einhvern með 20 atkvæðum
eður fleiri til vara,
án þess þeim jse gjört það að
skyldu, sem þeim' síður mun um það gefið, að kosningar í öðru
heraði ráði því, hver vel'ði fundarmaður
fyrir þá.
Haldór Jðnsson: það getur að vísu komið fyrir, að sá,
sem um væri að velja, hefði ekki nema fáein atkvæði;
ei ab
síður ímynda eg mer ein.qart þann valinn, sem fráleitur se,
þegar kosningin er svo þýðíngarmikiI.
Og ef kjörstjórnin
áliti manniríu
óhæfan,
mundi Mn hafa einhver
ráð með að
koma kosningum í kríng, þó tíminn væri naumur.
Virtist
annars þíngmönnum
það tiItækilegra,
væri eg kann ske ekki
'ófús til, að bæta við breytingaratkvæði
mitt þeim viðauka:
"en ekki færri en 10."
Ásgeir Einarsson:
þó er það aðgætandi,
sem framsögumaður sagði, að se haldið !tugsunarmáta nefndarinnar,
sem
er þó kallað neydar - úrræði, hefir hann þó þann annmarka
1>g fyrirhöfn i fór með ser, að senda til stiptamtmanns
með
mikilli fyrirhöfn',
en sá annmarki
hvyrfi, ef varaþíngmaður
væri kosinn.
Guttormur Yigfússon:
Eg get varla ímyndað mer, þegar
kosningar verða eins frjálsar og nú er ráð fyrir gjört,
að þá
muni ei fleiri en 2 fá 20 atkvæði, eður jafnvel þar yfir, einkum í hinum fólkríkari kjördæmum,
því síður sem menn alment
þekkja lítið til manna í öðrum kjördæmum
út um landið; mun
það verða einslags band til að binda menn mest við sín eigin
kjördæmi, undir eins og það verður hvöt fyrir menn að búa
sig fyrir fram undir völin , svo þeir séu vissir um að geta
feingið þann fyrir fulltrúa,
er þeir þekkja og helzt vilja.
Eg gjöri ráð fyrir, að flestir muni una því illa, að fá þann
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fyrir fulltrúa á þjóöþíngið, er þeir hafa alls eingin kynni af;
ég ímynda mer, að það muni sjaldnast að bera, að nokkur
vandræði í þessu falli að beri; en beri þau að, ætla eg það sé
umsvifaminna, og eiga betur við, að kjósa að nýu, og þó tíminn má ske verði tæpur, mun hann ei síður nægur til þess,
heldur en að senda til stiptamtrnannsins fyrst með allar kosningarskrárnar
úr kjördæmunum,
hann aptur að kunngjöra
manni þeim, hvar helzt sem á landinu er, sem hlotið hefir
kosníng fyrir eitthvert kjördæmi, sent þá og loksins verður
að láta kjördæmið vita það, hver og hvar þessi er, og að öllu
þessu búnu getur má ske að borið, að kjördæmið hljóti á endanum eingu betri fulltrúa, heldur en það hefði átt völ á innan sinna takmarka.
Haldðr Jðnsson:
Eg ætla ekki að áskilja mer þann viðauka við hreytingaratkvæðl
mitt, sem 'eg áðan nefndi,. því
hann gæti orðið þess ollandi, að þingmann yrði. að vanta, ef
hýr.ri kosningu gæti ekki orðið við komið. Eg ætla heldur að
treysta því, al) atkvæði falli ekki á óhæfan mann, eða þá, að
tækifæri verði til nýrrar kosníngar.
Ás.qeir Einarsson:
Eg er á sama máli, og sá konúngkjörni þíngmaður, er seinast mælti, og því fellur mer betur við
breytíngaratkvæði hans, en uppástúngu nefndarinnar, í þess •.
um greinum, þó mer þyki nefnrlinni hafi tekizt vonum betur
með álit sitt á bVO stuttum tíma. En nú óska eg, að þingið yfir vegi, hvort breytingaratkvæði
mitt muni eiga illa við;
eg held annars, að menn hefðu betra gát á, að kjósa varaþingmenn, þegar þeir væru kosnir ser í lagi.
Haldór Jðnsson:
það held eg óráð, því það yrði að draga
atkvæði frá öðrum, sem menn kann ske mistu af fyrir það.
það er líka sjálfsagt, sem stiptamtmaðurinn tók fram, að þeir
eru varaþíngmenn,
sem næstir gánga þeim 2, sem flest hafa
atkvæðin .
•lakob Petursson:
Eg er á sama máli, ah ekki þurfi varaþíngmann að kjósa, þegar ekki er fast bundið við vissan atkvæðafjölda niður að 10, eða jafnvel 5; því þá verður altjend
varamaður til, þó sá brygðist, sem flest fékk atkvæðin.
Ihatormur Vigfússon:
Eg ætla, að það þurfi ekki að
gjöra ráð fyrir þvi, undir svo frjálslegum
kosningum, að ei
feíngju víðast hvar fleiri en tveir fullmörg atkvæði, eður 20,
og þá er nóg, þQ einhver gángi úr, og þó það væri nokk-

618

uð færri atkvæði, sem einn þeirra feingi, er það ekki full sönnun fyrir, að hann se verr fallinn til þingmanns en hinir, er
nokkrum atkvæðum fleiri hafa öðlazt .
•Jakob Petursson:
Vitað hefi eg þann kjörfund, hvar ekki
komu 20 kjósendur, og þá hefði einginn heldur getað feingið
20 atkvæði.
J. Johnsen: Eg verð að vísu að viðurkenna, að ákvarðanirnar í 20. greininni eru nokkurs konar neyðar-úrræði, og
eins hitt, að ekki verða þær varðar eptir neinum góðum og
gildum grundvallárreglum; en vilji menn Játa kosninguna geta
náð yfir larid alt, og til annars gatneflldin ekki ráðið, þar sem
mn fundinn að ári er máli að' skipta, má gj1)ra ráð fyrir því,
að 'svo kunni að bera undir, og það víðar en í. einu kjördæmInu, áð fulltrúi se kosinn, sem búi' í meiri og minni fjanoka',
svo að ekki verði hægt eða fljótt. að ná til hans; og fá a~
vita, hvort hann fær orðið við 'kosningunni; en það. er n8U1uleiki tímans, sem aptrar því,aðkosið'
verði um'aptur, þegar
svo stendur á, og það var tímaleysisins og vegaleingdarfnnar
vegná,að nefndin komst niðurá ákvörðunum þeim, sem her
ræðir um, til þess að komast hjá endurkosníngum.
Með bezta
vilja mínum til að taka eptir og sannfærast af því, sem þíng~
menn nú hafa rædt her að lútandi, get eg þó enn ekki séð,
að nokkurt það breytíngaratkvæði, . sem borið er upp, bæti úr
göllunum. Eg held, að tillögur nefndarinnar og ákvarðanirnar
i greinunum 20. og 21., sem hún i einu hljóði hefir fallizt á, ef
vel er að gáð, se tiltækilegri. þegar einhver sá, sem fallið
hefir úr, t. a. m, af því hann er kosinn í öðru kjördæmi, ekki
getur orðið fulltrúi kjördæmisins, ætla eg þó, að margt mæli
fram með því, að taka þann fyrir fulltrúa, sem flest hefir feingið atkvæði annarstaðar, en þó ekki er orðinn þar fulltrúi, þegar þó einginn innanhéraðsmaður hefir hlotið að minnsta kosti
20 atkvæði; því ekki verður þess synjað, að það er töluverður
vottur um hæfilegleika manns þess til að vera þjóðfulltrúi, og
traust kjósenda hans á honum, ef hann hefir feíngið flest eða
þá næst flest atkvæði allra, sem atkvæði er veitt, en þó ekki
hefir náð að verða kosinn fulltrúi. 'þá er um að gera, hver með
þessum hætti eigi að skera úr, hverjir fulltrúar verði, þar sem
þannig stendur á. ~ler hefir dottið i hug, hvort ekki mætti fá
þenna úrskurð þjóðlegri, en eptir uppástúngu nefndarinnar, hvort
t. a. m, ekki mætti gefa nokkrum mönnum í Reykjavík, þar sem
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öllu er safnað saman, rett til að kjósa á millum þeirra, sem
flest hafa atkvæðin, en þó ekki eru orðnir fulltrúar, og nefni
eg þar til einkum þá mennina, sem ætlast má til að þjóðin
hefir bezt traust á, nokkra af binni andlegu stéttinni, t. a m,
biskup, stiptprófast, forstöðumann prestaskólans og dómkirkjuprestinn og aðra veraldlegrar stéttar menn, t. a. m. stiptamtmann og dómenduma í landsyfirrettinum.
Eg skýt þessu einúugis til yfirvegunar þingmanna, án þess eg fari fram á að
bera þai\ upp sem breytingaratkvæði. það er sjálfsagt, að nefndin tekur til nákvæmrar yfirvegunaröll þau breytíngaratkvæði,
sem borin ern eða verða upp, svo og það, sem henni sjálfri
kynni að hugkvæmast til endurbótar, áður en atkvæða listi er
saminrl og ályktunarumræða fer fram, og leyfi eg mer, áður
en eg sezt niður, að leggja þíngmönnum á hjarta, að þeir orði
breytingaratk væði sín á þann veg, að þau eigi við bæði orðaskipun greinanna óg ákvarðanir frumvarpsins yfirhöfuð,
því
annars er við því að búast, að. ályktunarumræðan
og atkvæðagreiðslan komist á ringulreið.
8teffán Jónsson: Eg hefi ætlað að taka eptir þvi, hverjar mótbárur væru fram færðar móti nefndarálitinu og frumvarpinu með nokkrum ástæðum, og hefir mer þó helzt virzt
ástæðurnar vera kostnaður og erviðleiki með sendiferðir, og
sá misjafni fólksfjöldi, sem er í kjördæmunum. það er mikið
óskandi eptir, að geta verið frí við kostnað og sendiferðir, ef
lljá því verður kómizt, og líka er nokkuð hæft í því, að ekki
er vissa fyrir, að sá se betri þingmaður, sem kosinn er með
fleiri atkvæðum, þar sem margir vorn kjósendur, heldur en
hinn, sem kosinn er með færri atkvæðum, þegar þar voru svo
mikið færri kjósendur á kjörfundinum.
Eg væri ekkert á móti,
að nefndin öll kæmi saman, þállgað til að mál þetta er rædt
aptur, til að vita, hvort hún gæti ekki við ítarlega yfirvegun
geingið inn á eitthvað af þeim breytingaratkvæðum, sem fram
eru komin, og er því mikil nauðsyn á, að menn lagi svo breytíngaratkvæðin, að þau geti sem bezt átt við þær greinir frumvarpsins, sem menn vilja breyta .
•Iðn Jónsson: l\ler er nú að koma til hugar, efhvert kjördæmi kysi 3 menn, og þá alla í sameiningu þeirri, að ein ginn
væri eiginlega kjörinn út af fyrir sig sem varamaður, þá yrðu
þó mennirnir, sem þannig væru kosnir, her um bil þriðjúngi
fleiri, og hefði nú hitzt á einhvern þessara, að hann væri kos-
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inn. úr öðru kjördæmið, átti þó kjördæmið eptir tvo, en ef hann
varð ekki kosinn úr annarlegu kjördæmi, þá yrði hann, eins
og varamenn eru nú, sem heima sitja, þegar ekkert liggur á
þeim. petta að sönnu ætla eg nú ekki að gjöra að breytíngaratkvæði mínu fyrst um sinn, en heyra, hvernln af ræi'st í meiningum og áliti manna her á þinginu. Mer þykir mjög ólíklegt,
að þetta van kvæði, sem menn óttast, komi nokkurn tima fyrir; eg held þíngm enn, sem nú eru her úr flestum kjördæmum
landsins, nú strax geti að miklu leyti séð, þegar kjörgeingi er
orðin svona frjáls, sem hún er, hvort ekki muni þó i hverri
sýslu vera þau völ á mönnum, að trauðlega se að óttast fyrir
þessu, og væri vert að heyra álit og meiningar þeirra í þessu.
Eyólfur Einarsson: Mer virðist, að eingin ástæða se til,
að kjósa varaþíngmaun,
og á ei við; þvi eins og herra stiptamtmaðurinn sagði í dag, er sá varaþingmaður, sem fær atkvæði næst fulltrúum, sem er og beinlínis eptir þeim fyrri
kosníngarlögum; en varla mun þurfa að kvíða fyrir, að ei fáist næg atkvæði, þegar frjálslegar eru kosníngar.
Ásgeir Einarsson: petta er ekki nýtt breytíngaratkvæði,
heldur samslags og eg bar upp, að því undan teknu að eg vildi
láta kjósa varaþingmenn ser, en ef þeir yrðu kosnir i sameiníngu, raskaði það 1. grein nefudarálitsins,
og yrðu þeir þá
60 í alt, i stað 40j vildi einhver taka breytíngaratkvæði á þá
leið, er stiptamtmaðurinn talaði, gæti nefndin tekið breytíngaratkvæðin til greina fyrir síðustu umræðu, og tekið það úr þeim;
er henni þækti bezt við eiga; man eg, að þetta var gjört 1847
í einu máli.
Stiptamtmaður:
Eptir umræðum þeim, sem fram hafa
farið, geta menn, eins og hinn heiðraði fulltrúi Eyfirðínga /iOagði,
gert ser vonum, að nefndin sjálf gagnskoði og geri breytíngar við frumvarpið, og þegar breytíngaratkvæðihinskonúngkjörna þingmanns andlegu stéttarinnar yrði tekið til greina,
held eg megi sleppa fyrsta lið í 21. grein, því þ~ þarf ekki
að senda stiptamtmanni skýrslur um kosningar og kjörskrárnar, því þá eru kosningarnar út kljáðar heima. Úr hinum sein-'
asta kafla sömu greinar falla einnig orðin »eða,stiptamtmaður",
þvi þá er hann úr sögunni. Klausunni »en hafi einginn innan
héraðs flest atkvæði, skal stiptamtmaður vor kveða upp eptir
lÍð1J~ greindum. skýrslum", og s. frv., alt að orðunum »geti settð þjóðfundinn", verður líka að sleppa, og yfir höfuð að tala
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se eg ekki hvers vegna stiptamtmaðueinn á að skipta ser af
þess háttar, en ef svo ætti að vera, ætti hann að hafa aðstoðarmenn við þetta starf
það er nokkuð sérstaklegt eptir alþÍllgistilskipullinni, að stíptamtmaðurinn
á að kveðja þingmenn
til fundar, og er það teingt vjð leyfi það, er stiptamtmaðurinn
átti að veita, ef embættismenn voru kosnir alþingismenn, en
nú virðist ónauðsynlegt að fá leyfi þetta í Danmörku, og þá
að líkindum einnig her á landi.· það er annars líklegt, að
nefndin yfirvegi uákvæmlega og lagi breytingaratkvæði þau,
sem fram eru komin, svo atkvæðagreiðslan falli heppilega; en
bregði út af þvi, mundi við eiga, að þingið leti stjórninni í
sjálfsvald að gera breytingar í sumum atriðum, því annars getur hún ekki gert breytíngarnar; annars ríður það á miklu, að
lagaboðið komi snemma, svo nógur tími verði til kosninganna, en þar eð það er komið undir stjórninni, hve nær lagaboðið kemur, mundi hún einnig leyfa eptir þörfum þær ákvarðanir, sem standa í sambandi við tímann.
Framsögumaður : það er sjálfsagt, að ef breytt er 20 gr.
í niðurlaginu, eins og upp á er stúngið, þá fellur úr 21. greininni alt það, sem við kemur afskiptum stiptamtmanns, og sem
ekki er samkvæmt hreytingaratkvæðinu,
og áskil eg mer i
nafni nefndarinnar, að breyta báðum greinunum samkvæmt
þessu, og láta þær þannig koma til atkvæða. Ef aðhylzt verður breytingaratkvæði þetta, þá ætti nú að vísu þessar greinir
að ræðast að nýu eptir breytinguna, en það getur ekki átt ser
stað eptir vorum þingsköpum.
.
Varaforseti:
Eg játa það, að það er ekki mitt færi, að
ræða um þetta mál. það er einkum tvent, sem í þessu tilliti
er til fyrirstöðu, og það er hinn stutti tími, sem menn búast við
að verði milli kosninganna og þjóðfundarins, og hinn lángi og
örðugí vegur um alt land, sem hvortveggjá kynni ol1a því, að
kosningar yrðu ekki nógu snemma komnar í kring, ef farið
væri eptir þessum ákvörðunum í frumvarpi nefndarinnar. því
hafa hugir sumra snúizt að því, að láta kosníngar vera því
nær bundnar við kjördæmin; en þó ætla eg það áhuga flestra,
að ekki séu þær svo bundnar.
En menn geta hvorki ráðið
við 'tíma ne rúm, og verða því má ske að binda sig við það
amt, sem þeir eru i. .Eg ætla, að nokkurn veginn jafnt se
skyni skipt milli amtanna, og Hleð þessu móti yrði komizthjá
vandkvæðum þeim, sem leiða af. ótakmörkuðum ·kosníngum.
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Eg ætla þó, að hver sýsla hafi nokkurt fulltrúaval ; en þriðjúngi styttri tíma þarf til kosninga, þegar ekki er farið út yfir
amtstakmörkin.
þá þyrfti ekki að "enda úr Reykjavík vestur
í Ísafjarðm'sýslu og austur í Múlasýslu aptur, svo þar yrði kosið
að nýu, ef eins vildi til, og stiptamtmaðurinn tók til dæmis.
Eg varpa að eins fram þessari athugasemd, ef þingmenn
vildu íhuga, hvort ekki mætti á þelman veg ráða bót á þessum vandkvæðum.
þ. Sveinbjörnsson:
Varaforseti taldi þau vandkvæði, sem
á voru, við að koma málefni þessu haganlega fyrir, en helzt
taldi hann til .timaskortinn til að velja að nýu, þar sem fundarhaldið heidi að öðru megin, en koma lagaboðsins hinu megin; líka taldi hann til vegaleingdina um land alt, ef stiptamtmaður ætti seinast að segja til, hver flesta hefði kjósendur
þeirra manna, er þó ekki væru orðnir fulltrúar, til að bæta
þeim skortínn, er mist hefðu fulltrúa sinna.
Hélt hann þvi,
að báðar þessar hindranir mundu hverfa eða þó minka, ef
menn héldu sig við ömtin. En það er enn eitt þessu ti] fyrirstöðu, og það er réttindin kjósenda, að kjósa jafnfrjálst
land alt; þessi réttindi fann nefndin ser ekki fært að skerða,
og það ætlar hún þó verði upp á með amtavölin, og þá gat
nefndin ekki, að þessu sleptu, fundið annað tiltækilegra en
það, sem hún stíngur upp á, til að greiða úr flækjunum, er
seinástar gætu orðið, þó þær að líkindum aldrei að beri.
Nefndarinnar vegna vil eg, sem formaður hennar, beiðast þess
af þinginu, að hún á morgun mætti hafa rétt á, að yfir fara í
einingu öll breytingaratkvæði , sem tekin eru eða tekin verða
í kvöld, og út velja úr þeim, hvað henni sýnist, og gjöra ser
að uppástúngu,
Ætla eg sú aðferð se lögum samkvæm, og að
það eð breytta nefndarálit þyrfti ei fyrir það al'! koma til nýrr·
ar undirbúníngsumræðu, fremur en þau breytingaratkvæði , er
valda kynnu breytingu í nefndarálitinu.
Fallist þíngið á þetta,
leyfi eg mer að biðja þann helhraða varaforseta , að sjá svo
um, að breytíngaratkvæðin gætu verið komin nefndinni til handa
kt 10 'á morgun fyrir miðjan dag .
. J.• Iohnsen: Eg ætla það sjálfsagt, að nefndinni se frjálst,
til ályktunae að mæla mel'! þeim breytingum öllum, sem henni
kynnu að þykja eiga víð, og farið er orðum óm við undirhúningsumræðuna. og það eitt meðal annars, sem nefndill mun
taka undir yfirvegun á ný, hvort kosningar skuli takmarka
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við ömtin. Eg ætla enda, að nefndin megi taka til álita og
bera undir þingið við ályktunarumræðuna
þær smábreytíngar,
sem henni kynnu að hugfallast, og færa kynnu á betra veg,
enda þó ekki hafi orðið til rædt um þær við undirbúningsumræðuna, og er þetta eingan veginn á móti þingsköpum, ef einginn mælir á móti, enda var þannig hagað til á ríkisfundi Dana
í vetur, og getur það opt komið ser vel og orðið að liði.
Varaforseti:
Eg vil fús að mínu leyti stuðla til þess, að
nefndin geti tekið öll þau breytíngaratkvæði,
sem i dag eru
upp borin, til yfirvegunar, og sameinað þau, að svo miklu leyti
sem verða má, sínum eigin uppástúngum, og í þvi skyni lofa
eg nefndinni, að hún skuli að líðandi rIagmálum á morgun fá
öll breytíngaratkvæðin.
Á hina skoðun hins heiðraða fulltrúa
Árnesinga get eg með eingu móti fallizt, að nefndinni se heimilt, að taka hverja lauslega rædda skoðun þingmanna sem
breytingaratkvæði inn í álit sitt. það hefir aldrei vani verið á
þíngi þessu, að taka það til ályktunarumræðu , er aldrei hefir
komið til undirbúnings, og þó sá kunni að vera siður ytra,
eins og hinn heiðraði þingmaður sagði, mun þíngið þó verða
að halda venju sinni og viðtekt, þann eina daginn, sem nú er
eptir síðastur af þinghöldum þessum. :Mer getur ekki heldur
virzt það góð regla, þar sem menn þó vita, að eingum leyfist
að taka optar en einu sinni til máls, nema framsögumanni
einum, og er þvi næsta óhægt að gjöra fyrir öllum mótbárum
þeim, sem uppástúngu hverri mega, ef til vill, mæta. Eg ætla
ekki heldur, að nefndinni beri i þessu falli annar eða hærri
réttur, en hverjum öðrum þingmanni; skylda hennar er að skýra
málið, og það er einnig skylda hvers þingmanns.
J.•Iohnsen: Mælí einginn þingmanna þeirra, sem hér hafa
atkvæðisrétt, á móti, skilst mer þó ekki betur, en að nefndin
megi eiga þenna rétt, og að vel fari á þvi, að hún, ef á liggur,
neyti hans.
Varaforseti:
Eg se þá ei annað, en þlngib verði að skera
úr þessu með atkvæðagreiðslu.
Eg se að vísu nauðsynína,
vegna þess að tíma er svo fram komið, og málið má ei aptur
koma til undírbúníngsumræðu.
það væri þá vegna nauðsynárinnar, en á móti allri á þingi þessu við tekinni reglu, ef
þingmenn vildu leyfa nefndinni, að fram koma með ný breytingaratkvæði við síðustu umræðuna.
Ásgeir Einarsson:
'þegar nefndin tók til greina breyt-
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íngaratkvæði, sem eg gat um áðan, var mjög stránglega geingið eptir því, að hún gerði ekki aðra breytingu, en þá, er var
í breytingaratkvæðunum,
En nú getur svo farið, að nauðsyn
brjóti lóg, en vildu menn halda fast við þíngreglurnar,
kynni
nefndin að geta tekið aptur til nýrrar umsýslunár þær 2 greinic,
sem ekki eru út ræddar, og mætti þá ræða þær til undirbúnings á ný, og gæti það verðið nefndinni þægilegra, en eyddi
ekki mjög miklum tíma. par sem varaforseti hreifði áðan við
því neyðarúrræði, að takmarka kjörgeillgi við ðmtín, get eg
þess strax, að eg mun aldrei fallast á það.
Stiptamtmaður:
Eg get þó ekki komizt lljá því að benda
til alþíngistilskipunarinnar
71. greinar, fyrst umræðum er þannig komið, og þar stendur: sú ítarlegri 'og siðasta meðferð
á ser í lagi að miða til þess, að þinginu gefist betra færi á að
dæma um málið með greinilegum samanburði og nákvæmari
útlistun alls þess, er ~egar var fram komið við málsins undan förnu meðferð.
Her af leiðir, að ekkert það', sem er öldúngis Ili'tt, og áður hefir ekki verið tekið til greina undir undirbúutngsumræðunni,
getur, að henni lokinni, orðið upp borið,
t. a. m. er það nú um seinan, að binda kjórgeingina við
ömt, þar sem eingin breytíngaratkvæi'li voru gjörð við 5. greinina á undan, en málefnið rædt í köflum, og undirbúningsumræðunni lokið við hvern kafla. Að öðru leyti er það misskilningur, sem ekki á ser stað eptir alþingistilskipuninní , þegar
hinn heiðraði varaforseti og fleiri þingmenn halda, að nefndin geti ekki gert neinar breytingar á eptir undirbúningsumræðuna; slíkar breytingar hafa alt af við geingizt í Danmörku,
og er ekkert á móti því í alþingistilskipuuinni , sem er samkvæm tilskipuninni um fulltrúaþíngin í Danmörku, og hafa
þar opt komið fram breytingaratkvæði við byrjun hinnar seinustu umræðu, við víkjandi atriðum þeim, sem áður höfðu komið til umræðu; og hvað því við víkur, hvort nefndin geti borið sig saman við þá, sem borið hafa upp breytíngaratkvæði,
þá held eg nefndin ætti þakkir skildar fyrir að við hafa slíka
aðferð, og er þetta einkum hið bezta ráð til að stytta seinustu
umræðuna, og létta atkvæðagreiðslu þingmanna, og er það að
minni hyggju öldllllgis samkvæmt 71. grein alþíngistilskipunariunar.
þ. Sveinbjörnsson: Eg fór aldrei fram á annað, en að
breytingar nefndarinnar, ef nokkrar verða, héldu sig við 20.
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og 21. g.r., eða þau hreytingaratkvæði,
er þar að mættu hníga,
og hefir hvortveggja,
eins og líka þær undan gángandi greinir
frumvarpsins,
"Verið til undirbúnings .
•1. Johnsens Eg ætla þó, að 5. greinin standi í því sambandi við 21. greiniua,
að ekki se hægt með öllu að komast
hjá að tala um ákvarðanirnar
í annari þeirra, án þess að hreifa
ákvörðununum
í hinum greinunum,
og því líka, að ekki verði
fyrir munað að bera það breytíngaratkvæði
upp við umræðu
seinni greinarinnar,
sem reyndar á betur við þá hina fyrri.
Jðn þórðarson:
.Mer getur ekki annað skilizt, en málefni
þettað yfir höfuð sé undir undirbúníngsumræðu;
jafnvel þó því
haf nú verið skipt í greinir,
þá virðist það hafa verið gert í
þeim tilgángi, að málefnið yrði sem bezt oe; skipulegast rædt ;
en væri nú svo,
að eingu mætti breyta í þeim fyrri greinum, og það þó þær standi í nákvæmu sambandi við þær greinir, sem nú er verið að ræða, þá sýnist mer sú aðferð fremur
til fyrirstöðu.
Eg fyrir mitt leyti held það se bezt til fallið, að
menn stíllgi nú upp á þeim breytíngum,
sem kynnu að geta
verið til hins betra, og að nefndin, að þvi leyti sem hún gæti
fallizt á það, gerði þettað að sinu breytíngaratkvæði,
þessi aðferð var líka við höfð á þinginu 1847 í málefninu um niðurjöfnun alþlngiskostnaðarins
; síðan mætti bera undir þíngið við
atkvæðagreiðsluna,
hvort það vildi fallast á frumvarpið óbreytt,
og síðan, ef ekki yrði fallizt á þetta, þá hvort þíngið ei vildi
aðhyllast það með þeim breytíngum,
sem nefndin hefði tekið
og gjört að sínum.
Fari nú svo, að þíngið aðhyllist ekki breytingaratkvæði
þess annars konúngkjörna
þingmanns
andlegu
stéttarinnar,
þá vil eg áskilja mer það vara -atkvæði
við 21.
grein:
þar sem stiptamtmaðurinn
er eingaungu
nefndur,
se
sett nefnd mauna , og í þeirri nefnd væri með stiptamtmanni
2 búsettir menn í Reykjavík .
•1. Johnsen: Eg verð þó að vera á öðru máli um þetta,
.og að, eins og her stendur á, muni fara bezt á því, að láta
greiða atkvæði um öll þau breytíngaratkvæði,
sem borin verða
upp, við hverja grein út af fyrir sig í senn, og~ þá, þegar atkvæðin eru greidd um allar þær breytingar í frumvarpinu,
sem
st,úngið' er upp á, að taka atkvæðagreiðslu
þingsins að lokum
um frumvarpið alt með breytingum
þeim, sem orðnar eru á.
Varaforseti:
par sem spursmálið var nú áðan, hvort nefndin mætti taka breytíngaratkvæði
þingmanna inn j álitsskjal sitt,
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þá hlýt, eg ab álíta það sjálfsagt, því breytíngaratkvæðin
eru
orðin eign þingsins og nefndarmenn ráðsmenn þess yfir þeim,
og óskar þingið gjarnan, að sem flest þeirra gætu komizt í
samstemmu við nefndarálitið.
En það sem herra stiptamtmaðurinn gat um, all hvað eina lauslega rædt við undirbúníngsumræðu mætti koma inn í nefndarálitið undir síðustu umræðu og
atkvæðagreiðslu, þá er eg með öllu þvi mótf.'llliim: En hvað
það snertir, að eigi megi binda kjörgeingi við ömt, af þvi að
6. grein frumvarpsins sé fullrædd og úti loki því þessa uppástúngu, þótt þingmenn í vandræðunum kynni að vilja aðhyllast hana, þykir mer æði hart; þvi uppástúnga þessi &iörir einga
algjðrða breytingu á 5. grein, því greinin segir. að þann megi
einnig kjósa, sem ekki eigi heimili í kjördæminu; nú eru í
amti hverju 6 kjördæmi, og þó takmörkunin se með uppástúngu þessari meiri, en óskandi væri, og mikil frá því, ef
nm alt land kosið væri, þá er hún þó ekki svo mikil, að hún
ekki væri takandi fremur, en annað verra.
Stiptamtmaður:
Eg skal einúngis geta þess, að þó þingib við taki, ab skipta umræðunni eptir vissum greinum i frumvarpinu, má það samt vera á valdi þess, að bregða út af reglunni og gera breytingar við atriði þau, sem búið er að ræða
nm, ef slíkar breytingar standa í nánu sambandi við þær greinir, sem nú eru til umræðu, og verði kjörgeingi bundin vill ömt,
verður nauðsynlegt ab gera breytingu í endanum á 5. grein
frumvarpsins. Einnig færði hinn virðulegi þingmaður Rángvellínga ástæður fYl'ir þvi ab skoða undirbúníngsumræðuna
sem heild, og ættu menn í þessu tilliti ekki að halda ser alt
of stránglega reglubundnum, þegar menn sjá ofan á, að betnr gæti farið á annan veg, og her ríður það á mestu, að frumvarpið se sem bezt úr garði búið.
H. G. Thordersen t Eg ætla þá að verða til þess, að bera
upp það breytíngaratkvæði,
að kjörgeingi verði bundin við
amt hvert, og gjöri eg það i þeirri von, að með því móti verði
nefndinni hægra fyrir, að koma frá þeim vandkvæðum,
sem
því kynnu verða til fyrirstöðu, að 20. og 21. grein frumvarpsins yrðu staðfestar. Eg vona og, að greinir þessar verði leiðréttar eptir þeim umræðum, sem nú eru orðnar, og breytingarathæði hins konúngkjörna þingmanns andlegu stéttarinnar,
Framsögumaður : Eg verð að mínu leyti að geta þess nú
þegar, að eg álít það vé~IH með öllu þýðíngarlaust,
sem þó
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þíngið fellst <Í í einu hljóði , að frumvarpinu væri skipt
niður í greinir til að ræða það, ef svona mætti aptur
grípa fram fyrir sig og bera upp hreytiugar við greinarnar, sem búið er að ræða; eg ætla því, að þetta breytingaratkvæði sc nú upp borið beint í móti þingsköpum vorum,
og bæði fyrir þá sök, og svo vegna hins', að mer finnst það
hand vera svo ískyggilegt og þvert í móti þeirri stefnu, sem
frumvarpið hefir tekið til að gjöra kjörgeingi sem frjálsa sta og
óhundnasta,
þá get eg aldrei aðhylzt þetta breytíngaratkvæði.
þ. Sioertsen : þegar eg las fyrst nefndar uppásuingurnar og frumvarpið, fannst mér, sem nefndin ætti að því leyti
miklar þakkir skildar af þingmönnum,
sem hún llafði stúngið
upp á kjörgeinginni,
sem frjálslegastri, og svo þjóðlegri, sem
frekast mætti við koma.
því fremur brá mer í brún, þegar
farið val' áðan að hreifa því, - og það af einum enum frjálslyndasta, að þraungva að kjörgeinginni, og binda hana við amtsumdærniu ; hvort um það geta nú héðan af orðið upp borin breytíngaratk væði, við kemur mer ekki að skera úr, þó eg haldi
það ekki vera; en hvað sem um það er, eg veiti því ekki atkvæði. þessu neyðarúrræði
el' hreift i þvi skyni, svo ekki þurfi
að kvíða þeim miklu og mörgu vankvæðum, sem mæti manni,
ef kosið er utan kjördæmisins
lángt i burtu, og eru nú orðnar töluverðar ræður út af þessu; en það er hvorutveggi, að eg
held aldrei verði að óttast þessi vandkvæði og úrræðaleysi,
því kjósendur munu því að eins kjósa ser fulltrúa utan kjördæmisins lángt í burtu, að þeir fyrir fram séu búnir að út vega
ser ful1komna vissu um, að sá, er þeir kjósa, taki á móti
valinu, og líka held eg, að það, sem mest hefir verið umræðuefnið, hverfi með öllu, ef fylgt er uppástúngu ens velæruverðuga konúngkjörna
þíngmanns andlegu stéttarinnar , hverri eg
ætla að veita mitt atkvæði, og vona flestir þingmenn verði á
því; en þegar hann bar upp breytingaratkvæði
sitt, hélt eg
hann mundi halda leingra, og stinga upp á breytíngu 21. greinar, hinu samkvæmt, líkt og herra stiptamtrnaðurlnn hreifði við;
en þar hann gj örði það ekki, ætlaði eg að gjöra það; nú hefir
nefndin, að eg hélt, tekið það að ser, svo mín ummæli þar
um þurfa ekki.
Framsðqumaður: Eg áskildi mer áðan þetta atkvæði í
nafni nefndarinnar.
Ásgeir Einarsson: það er mer þó gleði að heyra, að nokkr-

628

ir standa upp með mer til að mæla móti því, að kjörgeingi
verði bundin við amt.
Eg gat þess í dag, þegar talað var um
kosningarréttinn,
að mer þækti allra háskalegast
band á kjðrgeingi;
en það el' auðséð, hvað kjiirgeingi
væri fast bundin,
ef ekki má kjósa mann yfir eina á, og ætla eg að reyna til
að mótmæla því, ef nokkrir fallast á það.
H. G. Tkordersen : Mer er ekki heldur neitt kappsmál
með þetta breytingaratkvæðl,
því fyrir mitt leyti játa eg það,
að mer þækti það frjálslegast
og bezt, ef kjörgeingi
næði yfir
alt land.
Eg bar að eins breytíugaratkvæðið
upp til þess , að
vekja athuga þíngsins á [rvi, hvort ekki mætti með því af
stýra þeim vandkvæðum,
sem menn voru hræddi.' um að leiða
mundu af uppástungum
nefndarinnar.
Kr. JJfa,qnusen: Af breytíngaratkvæðum
þeim, er gjðrð
hafa verið við þetta kosníngarlagafrumvarp
í dag, verð eg að
játa, að eg aðhyllist helzt það, er hinn hátt virti kouúngkjörni
þingmaður, prófastur sera Haldór, gjðrði við 20. og 21. grein,
eins og athugasemdir
þær, sem herra stiptamtmaðurinn
fram
færði við sömu greinir, er óskandi væri að einhver þingmanna
lagaði breytíngaratkvæði
eptir, eður nefndin tæki til greilla.
Nú ræddi einginn þessar greinir framar, og var þá hill síðasta grein frumvarpsins
tekin til umræðu, eptir að framsögumaður hafði lesið hana upp ásamt ástæðum nefndarinnar
fyrir
henni.

Stiptnmtmaður : Hvað við víkur 22. gr. frumvarpsins,
þá
getur, ef til vm, átt vel við, að ákveða fæðiskaup
og ferðakostnað þingmauna með 4 dölum dag hvern, fyrir þann tíma,
sem til ferða geingur,
í stað þess áður var stúngið upp á 3
ríkisdölum;
líka getur her orðið ti! rædt um, hvernig endurgjalda eigi kostnað þann, sem leiðir af fundinum, og ser í lagi,
hvort kostnaður sá, sem leiðir af kosningum
fundarmanna,
eigi einnig að greiðast úr jarðabókasjóðnum,
eða af jafnaðarsjóðum umdæmanna,
eins og lögboðið var um kostnaðinn
við
kosningar þíngmanna.
Kr. Magnusen:
þar eð eg ekki hefi orðið þess áskynja,
við að yfir fara þetta kosníngarlagafrumvarp,
að neinir fæðispeningar eður ferðakaup væri ákveðið fyrir kjörstjóra
og þeirra
meðhjálpara,
svo leyfi eg mer hel' með að upp bera það viðauka-atkvæði,
að við 22. gr. teingist
aptan við orðið, "dag
hvern":
sömuleiðis
skulu og kjðrstjórar,
eigi þeir að ferðast
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leingra en mílu vegar til kjörþíngsins,
fá, frá því þeir fara
að heiman, og þángað til þeir koma aptur af þinginu, í fæðiskaup og ferðakostnað 3 rhd, dag hvern, en aðstoðarmenn þeirra
1 rbd. 32 sk. Hygg eg þessa borgun því sanngjarnari,
sem
þingið 1847 áleit slíkt vera hæfileg laun fyrir sýslumann, og
þá menn, er hann út nefndi til að starfa að jarðamatínu; en
opið bref frá 6. júlí 1848, sem ákveður borgun fyrir kjörstjóra
og meðhjálpara þeirra, bygg eg her síður við eiga, svo sem
her er alt öðru máli að gegna, að kjósa til þess þjóðfundar,
sem boðaður er að verða eigi næstkomandi sumar, en til alþíngis, sem bæði nú er á enda, og að líkindum verður eptirIeiðis öðruvísi skapað. Teð opið href frá 6. júlí virðist her að
auki miður sanngjarnt, þar eð það einga borgun ákveður kjörstjóra eður meðhjálpumm
þeirra á kjörstefnuferðum,
ef þeir
eiga kosningarrétt, jafnvel þótt kjörstjóra sé gjört að skyldu,
að halda þíngið, hvort sem er, eins og meðhjálpurunum má
standa í sjálfsvaldí, hvort þeir vilja neyta síns kosníngsréttar,
eða ekki, i hverju síðara tilfelli kjörstjóri getur mist þá
hæfileg ustu aðstoðarmenn á kjörstefnunni,
og er það bagalegt,
að slíkt skuli hljótast út af smámunasemi við spörnnn fárra
skildínga. Eg leyfi mer því að vænta þess, að þeir hátt virtu
þingmenn álíti þá af mér gjörðu uppástúngu með fæðispeninga og
ferðakaup kjörstjóra og aðstoðarmanna hans við kosningar til
þessa þjóðfundar sanngjarna, og veiti henni meðmæli, en óskandi væri, að einhver þíngmanna stíngi upp á sannsynni borgun til presta og hreppstjóra fyrir ómak þeirra við að semja
kjörskrárnar, að hverri þeir mega álítast vel komnir.
R . .nL Ólsen: Jafnvel þó eg áður fyrri her á þínginu hafi
látið i ljósi, að mer se ærið ógeðfeld smámunasemi og slpní,
get eg nú ei dulist þess, að mer finnst hinn hátt virti varaþingmaður Snæfellínga gjöra of mikinn mun á borgun til kjörstjórnarmannanna j því eptir ræðum þingmanna her i dag eru
mikil líkindi til, að i kjörstjórninni verði prófastar, eður heldri
klerkar, ef þeir eru haganlegar búsettir, hvers vegna mer er
með öllu óskiljanlegt, að nokkur sanngirni se fyrir því, að
prófastar eða prestar skuli bera frá borði einúngis 1 rbd. 32sk.,
en sýslumenn 3 rbd. fyrir sama starf.
þó sýslumenn hafi feingið 3 rbd. um daginn við jarðamatið, sannar það ekkert i þessu málefni i þvi við það höfðu þeir
svo miklar skríptir og umstang fram yfir jarðamatsmennina.
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þess vegna ætla eg að áskilja mer það breytingaratkvæði við
atkvæði herra kammerráðsins, að meðhjálparar kjörstjóra fái
1 rbd. 48 sk., en kjörstjóri 2 rbd. um daginn.
Kr. Magnusen:
Í tilefni af þvi, sem hinu virðuglegi
þingmaður Húnvetninga nú mælti, leyfi eg mer að geta þess,
að þeir af mer til teknu 3 rbd. um daginn fyrir kjörstjóra mega
því síður álítast of mikil borgun, sem þeir í öllum prívatmálum í fæðispeninga og ferðakostnað hafa þar fram yfir, en
borgun sú, er eg upp kvað, er sú hin sama fyrir kjl;rstjóra
og aðstoðarmenn þeirra, sem þíngið aðhyltist 1847 við jarðamatið, og er það þó að vænta, að sýslumenn út nefni iu aðstoðarmanna þá helztu, er hann álítur hæfa til slíkra starfa;
en i frumvarpinu verð eg ekki heldur var við, að ætlazt se
til þess, að prófastar fremur öðrum séu kjörnir til aðstoðarmanna j af hverju öllu sest berlega, að sá gjörði reikningur
þingmanns Húnvetnínga ekki getur virzt með öllu sanngjarn.
R. M. Ólsen: það gat eingan veginn verið meining herra
kammerráðsins , því i dag var það greinilega tekið her fram á
þinginu, að bezt muni til fallið, að alþingismenn og prófastar,
eða stundum prestar í stað enna siðar], yrðu aðstoðarmenn
sýslumanna við kosníngarnar.
Kr. Magnusen: J?að er hvorki i lagafrumvarpinu til tekið,
ne af þinginu samþykt, að prófastar eða alþingismenn öðrum
fremur skuli kjósast til aðstoðarmanna á kjörþingum.
8telfán Jðnsson: Eg held það geti orðið ósanngirni, að
gjöra svo mikinn greinarmun á kjörstjóra og aðstoðarmönnum
hans, að ætla þeim 1 rbd. 32 sk., en honum 3 I·hd.; því, ef til
vill, geta þetta alt verið embættismenn, og hvort heldur sem
er, þó það væru bændur, þá eiga þeir sömu borgun, ef þeir
vinna sama gagn, og ekki er heldur víst, að sýslumaður þurfi
fleiri hesta eða gagnlegri, en þeir.
Kr. Magnusen: Hvað því við vikur, sem hinn virðulegi
þingmaður Eyfirðinga gat um, að of mikill greinarmunur væri
gjörður á kjörstjórum og aðstoðarmönnum með borgun og
ferðakaup, svo má þess geta, að þeim fyrr nefndu er ætlað að
stýra þinginu og störfum þess, og hafa því meiri umsvif og
ábyrgð, en þeir siðar nefndu, eins og það er ósanngjarnt og
ósiðvanalegt, ef sýslumönnum ekki væri leyft að hafa koffortabest undir embættisbækur og pappír, er brúkast þyrftu á þíng-

631

inu, en í stað þess að reiða þetta i skjóðu eða poka fyrir
aptan sig, sem óvíða mun eiga ser stað hjá embættismönnum;
Ásgeir Einarsson:
Af því varaþingmaður
Snæfellinga var
að tala um prótókolla - kúfforta - hest sýslumanna á kjörfundinn,
verð eg að geta þess, að það er ekki dæmalaust,
að sýslumenn fari með þíngbækur
á manntalsþíng,
án þess að hafa
kúfforta-hest;
líka er eg hræddur um, að alþingismenn
( sem
fá á þíngferðum
jafnt ferðakaup
embættismönnum)
þæktust
gjörðir utan af skinni, ef þeir einir feingju minna ferðakaup,
en hinir 2 í kosningar-nefndinni.
Mig minnir, að í Danmörku
hafi allir í kjörstjórninni
jafnt kaup, en frá þvi gætu þeir skýrt,
sem em þar kunnugir .
•1.• Iokusen: þar sem menn nú með svo mikilli nákvæmni
eru farnir að ræða um kostnað þann, sem leiðir af kosningum
til f1jóðfundarins,
ætla eg, að eg líka verði að láta álit mitt í
ljósi, og er það þá á þann veg, að eg ekki get skilið, að borgunin fyrir störf Illutaðeigenda
að kosningunum
geti orðið meiri
eða önnur, en til er tekið í opnu bréfi frá 6. júlí 1848; en
eins og nefndinni
ekki þókti eiga við, að fara fleirum eða
öðrum orðum, en farið er í 22. grein, um fæðispeningana
á
fundi og á ferðum fulltrúanna,
svo heit hún heldur einga þörf
bera til, að taka neitt fram um kostnaðinn
við kosningarnar,
því síður, sem það liggur næst, eins og eg vek á, að fara eptir því nefnda opna bréfi, ef menn annars her á þingi vildu fara
fram á þetta mál og ekki láta þjóðfundinn
sjálfan skera úr,
ef nokkur vafi getur verið á, einkum um það, hvaðan þenna
kostnað á að taka, en einginn eti held eg se á þvi, að upphæð borgunarinnar
verði að vera sú, og ekki önnur, en til er
tekin i breti þvi, er eg nefnda.
Annars ætla eg, að eg megi
segja það með vissu, að allir kjörstjórnarmenn
í Danmörku
feingu jafna fæðispeninga,
er þei)' störfuðu
að kosningum
til
umdæmastandanna,
og þá nú líka seinast til ríkisfundarins,
sem vm' haldinn í vetur.
Kr. frla.qnusen: Skyldi þíngmönnum mót von virðast, að
of mikill munur væri gjörður á fæðlspeníngum
og ferðakostnaði kjörstjóra
og aðstoðarmanna
hans, óska eg einhver hinna
heiðruðu þingmanna Ithi sel' þóknast að upp kveða þá borgun,
er hann áliti sanngjarna,
og áskildi
ser breytingaratkvæði
á
þá leið, þar eg eingau veginn óska annars,
en að sanngjörn
borgau í ofan nefndu tilliti mætti eiga ser stað.
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Framsðqnmaður:
það er, eim; og hinn heiðraði þíngmaðnr úr Árnessýslu mælti áðan : nefndinni fannst siður eiga við,
að ákveða það í þessu frumvarpi, hvernig eða hvaðan skyldi
greiða kostnað þann, sem leiddi af kjöri þjóðfundarmanna ;
ver nefndarmenn ætluðum, að annaðhvort yrði sá kostnaður
goldinn á sama veg, sem lögboðið el' um hitt, þegar alþingismenn yrði kosnir, eða þá að fundinum yrði ætlað að ákveða
það nákvæmar eptir uppástúngu frá stjórninni.
Stp/fán Jðns son: Eg gat þess í dag, þegar þessu máli
var hreift, að eg héldi bezt ætti við, að fara eptir opnu hréfi
frá 6 júlí 1848, og hélt þvi ósanngjarnt, að prestar og hreppstjórar feingi borgun, ef sýslumenn feingi hana ekki; en verði
ekki farið eptir nefndu lagaboði, þá áskil eg mer það breytíngaratkvæði, að allir 3 kjörstjórnarmenn hafi jafnmikla borgun fyrir starf sitt.
Stiptamtmaður:
Eg held það sjálfsagt, að með kostnað
þann, sem leiðir af kosningu fundarmanna, verði ekki farið eptir hinni eldri löggjöf, við víkjandi kostnaðinum við kosningar
alþingismanna, nema SVG se til tekið; þvi þjóðfundurinn er alt
annað, en þingið, og væri það því ákjósandi, að þingið leti í
ljósi ósk sína um, að kostnaður af kjöri fundarmanna yrði
greiddur á sama hátt, sem þingmanna. Að geyma þjóðfuadinum, ai\ gera ákvörðun her um, held eg ekki vel eigi við, því
þá kynni úrlausnin að dragast of leingi og verða hið sama
upp á á endanum, eins og um kostnaðinn af kjöri alþingismanua, og eru nokkrar spurningar, sem hita að þessu, enn
þá óútkljáðar.
R. M. Ólsen: það skyldi gleðja mig, ef hinn heiðraði
varaþingmaður Snæfellinga vildi taka aptur heim til hýbýla
sinna breytingaratkvæði
hans við 22. grein frumvarpsins, þá
skyldi eg einnin taka mitt.
En þar ei'l mer nú finnst, að mannjöfnuður
sá, sem eg
ætið uni illa, liggi Í atkvæðum beggja okkar, ætla eg, hvemin sem veltist, að aptur kalla mitt, og setja í staðinn það viðauka-atkvæði: að allir kjörstjórnarar
fái borgun fyrir starfa
þeirra við kosningarnar samkvæmt opnu hréfi frá 6. júlí 1848,
því þar við hverfur allur mannjöfnuður.
Kr . .Dlagnusen: Hvað því við vikur, sem þingmaðurinn
frá Húnavatnssýslu mælti, þá kannast eg ekki við, að hafa
farið í nokkurn mannjöfnuð ; því frumvarpið ber i;jálft með ser,
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að þar er hvorki talað um prófasta
eður alþíngismenn,
sem
meðhjálpara
kjörstjóra;
en minni mig rétt, þá áskildi þíngmaðurinn ser áðan breytíngaratkvæði,
að kjörstjórar
feingju
2 rbd. og aðstoðarmenn
9 mörk, og hefir honum í þessu falli
ekki leingi verið að snúast
hugur, þar sem hann álítur nú
ekkert tiltækilegt
með borgun, nema opið bl·er frá 6. júlí 1848,
er fáir munu álíta sanngjarnt.
En í þíngsins
valdi stendur,
hvort það vill aðhyllast mitt viðauka-atkvæði,
eða ekki; gjöri
eg mig þar með ánægðan, án þess nú að taka það aptur,
R. M. Ólsen: Eg vona þingið hafi áðan skilið orð min á
þá leið, al'l eg hafi aptur tekið viðauka-atkvæði
mitt um tveggja
dala og níu marka borgunina
til kjörstjórnarinnar,
og ætla eg
því að ítreka það aptur, en halda mer einúngis fastlega
við
það seinna.
Guttormur Pi,qfússon: pegar
eg fór að gæta að endurgjaldi
því, sem þjóðfulltrúunum
að ári er eptir 22. greininni
ætlað, og bar þal'l saman við það, er þíngmenn hingað til hafa
haft, en það getur nú verið, að það hafi verið of hart, þá getur mer samt ekki betur sýnzt, en að hin ákveðna borgun muni
má ske ekki vera nægileg með tilliti til alls; vil eg því leyfa
mer að leiða í ljós með greinilegri
skýrslu
um ferðakostnað,
er eg álít að þingmaðurinn
úr Múlasýslu
ekki komist hjá, og
út frá henni vil eg gánga, til að segja álit mitt um þetta efui,
Varaforseti:
Um ferðakostnað
alþíngismanna
verður fyrst
rædt, þegar .ferðakostnaður
þingmanna
til þjóðfundarins
1850
verður ræddur til ályktunar.
Gutlormur Vigfússon:
Eg hélt, að eg mætti leggja til
grundvallar
áliti mínu ferðakostnaðarreikning,
er eg áliti sem
sanngjarnastan
og bygi'lan á reynslunni,
því eg vildi grunda
skoðun mína á einhverju föstu.
Varaforseti:
þingið hefir áður fallizt á, al'l það bíði ályktunar- umræðu þessa máls, og kemur það þá fyrst í samband
við 22. grein, þegar hún verður rædd til síðustu umræðu,
Ásgei1' Einarsson:
þegar
málefnið um ferðakostnað
alþingismanna
var rædt til undirbúnings,
bar eg upp breytingaratkvæði
á þá leið, að fæðispeningar
alþingismanna
væru
lækkaðir
til 2 rbd. 48 sk. á dag, en því var þá ekki veitt
móttaka, og ber eg það því nú upp á ný.
Th, Gudmundsen:
Eg skal ekki uppi halda þínginu með
að ræða um borgunina til kjörstjórans
og aðstoðarmanna
hans,
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þvi þar um hygg eg að ætti að giMa opið brer frá 6. júlí
1848.
En af þvi að eg hafði áskilið mer hreytingaratkvæði
við
7. grein á þá leið, að prestar og hreppstjórar feingi sanngjarna
borgun fyrir að semja kjörskrárnar, og mál þetta hefir verið
rædt eptir greinum, leyfi eg mer að skjóta til úrskurðar hins
hátt virta varaforseta, hvort það striði á móti góðri þingreglu,að eg nú, þar sem verið er að ræða 22. grein frumvarpsins,
gjöri viðauka við breytingaratkvæði mitt til 7. greinar, og nákvæmar til taki upphæð þessarar borgunar til prestanna og
hreppstj óranna,
17araforseti : þingmenn hafa nú þegar mót mælt þvi, að
þær greinirnar, sem áður eru ræddar, megi fá nokkurn viðauka eða breytingu; þvi þori eg ekki upp á ein dæmi mitt. að
samsinnast þingmanninum; en það fer bezt, að það sé á þingsins valdi.
Th. Gudmundsen:
Mig minnir þó ekki betur, en að stiptamtmaðurinn i ræðu sinni áliti vel til fallið, að horgunin handa
prestum og hreppstjórum eptir breytingaratkvæi'li mínu við 7.
gr. væri rædd í sambandi við 22. gr. frumvarpsins,
og þar
breytingaratkvæði mitt hefir þókt ófullkomið, að því leyti sem
eg ekki hafði gjört neina uppástúngu um upphæð borgunarinnar, þá ætla eg, að það væri mjög óskandi og i alla staði tiltækilegt, að mer þegar yrði leyft að fram bera viðauka-atkvæði
mitt, við víkjandi upphæð borgunarinnar til prestanna og hrepp.
stjórauna fyrir að semja kjörskrárnar.
Varaforseti:
Eg álít það þá að öllu leyti rétt, ef hinn
beið raði þingmaður vildi stinga upp á sanngjarnri borgun.
Th: Gudmundseno' Eg álít þa, að sanngjarnlega se borgað prestum og hreppstjórum fyrir samningu kjörskránna,
ef
hver þeirra fær 1 rbd. um dag hvern, sem brúkaður er tíl þessa
starfs, og þar að auki endurgjald fyrir afskript kjörskránna
eptir 7. gr. i reglugjörð frá 10. september 1830, og fram ber
eg svo vaxið viðauka-atkvæði mitt við 22. gr. nefndarfrumvarpsins.
Framsögumaður:
Eg leyfi mer, að spyrja hinn hátt virta
forseta, hvort ekki eigi nú að ræða til undirbúnings um ferðakostnað þjóðfundarmanna, eins og i frumvarpinu er stúngið
upp á; þvi eg ætla, að hitt málið, sem búið er að ræða til
undirbúnings, hafi að eins verið um ferðakostnað alþingismanna.
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Varaforseti:

Jú; en um ferðakaup þingmanna var undirlokið áður á þingi.
Guttormur
Vi,qfú.I'.I'on: Með þVÍ mer virtist, að ferðakaup þjóðfulltrúanna
að ári verði að grundvallast
á einhverri
reynslu, ef menn eiga að geta sagt nokkuð um það, hvort hið
ákveðna
kaup se sanngjarnt,
eður ekki, þá vil eg taka til
dæmis ferða kaup það, er eg álít þingmanninn
úr .Múlasýslu
minnst geta komizt af með. Úr Múlasýslu er frá 12 til 16 dagleiðir, vil eg einúngis til taka hið minnsta,
12 flýtiferðal' dagleiðir áfram;
ætla eg þingmanninum
2 reiðhesta,
fyri!' hveru
þeirra
búningsumræðu

daglega 2 mörk er i 12 daga • . . . . . . . . . . .
þar að auki þarf hann 2 kúffortahesta,
hvoru á
fyrir fylgdarmann
þarf 2 hesta, hvor á 24 sk. .
hið sama til ferðarinnar
heim aptur . .
fyrir 6 hesta hagatoll,
. . . . . . . . . . . .
fylgdarmanns
kaup,
ferjutollur
og allur útbúnaður til ferðar, .

. .
8 rbd,
24 sk.
6. . . ..
6. . • . . 20 . . . ..
6. 24 10 -

þetta

eru

80-

er nú þessi reikningur
svo nærfærinn,
að eg er viss um, að
þingmaður
sem optast getur ekki álitið sig skaðlausan,
eður
að geta ferðast sómasamlega;
því bæði er IH!r settar sem fæstar dagferðir
að hægt er, og fæstir hestar,
sem mögulegt
er;
en beri eg nú þennan reikning saman við þá 4 rbd., er þingmanninum er ætlað eptir frumvarpinu
á ferðunum
heiman og
heim, þá ætla eg það nái hvergi nærri þessu, [JVi þó það hálfa
eða 2 rbd, ættu að gánga til ferðakostnaðar,
eru það um þá
24 daga, er til ferðarinnar gánga, að eins 48rbd., þvi í dagkaup og fæðispeninga
þingmannsins
ætla eg veiti ekki af því
hálfa, vegna þess eg álít, að ekkert megi út af bera, að þingmaður geti staðizt við hitt, nefull. þá 80 rbd., sem hann eptir
mínum reikningi þarf Í ferðakostnað
frá og til Múlasýslu;
þá
get eg því síður ætlað það nægja, er frumvarpið stingur upp á.
því áskil eg mer það breytíngaratkvæði,
að ferðakostnaðarreikningar
þjóðfulltrúanna
að ári séu ekki fast ákveðnir nú,
heldur megi þeir þá inn gefa sjálfir sanngjarna
reikninga yfir
ferða kostnaðinn.
11araforseti : Á þá ekki líka að til taka hve leingi þeir
skulu vera á leiðinni, með tilliti til dagpeninganua.
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Guttormur Vigfússon:
Eg hefi til tekið 12 til 16 daga .
•1. Thorstensen:
.Mig minnir ekki betur, en að i alþingistiðindunum standi í reikníngunum yfir ferðakostnað alþingismanna, að árið 1845 kröfðust alþingismermimir frá l\1úlasýslunum ekki nema 50 dali í ferðakostnað hvor; en aptur 1847
hefir hver þeirra heimtað 100 rbd. þetta sýnist mer undarlega
mikill mismunur, frá því sama kjördæmi, helmingi meira það
eina ár, en það annað, og því heldur, sem þegar 2 rhd, af þeim
4: sem í nefndarálitinu er um getið, eigi að vera fyrir ferðakostnað, en hinir 2 fyrir fæðispeninga, þá munu þó [ieir 2 rbd,
fyrir dag hvern fram og til baka ekki verða minni, en eptir
reikningnum fyrir 1845, heldur nokkuð meira, t. a. m. ef hver
leið varir 14 daga, þá 56 rbd., og svo framvegis eptir því.
Guðmundur Brandsson:
Eg leyfi mer að geta þess, að
mig minnir ekki betur, en að einn þeirra heiðruðu þingmanna,
sem bjuggu til frumvarpið, sem nú er verið að ræða um, hafi
borið upp breytingaratkvæði i málefninu um ferðakostnað alþingismanna, og að það se öldúngis samkvæmt þvi, sem her
er stúngið upp á um ferðakaup þjóðfundarmanna,
svo af því
hygg eg auðráðið, að hann hefir haft sömu skoðun á hvorutveggju, enda get eg ekki betur séð, en að þetta muni vera
hæfilega ákveðið. l\ler sýnist þvi, að þetta atriði standi að
nokkru leyti i sambandi við hitt málefnið, og mætti þvi má
ske hafa tillit til, hvert útfall það hefði, þar mer virðast þau
bæði svipaðs innihalds.
Varaforseti:
þetta mál ræðist þó nú til undirbúnings,
eins og hitt er áður rædt, og veit eg ekki, hvort þetta hángir
fremur af hinu, en hitt af þessu.
þ. Sveinldörnsson:
þllð, sem hinn 3. konúngkjörni þingmaður ennar veraldlegu stéttar áðan mælti um ferðakostnað
þingmannanna úr l\lúlasýslum 1845, er rétt ; annar þeirra fékk
þá í ferðakostnað 51 rhd. 32 sk. en annar 50 rbd, 64. sk. þingmaður Norðurmúlasýslu hefir sjálfur gjört reikninginn, hvað
ferð hans geti kostað, þegar alt er til tínt, og ætlar hann ser
þó 2 r hd, i fæðispeninga, hvað þá, ef fæðispeningarnir væru ei
hærri en 1 rbd, 48 sk., eins og bæði þessi nefnd, og eins eg,
höfum stúngíð upp á. Sýnir þessi reikningur þingmannsins,
að nefndin megi vera á réttri skoðun, eins og líka eg fyrri í
alþingismanna ferðakostnaðarmálinu.
það er öllum auðsært,
að helmings munur getur verið á þvi, að lifa á jafndýrum stað,
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og Reykjavik er, og leigja her hús, og að út vega ser fæði á
ferð sinni, hvar viða er yfir góðsveitir að fara, og að eins
muni á slikri ferð nægja 1 rbd. 48 sk, sem 3 rbd. her.
Kr. Magnusen: Hvað snertir það i frumvarpinu ákveðna
kaup til þjói'Jfundarmanna, 3 rbd. á þingi, en 4, meðan þeir
eru á ferð til og frá, þá er eg öldúngis samþykkur þvi, er
nefndin hefir til tekið i þessu falli, og álít það sanngjarnt.
Guðmundur Brandsson: Við víkjandi þvi, sem hinn hátt
virti varaforseti áðan mælti, verð eg að geta þess, að það var
eingan veginn meining min, að frestað yrði undirbúningsumræðu þessa máls, heldur að það, sem eg áðan drap á, gæti
orðið nokkuð til samanburðar við ályktunarumræðurnar,
áður
en atkvæði yrðu greidd, og ef málefnið um ferða kaup alþingismanna yrði fyrri leidt til lykta, en þettað, að menn þá gætu
nokkuð farið eptir útfalli þess í því, er við kemur þessu
atriði.
þ. Sivertsen : Af því eg finn þess ekki getið, að prenta
skuli það, sem fram fer á fundinum, ætla eg að geyma mer
viðauka-atkvæði þessarar 22. greinar á þá leið, og af þvi að
umræður hafa lifnað her nokkrar um borgun og kostnað fyrir þenna eina fund, meiri en mig varði, og ólíkar meiningar
og uppástúngur komið fram, hefir mer dottið í hug, að orða
viðauka-atkvæðið þannig: .fundargjörðirnar og kostnaðarreikningar allir prentist"; því eg er sama sinnis, og fyrri, að óska
þess, að reikningar, eins vel og ræður fundarmanna, geti orðið þjóðkunnir.
El/ólfur Einarsson: Eg hefi fyrri Játið þá meiníngu mína
í ljósi, að 4 rbd. á ferðum mínum hingað dag hvern hafa
mer eins rifleg borgun verið og 3 rbd. dag hvern ber í bænum; hefi eg þó að sjá fyrir flutning sjóveg 6 vikur, en mer
virðist vanti að ákveða dagatal til ferða þingmanna, sem ei
má vera um of lítið, þegar 4 rbd. er dag hvern á ferðum
laun og ferðakostnaður.
Ásgeir Einarsson: Eigi það að verða ákveðið, að þingmenn fái 4 rbð, á dag á ferðum sínum, bæði i ferðakostnað
og fæðispeninga, vantar ákvörðun um það, hvað margar dagleiðir þeir megi reikna á ferðinni; fyrir því er ekki hægt að
sjá, að þetta taki af anar ójöfnur í reikningunum.
~ar eð einginn ræddi þessa grein framar, las framsögumaður upp niðurlag nefndarálítsíns.
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Stiptamtmaður:
þetta er áður búið að upp lesa, og var
þvi i eingu mót mælt, og skal eg þa ekki heldur gera það.
Varaforseti: Fyrst einginn tekur til orða, verð eg að álíta málið fullrædt til undirbúníngs.
Síðan tók varaforseti fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu málið um undirskript konúngs og hlutal'leigandi stjórnarherra á hinum íslenzka texta þeirra lagaboða, sem gilda á
islandi.
Framsögumaður:
þegar mál þetta var rædt til undirbúnÍngs, þá tók eg ekki til máls nema í eitt skipti; því eg ætlaði að geyma mer þar til nú, að svara nokkru athugasemdum þeim, er þá voru vaktar; mer fundust þær ekki svo. mikilvægar, ne svo. vaxnar, að þær gæti hrakið það, sem í uppástúngu nefndarinnar er farið fram, o.g álitskjalinu.
No.kkrir þíngmenn hafa mælt í móti, að bænarskrá yrði
samin, af því menn hefðu einga vissu fyrir afsvarinu. Nú
vel, ver höfum að vísu ekki þreifað á þessu afsvari, en á hinu
höfum ver þó þreifað, að ver höfum ekki feingið bænheytsluna, og þetta með öðru, sem o.rðið er ljóst í máli þessu, ætla
eg nóga vissu um, að afsvarið er óyggjandi.
1>al'lvar fært til í gær, að prentvillur gæti einnig átt ser
stað í textanum, sem konúngur staðfesti með undirskript sinni,
og væri þess fleiri, en eitt dæmi; þetta skilst mer vel, og eg
skal ekki bera á móti þvi; en mer virðist, að einmitt þessi
ástæða megi styðja uppástúnguna og nauðsyn hennar, ef prentvilla eður meiningamunur er í þýðingunni, sem ekki er staðfest, þá fæst aldrei á því ret.ting, en se hún í staðfesta textanum, þá má bera upp uppástúngu um breytingu á því og
lagfæringu; en þessi lagfæring fæst ekki fyrir það, þó undir
þýMngunni standi þessi þýðíngarlausu o.rð: "undir vorri hendi
og innsigli"; þau eru nyt án kjarna, og einúngis til að Játa
það sýnast, sem ekki er.
Breytíngaratkvæði
eru her borin upp 2 við uppástúngu
nefndarinnar,
og ern bæði frá hinum heiðraða þingmanni úr
Dalasýslu, annað aðalatkvæði. en hitt til vara, og falla mer
bæði vel í geð, og mun ekki hika við al) greiða með hinu síðara
atkvæði mitt, sem mer finnst ljósara og yfirgripsmeira, en
uppástúnga nefndarinnar.
:þá hefir annar hinna konúngkjðrnu
þingmanna andlegu stéttarinnar borib upp til atkvæða, að
eiogi bænarskrá yrði samin j þessu máli, en eg ætla ekki a3
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svara þvi fleiru að sinni, en eg þegar er búinn; eg ætla, sem
fyrri, að bæn þessi, sem i uppástúngunni er farið fram, se á
réttum tima upp borin og af órækum ástæðum, og að þingið
og þjóðin ön eigi vafalausan rétt á að beiðast þess.'
. Stiptamtmaður : Eins og eg hefi áður á minnzt, þekki eg
ekki ástæður stjórnarinnar, sem afsvarið er bygt á, og hefi eg
ekki um það nokkra aðra vitneskju en f"á þeim heiðruðu þingmönnum, sem nýkomnir eru frá Danmörk; en af því eg þekki
ekki ástæðurnar, get eg ekki farið fleiri orðum um málefni
þetta, en eg er áður hú inn j og verð eg að fela það á þingsins vald, að dæma um, hvort senda eigi hænarskrá, eða geyma
málefnið þjóðfundinum að ári.
Framsögumaðul':
Eg ætla þó, að þetta mál geti vart orðið umtalsefni á þjóðfundinum að ári, og eigi eingan veginn
að verða það fremur þá, en nú; vissa fyrir afsvarinu verður
ekki meiri þá, en nú; og ef ver höldum fast þeirri skoðun,
að ver stöndum og viljum jafnan standa undir hinum danska
konúngi um aldur og æfi, þlí el' það einmitt alþíng, sem hefir
feingið afsvarið, er á að beiðast' þessarar nauðsynjar á ný; á
þessu á ekki að eins alþíng fullan rétt, heldur og hver einstakur maður. Líklega má Ieingi bíða eptir ástæðum stjórnarlnnar fyrir afsvarinu, og þeim mun leingur, sem eg tel víst,
að þær hafi verið rýrar] hjá rái'l~jöfunum, þvi þeir hafa þó ábyrgð stjórnargjörðanna, og hafa mestu ráðið í þessu.
Stiptamtmaður:
l\ler hefir aldrei dottið í hug að efa, að
þingið ætti rétt á að ítreka bæn sína, og gæti ítrekun sú vottað elsku til konúngsins,
er þeir létu ser svo ant um undirskript hans undir lagaboðið. Að öðru leyti vil eg ekki fara
leingra inn í mál þetta, en skal einúngis geta þess, að það
hlýtur að standa í hinu nákvæmasta sambandi við stjórnartilhögun landsins, sem ræða á á þjói'lfundinum næsta ár, því
þar verður að koma til umræðu tilhögun stjórnardeildarinnar
erlendis og ábyrgð þeirra rái'lgjafa konúngs, sem málefni landsins heyra undir, svo málefni þetta getur ekki orðið leidt til
lykta, án þess að spurningin um undirskript konúngs á lagaboðinu verði hafin á ný .
•1. Johnsen:
Ef menn gætu, eins og mer hefir beyrzt á
herra stiptarntmanninum bæði í gær og í dag, vitað, að mál
þetta yrði rædt og ráðið á þjóðfundinum að ári, þá skyldi eg
vera fyrstur og fúsastur manna til að falla frá uppdstungu
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nefndarinnar og bænarskrá til konúngs í málinu; en því meir
sem eg ætla, að löndum mínum og landinu ríði á því, að þeir
skilji~ hvað stjórnin fer, og hún aptur, hvað þeir fara, þess
síður vil eg vera í óvissu og efa um ástæðurnar
fyrir svari
því, sem kvað vera komið frá stjórninni upp á bæn alþíngis í
hitt eð fyrra í þessu hinu sama máli, og ætla eg einmitt,
að það se nú eina ráðið,
að leitast við að komast í skilning
um þetta, og með þeim hætti að stuðla til, að sú eining haldist við millum stjórnarinnar
og þjóðariunat,
sem ekki má án
vera.
Eg fyrir mitt leyti á bágt með að sjá fram á, að þetta
mál komi fyrir þjóðfundinn
að ári þannig, að stjórnin þá skýri
okkur frá ástæðunum fyrir svari því, sem her ræðir um, eða
þá að þjóðfundurinn
geti átt kost á, að fá þær ástæður að vita.
Eg veit ekki einu sinni, hvort fundur þessi fær þann rétt, sem
alþingi hefir átt, til að fara bónarveg til konúngs ("Petitionsret"),
og held eg fyrir þessar sakir óhultast og tiltækilegast
nú aptur að endurnýa
bæn ina.
:það verður ekki seð af orðum mínum,
sem eg eingum
eyddi her á þíngi um mál það, sem búið er að leiða til lykta,
um brúklm túngu vor Íslendinga í íslenzkum
málefnum,
að
eg var einn þeirra fjðgl'a, sem greiddu atkvæði gegn bænarskrá i því máli; en svo að það þó sjáist af þíngtíðindunum,
a1\
eg gjörði það, nota eg þetta tækifæri til að gefa það uppskátt,
en eins og eg gjörði þetta,
af því eg ekki ætlaði það heiIlavænlegt landinu,
eins o.q nú stendur á, að fara þessu máli
fram, svo verð eg nú eins að mæla með uppástúngu
nefndarinnar og bænarskrá
í því máli, sem her ræðir um, einmitt af
því, að eg nú ætla það heillavænlegast,
eins og kringumstæðum
er varið.
Stiptamtmaður:
Eg man ekki betur, en að það standi í
þingtiðiudunum,
að konúngur geti ekki, sem ástadt er, veitt
bænheyrsluna,
og benda orð þessi til, að breyting í þessu tilliti geti seinna orðið, enda liggur það í hlutarins eðli, að stjórnin á ekki hægt með að gjöra í einu allar þær breytíngar,
sem
kynnu að þykja æskilegar.
Mer virðist því ekki nauðsynlegt,
að senda bænarskrá
um málefni þetta í þetta sinn, en ef það
verður af ráðið, þá held eg vel ætti við, að láta í ljósi von
um að fá málið til umræðu á næsta fundi, og að breytíng muni
verða á þessu framvegis;
því þá væri það hvöt fyrir stjórnina
að veita bænheyrslu.
Eptir því sem nú á stendur,
er ógjör-

641

legt að segja með nokkurri vissu, hvernig stjðmarskipun
landsins hel' og erlendis verði til hagað, enda er maður sá,
sem helzt kynni að vita nokkur deili á þessu, enn þá ókominn.
Framsðpumaður:
Eg get þó ómögulega séð , hvaða ávinningur er að því, að fresta málinu; en hitt skilst mer vel,
að verði nú samin bænarskrá, þá verður hún annaðhvort bænheyrð, eða afsvarið kemur í auglýsingunni
frá stjórninni
að
ári; en ef eingi bænarskrá er samin, þá se eg ekki, að neitt
verði svarið frá stjóruinni, heldur ætlar hún , ef svo fer, að
ver Íslendingar séum farnir -ofan af þessu máli, og að oss
hafi aldrei verið það jafnmikið kappsmál og alvara, og ver letum í ljósi 1847. Nú, eg get vel ímyndað mer, að stjórnin
synji enn hænarinnar, en þá verður málinu því fremur hreift
enn á ný að ári, en til þess þarf að vera tilefni frá stjórninni.
Eg ætla annars vegar þó, að stjórnin kynoki sér við að neita
oss Íslendingum um svo vafalausan rétt, sem þann, er ver
höfum að styðjast við í þessu máli.
Stiptamtmaður:
Eg held að minnsta kosti, að hver sá,
sem les þingtiðindin, geti geingið úr skugga um, að þíngið er
ekki fallið frá þeirri ósk sinni, að fá lagaboðið staðfest með
undirskript kouúugs; samt sem áður verður það að standa á
valdi þingsins, hvort það vill senda bænarskrá, og vil eg ekki
ráða sterklega frá því. þótt eg geti ekki séð nokkra brýna
orsök til þess, meðan þíngið þekkir ekki ástæður þær, sem
afsvarið er bygt á; en vilji nú þíngið senda bænarskrá, virðist
mer það eiga betur við, að hún væri ekki orðuð, eins og nefndin fer fram á, heldur beðið um, að málefni þetta mætti koma
til nákvæmari yfirvegunar á næsti fundi; því annars kynni
bænarskráin
að líta út, sem bláber ítrekun hinnar fyrri, en ákjósanlegast væri að mínu áliti, að geyma málefni þetta þjóð.:
fundinum að ári til nákvæmari umræðu við málefnið um tilhögun stjórnarskipunar landsills yfir höfuð að tala.
þar eð einginn ræddi framar, kvað varaforseti málið fuHrædt, og leitaði síðan atkvæða þingsíns um þessi atriði:
1. Vill þíngið, að lagaboð þau, sem her eptir verða út gefin
og eiga að gilda á Íslandi, séu einúngis á íslenzku máli
og undir skrifuð af konúngl og stjórnarherra hans (Sívertsen) ?
Samþykt með 13 atkvæðum gegn 8.
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2. Verði laga boðin gefin út á dönsku og isleuzku, vílI þíngið þá biðja um það til vara, að íslenzki teztinn einn undir skrifist og fái gildi, en danski textinn ekki (Sívertsen) ?
Samþykt með 16 atkvæðum gegn 5.
'þannig var uppástúnga
nefndarinnar
álitin fallin.
3. Vill þingið, að eingin bænarskrá
sendist
stjórninni
um
þetta málefni (Sera Haldór)?
FeIt með 15 atkvæðam gegn 6.
þinginu
slitið, Fundur ákveðinn kl. II á mánudaginn.

30. júlí Allir á fundi.
og samþykt.

tuttugasti
þingbók

og áttundi fundur.

frá tveimur

siðustu

fundum

lesin

Varaforseti: Eg hefi þá gleði að tilkynna þínginu, að
hinn heiðraði forseti þess, þingmaður Ísfirðinga, er í gær kominn til landsins,
og í dag á þetta þíng; en af því hann er
málefni því, sem í dag á að ræða, ókunnugur,
hefir hann beðið mig að geglla forseta
störfum,
en sjálfur óskar hann, að
eiga allan þingmanns rétt, ef einginn af þingmönnum er því
mótfallinn.
Stiptamtmaður:
Eins og þíngmenn
sjá, er nú kominn
aptur til vor sá merkismaður,
sem sigldi til að undir búa málefni þau, er ætti að leggja fyrir þíllgið: þvi fæ eg honum nú i
hendur þau störf, sem konúngur hefir falið honum, og eg einúngis tekið við, á meðan hann var fjærverandi.
KOllún.qsfulltrúi: það henr borið svo óhappalega til með
ferð mína hingað frá Danmörku,
eins og yður, heiðruðu þingmenn, er kunnugt, að eg komst ekki hingað, fyrri en þíngmenn voru búnir að vera her saman í lögskipaðan
tima, En
þetta get eg hvorki .kent mer eða nokkrum manni, heldur er
það afl höfuðskepnanna,
sjávar og vindar, er við feingum ekki
við ráðið, sem tálmað hefir för minni.
þingmenn
hafa þess
vegna á þessum
tíma einúngis
getað rædt þær bænarskrár,
sem bornar hafa verið fram af þingmönnum.
En eins og þer
vitið, eru störf alþingis tvennslags,
nefnil. að ræða bænarskrár
einstakra manna) og að segja álit sitt um þau frumvörp, sem
fyrir þingið eru lögð af hendi stjórnarinnar,
hverjum síðari
störfum yður í þetta sinni ei hingað til hefir verið unt að
gegna vegna þeirrar laungu dvalar á komu minni, og það er
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þó eptir áliti stjómarinnar
og alþingistilskipunarinnar
49. §.
sá verulegasti
partur af aðgjörðum þessa þings, sem ráðgefandi samkomu.
Eg hefi nú nokkur frumvörp
með af hendi
stjórnarinnar,
og eru það þessi:
1. Frumvarp til kosningarlaga
til þjóðarsamkomu
þeirrar, sem
boðuð el' með konúngsbréf
af 23. sept. 1848.
2. Frumvarp til opins bréfs, áhrærandi
nokkrar breytingar
í
opnu bréfi af 4. maí 1778, um vogreka-rett á Íslandi.
3. Frumvarp til opins bréfs um tímann, nær halda skal manntalsþing í Norðurmúlasýslu.
4. Frumvarp til erfðalaga fyrir Ísland.
5. Álitsmál um ástæðurnar
með og móti sameiningu
Suðurog Norðurþingeyarsýslua
og
6. Álitsmál um ástæðurnar
með og mót, að þær nú samein-uðu .M)Ta- og Hnappadalssýslur
skiptist þannig, að Mýra
leggi:o;t til Borgarfjarðar,
en Hnappadals
til Snæfellsnessýslu.
Eg efast nú ei um, að hinir heiðruðu alþingismenn
álíti
það eins mikilvæga
skyldu sina að ræða frumvörp
stjórnarinnar, eins og bænarskrár
þær, sem þinginu
eru sendar frá
einstöku mönnum eða sveitum,
því það er auðs eð af þeirri
til vitnuðu grein í alþingistilskipuninni,
að stjórnin ætlast til,
að frumvörp konúugs sitji í fyrirrúmi, og er það eðlilegt, þar
eð konúngurinn
hefir lofað, að ekkert skuli verða lögleidt, er
áhrærir réttindi þegna hans, annað en það, sem alþing; upp á
lögskipaðan
máta hefir rædt og sagt álit sitt um. En nú er
efnum vorum komið í það horf, að þau konúnglegu
lagafrumvörp, sem eg hefi meðferðis,
ekki geta orðið rædd á þessu
þingi, nema því að eins að þingtíminn verði leingdur, frá þvi
sem lögskipað
er, og að þingmenn vilji bíða her á meðan,
annaðhvort allir eða þá svo margir af þeim, sem eptir alþingistilsk, 61. grein út heimtist til þess að geta felt löggild atkvæði.
Vegna þess eg veit nú með vissu,
að stjórninni
er aut um,
að í það minnsta
frumvarpið
til kosningarlaganna
verði rædt
og til lykta leirlt á þessu þingi, og eg álít það einnig áriðandi bæði fyrir þingið og landið,
að svo geti skeð, þá vil eg
hætta á upp á mína eigin ábyrgð, að leingja þingtímann
alt
að 14 dögum, eður til hins ll. ágúst næst komandi,
ef svo
lángan tíma skyldi þurfa til að ræða hin konúnglegu frumvörp,
og ser í lagi frumvarpið
til kosníngarlaganna.
Eg verð að
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sönnu að játa, að eg í þetta sinn ekki hef neinn beinlínis
myndugleika
frá stjórninni
til að leingja alþingistimann,
yfir
það sem liigskipa1\ er; því þegar það kom til umræðu erlendis, gjörðu menn ci ráð fyrir öðru, en að eg mundi komast
híngað i tækan tíma, og þótti því ei þörf að veita mer vald til
að leingja þingtimann,
og það því síður sem stjórnarfrumvörp
þau, er eg hafði meðferðis, bæði voru fá og ekki margbrotin,
og menn þar að auki gjiirðu sel' í hugarlund,
að nú mundu
ekki koma til þings margar bænarskrár
frá einstöku mönnum,
heldur mundi það verða látið bíða hinna komandi
þínga, sem
má ske með meiri myndugleika
ætti málum að miðla. þingmenn verða því TIÚ að lýsa því yfir, hvort þeir vilja bíða her
þann tíma, sem þarf til að ræða stjórnar frumvörpin, annaðhvort allir eða þrír fjórðu partar þeirra.
Kjósi þeir þetta, þá
virðist mer það vera miður hentugt,
að ræða nú það kosníngarlaga frumvarp f>íllgsills, er eg heyrt hefi að koma eigi her
til ályktunar umræðu í dag; því ef að þíngmenn með atkvæðum sínum samþykkja
þetta frumvarp,
er í ýmsum verulegum
atriðum mun vera ft'á br'ugðið frumvarpi stjórnarinnar,
þá hafa
þeir þar með felt þetta í (illum þeim nefndu atriðum, og það
áður en þeir hafa kynt ser það og þær ástæður, á hverjum
það í þessum atriðum er bygt, og get eg ei annað en haldið,
að slík aðferð sé í fleiru tilliti mjög ísjárverð.
Eg vildi því
mikillega ráða þingmönnum
til að halda ei leingra áfram með
umræðu þessa máls.
Eg gat þess nýlega, að það að sönnu
mundi verða kostnaðarauki,
ef þingtíminn væri leingdur; en
eg get ei annað skilið, cn þetta meir en bætist upp með tímanum; þvi stjórnin mun ei álíta þingsins frumvarp
öðruvísi en
bænarskrá,
hvar eptir hún mundi frumvarp semja til kosningarlaga, sem þá aptur yrði lagt fyrir alþíng, en eingan veginn
löggilda frumvarp þíllgsins, eins og það kemur frá því. þetta
frumvarp yrði þvi að leg~ast
fyrir nýtt þíng, valið eptir þeim
nú gildandi kosníngarlögum,
þar e1\ kosningartími
þeirra nú
verandi alþíngismanna
með þessu þíngi er út runninn.
þetta
mundi nú bæði auka landinu mikinn kostnað og líka standa Í
vegi fyrir því, að fyrirkomulagi
Íslands i aðal - stjórnarskipun
ríkisins yrði framgeingt
á svo greiðan hátt, sem konúngur
hefði til ætlazt, að minnsta kosti mundi það seinka því um eitt
ár. Að stjórnin i tilliti til kosníngarlaga-frumvarps
þingsins
muni við hafa þá aðferð, sem eg hefi til bent, þykir mer vera
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muni auðráðið þar af, að hún nú leggur fyrir þíngið frumvarp
til erfðalaga fyrir ísland, og það þó hið fyrra alþíng beiddi um
með berum orðum, að frumvarp þess til þeirra yrði 11lggilt, án
þess það yrði að nýu lagt fyrir þíngið. Eg verð því að biðja
hinn hátt virta varaforseta að leita atkvæða þíngmanna um það,
hvort þeir vilja bíða her 14 daga til að ræða hin konúnglegu
frumvörp, er eg hefi meðferðis.
Varaforseti:
þíngið hefir nú heyrt það af tölu hins hátt
virta konúngsfulltrúa,
að frumvörp eru komin frá konúngs
hendi til þingsins, og er það áætlun konúngsfulltrúa, að 1.1
daga muni þurfa til þeirra meðferðar. Hann hefir kynt þínginu það, að hvorki hefði hann skipun né myndugleika frá stjórninni til að leingja þíngtímann, því að ytra hefði ekki þókt líklegt, að þessa mundi þnrfa, er málefnin væru svo fá og umfangslítil. þíngmönnum er nú kunnugt, hversu tíma er fram
komið, og í gærkveldi út runnu, að því er eg reikna, þær
fjórar vikur, sem þínginu eru ætlaðar til starfa frá 2. júlí í ár
eða hinum fyrsta virka degi.
þínginu er einnig kunnugt,
hvers vegna vjer erum komnir með þíngstörfin fram á þennan dag, og eigum að starfa að þeim á morgun, að þíngið
nefnilega gjörði það að bæn herra stiptamtmannsins, að fresta
undirbúníngs-umræðu um kosningarlögiu, í þeirri von að konúngsfulltrúi kæmi með skipi því, er þá sást her úti fyrir, og
að hann þá gæti tekið þátt í umræðu málsins, skýrt það og
bent þínginu til þess, er hann vissi að stjórnin vildi í sínu
frumvarpi hafa fram.
Á móti þessari tillátssemi þingsins leingdi herra stiptamtmaðurinn þíngtímann um 2 daga og tók ábyrgð þess á sig. Nú
segir í alþíngistilskipuninni 39. grein, að alþíngi skuli vara í
fjórar vikur, nema "ver af serlegum kringumstæðum leiðumst til að gera einhverja umbreytíngu".
það stendur því Í
stjórnarinnar, en eingan veginn í þingsins valdi, að leingja þíngtímann. Á báðum hinum undan förnu þingum er breyting þessi
gjörð að beiðni þíngmanna, og í ár el' þíngtíminn enn aukinn,
en þó ei að þíngsins beiðni, heldur þess, er umboð hafði af
konúngs hendi og í konúngs þarfir. Nú má eg ei vita, hvort
rétt se að auka þingiö tvisvar í sama sinni. það hefir nú viljað vel til, að það málefnið, sem mest áriðaudi kemur frá konúngs hendi, er þó rædt, og með miklum áhuga, af þinginu,
sjálfsagt eptir öðru frumvarpi, en því, er það nú fær má sk e
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miklu ágætara frá stjórninni.
Einnig annað málefni af þeim,
sem konúngsfulltrúiun
gat að hann hefði meðferðis,
el' nú
ráðið til lykta
og atkvæði
í því greidd,
nefnilega
um
sameiningu Mýra og Borgarfjarðarsýslu.
þingið og landið hlýtur nú að hafa skaða af þvi (hvort hann ve~ður meiri eða minni,
fæ eg ekki reiknað),
að svo óhappalega
hefir til tekizt, að
konúngsfulltrúi
með frumvörpin
varð svo leingi í burtu, að
þíngið hefir ekki feingið þau til yfirvegunar;
en það er þó
þinginu nokkur
huggun,
að það hefir ítarlega yfirvegað og
rædt það frumvarpið, sem frá þjóðinni sjálfri er. Konúngsfulltrúi ætlaði, að frumvarp þetta yrði stjórnin að álíta sem bænarskrá,
er konúngur
aldrei g,jtirði að lögum, nema það yrði
þinginu endursent til yfirvegunar.
Eg vil nú ekki þræta um
það, hvort stjórnin
muni þessu fara fram nú, þegar tíminn
þl'eingir svo mjög að, en hitt veit eg, að það ser stjórnin, að
þessi er sá eini vegurinn til þess, að kosuíugarlaga-frumvarp
þetta geti í tíma af greiðzt, að gjöra frumvarp það, sem þíngið
nú sendir, að lögum.
Eg tala nú ekki um kostnað þann, sem
leiða mundi af þessu 14 daga nýa þinghaldi;
hann mundi í hið
minnsta verða fullir 1000 I'lHI.; en það var ekki ætlun mín, að
telja þingmönnum
með þessu móti hughvarf, en vil skjóta því
til atkvæða þingsins eptir tilmælum konúngsfulltrúa
.
.Jón Guðmundsson: þó hinn hátt virti varaforseti hafi vel
og ljóslega farið orðum um þetta efni, sýnist mer samt vel
eiga við, að einhverjir áfalltrúabekkjunum
standi upp og láti
meiníngu
sína í ljósi; þvi þetta mál er svo mikils um vert,
hvort heldur litið er til stöðu alþingis annspænis
stjórninni,
eða til stöðu þeirra fulltrúa her á þingi, er þjóðin hefir kosið
annspænis henni.
þvi verður ekki neitað, að það tókst mjög
óhappa lega til, að hin konúnglegu
frumvörp ekki gátu komið
til þingsins í tækan tirna; einkuni er það svo um frumvarp þetta
til kosningarlaganna,
er átti að vera aðalumtalsefni
þessa þíngs.
Satt er það, að í alþíngistilskipuninlli
el' svo fyrir mælt, að
fyrst skuli gefa hinum konúnglegu
frumvörpum gaum;
það er
og satt, fljótt á að líta, að ef þingið ekki gefur frumvarpi stjórnarinnar neinn gaum, þá fellír það óséðan hlut.
þetta sýnist í fljótu bragði satt, en eg hygg, að slík skoðun hverfi, þegar litið er til, að frumvörp stjórnarinnar
ekki
komu fyr til þingsins, en komið var fram á hinn seinasta þínghalda dag ; því þar sem ráð er fyrir gjört, að hin konúnglegu
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frumvörp skuli sitja í fyrirrúmi fyrir þegnlegum uppástúngum, þá er það vafalaust því skilyrði bundið, að þau komi nógu
snemma, og á meðan á hillum lögskipeða þíngtíma stendur. Eg
vil leiða athuga þíngsins að þessu, svo menn taki sem varlegast undir þetta mál; því eg ætla, að þíngmenn ættu að sjá
glöggar og órækar ástæður, áður þeir skyldu fallast á það,
að auka þjóðinni töluverðan kostnað með því að fara nú að
leingja þíngtímann úr þessu.
Eg get með eingu móti skilið í því', að stjórnin ekki líti
eins á skynsamlegar ástæður þíngsins fyrir þessu máli, þó svo
fari, að þetta frumvarp hennar ekki verði rædt ber á þinglnu,
og eg vona, að stjórnin vorkenni þínginu og þjóðinni, þó brugðið se frá lagareglu, þegar svona stendur
að ekki verður
öðru við komið. Mer getur ekki heldur skilizt, að þau vandkvæði muni af leiða, sem konúngsfulltrúinn gat um; því eg
veit ekki réttara, en að, þó uppástúnga
komi frá þjóðinui til
stjórnarinnar, þá geti hún, ef vel er frá henni geingið, að 'lögum orðið, án þess að stjórnin þurfi aptur að bera bana undir
þíngið.
Ver höfum nú híngað til á þíngi -þessu unnið svo vel og
vandlega að þessu máli, sem við höfum haft vit og orku til,
og eins munum ver nefndarmenn, það eptir ei', leggja alt kapp
á, að þetta frumvarp vort, sem ver höfum orðið ásáttir á,
verði sem bezt úr garði gjöl't.
það er líka athugavert, sem konúngsfulltrúinn sjálfur
sagði, að hann hefir eingan myndugleika frá stjórninni til að
leingja þingið í þetta sinn i því meiri verður ábyrgð' vor þingmanna, ef ver fölIumst á það, þegar þó þetta skilorð löggjafariunar vantar.
þessar fáu athugasemdir fann eg mer skylt að gjöra, áður þíngið greiddi atkvæði sín um þetta efni.
Steffan Jónsson:
Mer þykir það hart, ef stjórnin tæki
ekki á þann hátt, sem bezt má verða, til yfirvegunar og úrlausnar það lagafrumvarp,
sem nú kæmi frá þessu þingi,
um kosningarlög til þjóðfundarins að ári, þó frumvarp stjórnarinnar í því efni ekki geti komið til álits og umræðu á þessu
þíngi. KonúngsfuIltrúinn gat þess, að eptir 49. § tilskip. af
8. marz 1843, ættu frumvörp stjórnarinnar að sitja í fyrirrúmi,
og er það að vísu satt; en eg verð að halda, að 41. § sömu
tilskipunar hafi eins mikið gildi, þar sem hún ætlast til, að
á
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konúngsfulltrúi se við staddur, þegar alþíng tekur til starfa,
og hafi skikkaðan aðstoðarmann, sem gegni störfum hans,
þegar nauðsyn krefur. En nú hefir á þessu þingi ekkert orðið fyrir um þetta, og hefði herra stiptamtmaðurinn ekki með
hjálp sinni greidt úr vandræðum þessum, þá hefði hver þingmanna mátt fara heim til sín, og að líkindum ekkert þíng orðið á þessu sumri. Konúngsfulltrúinn gat einnig þess, að höfuðskepnurnar með afli sínu hefðu orðið til tálmunar ; en eg
verð að ætla, að bæði þegar alþingislögin voru samin, og líka
áður en konúngsfulltrúi byrjaði för sina híngað til þings, hafa
menn vitað, að höfuðskepnurnar voru til, og að ekki var undir
að eiga, hve nær þær beittu afli sínu; eg se því ekki, það
se þeim að kenna, að aðstoðarmaður konúngsfulltrúa var ekki
til í landinu, til að gegna skyldum hans, og heldur ekki þeim
að kenna, að frumvörpin ekki voru komin prentuð í tæka tíð,
og enn nú ekki í dag; eg se því ekki, að þingmenn vel geti
afsakað fyrir þjóðinni, að biðja nú um U daga þingleingtngu,
því auðséð er, að landsmenn eiga eingan þátt í þeim orsökum,
sem verið hafa til fyrirstöðu, og ekkert það vantað af hálfu
þjóðarinnar, sem hún átti til að leggja, og því verð eg að vera
þeirri leingingu mótfallinn.
Haldðr Jðnsson : það er búið að leiða rök að því, að
mjög mikið áhorfsmál se að leingja þiugtímann, og með tilliti
til þingmanna sjálfi-a kann að standa svo á fyrir sumum, að
þeim sé leiugri bið meinleg, og hvað mer við vikur, er mer,
vegna breytingar á högum millum, ómögulegt að dvelja her
mikið leinqur ; en það þarf nú ekki að verða til neinnar hindrunar, þar sem varaþíngmaður er til, sem kalla mundi mega tíl
í minn stað.
En þó nú þessu se þannig háttað, verð eg að
vekja athygli þingmanna á því, hvort ekki se ísjárvert, að
setja sig á móti þvi, að þíllgið se nokkuð leiJlgt; fyrir skemstu
frestaði þingið undirbúningsumræðu
um kosníngarlögin einmitt
í því skyni, að geta feingið hið konúnglcga frumvarp að sjá;
nú er kostur á þessu, og ályktunarumræða
í málinu ekki hyrjuð. Hver ástæða getur þá verið til þess, að þingið nú hafni
því, að sjá og hugleiða hið konúnglega frumvarp?
Eins og
málefni þetta varðar mjög miklu, og þíngið hefir gjört ser alt
far um, að hugleiða það sem bezt, þannig virðist mer það
þingsins skylda, að taka hið konúnglega frumvarp til skoðunar; einginn kastar fyrir það burt sannfæring sinni, en mögu-
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legt er, að menn gætu sannfærzt um, að einhverju mætti breyta
til betra.
það skiptir líka miklu, hvort þíngið væri leingt um
14 daga, eða ekkert.
Eg get ekki skilið, að nauðsynlegt
se
að leingja það um 14 daga, eg held 3 eða 4 dagar mættu
nægja, einkanlega
ef það vegna kringumstæðanna
feingi samþykki hins hátt virta konúngsfulltrúa,
að meðferð málsills
mætti flýta nokkuð meir, en eptir þínglögunum
er leyfilegt,
hvort sem nú hið konúnglega
frumvarp mætti afhendast nefndinni, sem fjallað hefir um málefnið,
eða ný nefnd væri kosin.
Eg held því, að þinginu beri að líta skynsamlega
á kríngumstæðurnar og gagn þjóðarinnar,
og haga ser eptir því.
Konúngsfulltrúi:
það stendur ei í mínu valdi, að leyfa
eða gefa samþykki
mitt til, að vikið se frá alþíngistilskipunar
reglum í tilliti til meðferðar á lagafrumvörpum
stjórnarinnar,
og se ei heldur, að annað se tiltækilegt,
ef menn annars vilja
taka þau til umræðu, en að fylgt se vanalegum
reglum í meðferð þeirra;
ser i lagi virðist mel' það ei vera tiltækilegt,
að
skoða kosníngnrlagafrumvarp
stjórnarinnar
öðruvísi en aðalfrumvarp, eður fara með það eins og nokkurs konar fylgiskjal
til frumvarps þess, er þíllgið hefir samið.
þar á móti virðist
mer ekkert vera móti því, að sömu menn séu valdir í nefnd
til að skoða það, sem áður hafa yfirvegað
kosníugarlagafrumvarp þíngsins, því þetta mundi flýta fyrir, þar þeir er málinu
kunnugastit,.
það er að sönnu satt, sem þingmaður Skaptfellinga sagði áðan, að eg ei hefi feingið myndugleika
frá stjórninni til að leingja þingtimann,
en þetta er í minni, en ekki
þingmanna ábyrgð.
þar á móti held eg, að það, sem hann
sagði, hafi ei hnekt því, er eg drap á um það, hvernig stjórnin mundi álíta kosningarlagafrumvarp
þingsins.
það er að
minni hyggju ekki líklegt,
að stjórnin muni svo fullkomlega
samþykkja
þingsins frumvarp,
að hún ekki gjöri í því neinar
breytingar;
en þessar breytingar
eru þá að álíta sem frumvarp
frá stjórninni, hvetjum ei mun veitt verða lagagildi, nema þær
áður séu lagðar undir álit þingsins.
það er að sönnu undir
vilja þingmanna komið, hvort þeir vilji dvelja her fram yfir
þann lögskipaða
þingtima, eða ekki, og er það í ábyrgð þeina
bæði í tilliti til stjórnarinnar
og landsmanna,
er hafa valið þá,
hvað þeir af ráða í þessu efni. Mer er ei unt að vita, hvernig
stjórnin
muni taka í bænarskrá
alþingis
um kosníngarlögin,
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ef þingmenn eingan gaum gefa því konúnglega frumvarpi til
þeirra .
Jðn Guðmundsson:
Hvað það snertir, sem hinn hátt virti
konúngsfulltrúi
nú gat um, að það kynni verða þvi til fyrirstöðu, að þetta frumvarp þíngsins yrði að lögum gjört, ef það
hefði alt aðra stefnu og hygðist á annari undirstöðu, en frumvarp stjórnarinnar, þá get eg ekki betur séð, en hið sama yrði
upp á, ef þingið nú ekki gæti fallizt á frumvarp stjórnarinnar,
að öðru leyti en því, sem það gæti samþýðzt þeirri skoðun, er
þingið nú hefir náð ser niður á i málinu.
Ef til dæmis frumvarp stjórnarinnar, eins og heyrzt hefir,
væri með tvöföldum kosníngum, þá get eg ekki ætlað, að þíngið
fallist á það; því mer hefir ekki betur skilizt, en allir her á
þingi séu með einföldum kosningum, og einginn hefir orðið til
þess, að leggja eitt liðsyrði hinum tvöföldu.
Mer finnst því, að þó nú frumvarp stjórnarinnar verði tekið til meðferðar, þá se jafnhætt við, ef þíngið ekki að heldur
getur breytt skoðun sinni á málinu, að þá sendi stjórnin nýtt
frumvarp aptur til þingsins, og væri þá næsta lítið á unnið •
.Tón Sigurðsson:
Her er svo ástadt i þessu tilfelli, eptir
því sem mer virðist, að menn verða að beita lagi, og reyna
að koma ser saman.
Eg vil ekki segja, að menn kunni að
komast í stökustu vandræði, þó menn haldi fram réttl sinum
til hills ítrasta í þessu efni, en eg óttast, að menn kynni á
síðan að iðrast bráðlætis síns, og að sumt það kynni að reynast veilt, sem menn ætla nú sterkt. Eg held, að her verði að
líta á, hvernig á hefir staðið; eg held svo standi á, að hin
konúnglegu frumvörp hafi reyndar verið óheppin i því, að vera
leingi á leiðinni, en að hver sanngjarn maður verði að játa,
að þau hafi verið eins snemma búin og hín gað til, og að nægur tími hafi verið fyrir hendi til að koma þeim híngað , eptir
því sem reynslan hefir sýnt að undan förnu,
Að ganga mjög
strángt að þessu nú í fyrsta sinn, þyki mel' hart og ósanngjarnt, og mer finnst skylda, að líta á kríngumstæðurnar, svo
stjórnin sjái, að þíngið vill meta þær, svo sem vera ber. það
er einnig að ráða af því dæmi, sem hinn virðulegi konúngkjörni þíngmaður af andlegu stéttinni færði til fyri!' skemmstu,
að þingið hafi gjarnan viljað sjá hið konúnglega frumvarp til
kosníngarlaganna,
og hafi frestað umræðu um málið í því
skyni; það lítur því svo út, sem það væri ósamkvæmui
af
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[iinginu, ef nú mætti taka svo aðferð þess, sem það hefði ekki
viljað líta á hið konúnglega
frumvarp, þegar færi gafst á, en
sýnt flÓ áður, að það vildi kynna ser frumvarpið.
Menn hafa
talað um kostnað þann, sem leiddi af leingíng þíngtímans,
eu
þegar ver gáum betur að, þá er þó auðsætt, að sá sami kostnaður kemur fyrir i annað sinn, því einhvern tíma verða frumvörp þessi rædd, og til þess þarf tíma, sem ekki verður varið
til annara þingstarfa,
og sá umræðutími
verður að líkindum
styttri nú, en síðar, eptir því sem á stendur.
þar að auki eru
frumvörpin þess eðlis, að þíngið mætti óska, að geta rædt þau
til lykta nú þegar, því erfðalögunum
hefir það óskað eptir áður, að þau yrði sem fyrst í lög leidd her á landi, og það er
auðsætt, að þeirri ósk getur ekki framgeingt orðið, nema frumvarpið sé rædt;
en eitt af hinum öðrum frumvörpum
rífkar
réttindi manna i þeirri grein, sem ekki er lítílvæg fyrir marga.
Eg sé þess vegna ekki heldur,
að ávinningurinn
né sparnaðurinn verði i neinni grein merkilegur,
ef frumvörpin yrði ekki
rædd, og það þó menn færi ekki svo langt, sem hinn hátt
virti konúngsfulltrúi
uýlega, að halda, að tillögur þingsins yrði
svo lítt metnar,
að stefnt mundi verða nýtt þíng til að semja
kosningarlög .
•JÓn Guðmundsson:
Eg get ekki látið mel' segjast af orðum hins heiðraða þíngmanns,
er nú settist niður, eða að það
breyti í nokkru skoðun minni á þessu máli.
Hann færði það til, að hin konúnglegu
frumvörp hefðu
verið til búin nógu snemma;
en hvað um það? þó þau hefðu
verið albúin ári fyr, þá getur það, eins og nú á stendur, ekki
tekizt
til greina;
því það er aðalatriðið,
að þau komi nógu
snemma; en þau komu nú ekki til þingsins, fyrri en eptir hinn
lögskipaða
tima,
þingmanninum
þókti það ósamkvæmt,
að
þingið, sem fyrir fám dögum fjellst á að fresta umræðu málsins, af því að menn þá bjuggust
við bráðri komu konúugsfulltrúa,
nú ekki vilji gefa hinu kominglega
frumvarpi gaum,
þegar það el' komið; en [ietta saunar ekki annað,
en að við
gjíirðum alt, sem i voru valdi stóð, og á meðan hinn lögskipaði þíngtími leyfði það, til að bíða, þángað til við feingjum að sjá hið konúnglega
frumvarp,
svo að við ekki geingjum fram hjá skoðun stjórnarinnar.
Ekki get eg heldur, hvað
kostnaðaraukann
snertir,
verið honum samdóma í því, að alt
komi fyrir eitt, vegna þess að þessi frumvörp, sem ekki verði
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nú rædd, þurfi þó einhvern tíma að ræða; því það el' alt annað,
að taka til þess lögskipaðan
tíma, eða þann tíma, sem ekki er
heimilaður að lögum. því ber oss fulltrúum þjóðarinnar vandlega
að hyggja að þeirri ábyrgð, sem í þessu tilliti á oss liggur.
Hvað
hin önnur frumvörp
snertir,
þau er konúngsfulltrúinn
hefir
meðferðis, get eg ekki séð, að þau séu svo á riðandi, að ekki
megi fresta þeim eitt ár eða leingur.
Jón Si,qurðsson:
Hinn virðulegi þingmaður hefir þó ekki
sannað annað, en að þíngið hafi slegið á frest umræðu málsins, til þess að fá að sjá hið konúnglega
frumvarp,
en hafi
síðan ekki viljað líta á það, þegar það átti kost á. En þíngið
á, að minni ætlan, að líta á kringumstæðurnar,
og ekki að sýna
sig óviljugra til að gjöra hið sama fyrir tilmæli konúngsfulltrúa
nú, en konúngsfulItrúi
hefir sýnt sig áður til að leingja þíngtímann fyrir tilmæli þíngmanna.
Eg ítreka, að mer finnst her beri
að líta, ekki á hinn strángasta
rétt, heldur á sanngirni,
ef
menn vilja vinna ser í hag en ekki í skaða.
Varaforseti:
það er athugavert,
að það, sem þeim heiðruðu þíngmönnum ber á millum,
er þetta, að þingmenn frestuðu ekki máls meðferðinni á föstudaginn
einmitt til að sjá
frumvarpið, sem í vændum var, heldur gjörði þíugið það "eptir
hón stiptamtmannsins,
er meinti, að það væri þinginu og málefninu til mikils hagræðis,
ef konúngsfulltrúi
gæti verið við
staddur undirbúningsumræðuna
í málinu, svo hann feingi tækifæri til að skýra það, og alþingi að heyra hans ástæður.
Konúl1.qsfulltl'úi:
Eg vil geta þess, að eptir ráðstöfun
stiptamtmanusins
er farið að prenta hið konúnglega
frumvarp
til kosningarlaganna,
og mun það verða búið á morgun, svo
þá mætti leggja það fyrir þíngið.
Að öðru leyti get eg ei
samþykt, að frumvarp stjórnarinnar
verði álitið eða meðhöndlað sem fylgiskjal,
en frumvarp þingsins
sem aðalgrundvöllur fyrir meðferð málsins,
því það stríðir auðsjáanlega
móti
anda alþíngistilskipunarinnar.
ÁS9fdr Einarsson.
Mer þykir svo mikið varið í þetta mál,
að eg vildi, að þjóðin og stjórnin
sæu tillögur þíngmanna í
þessu neyðarúrræði.
þíngmaður
Ísfirðinga gat þess, að frumvörpin hefðu verið búin, eins snemma og vant hefði verið, og
það væri af óhöppum, að þau hefðu komið svo seint tillandsins; en hafi þau verið búin nógu snemma, sem hann let í ljósi,
"þá held eg ekki hefði verið ómögulegt að þýða þau á íslenzku
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og prenta i Danmörku
og senda þau með einhverju skipi til
landsins,
svo að þingmenn hefðu að minnsta kosti getað feingið að sjá þau, áður en þíngið var úti.
Mátti það vera mikil
hvöt fyrir stjórnina í þessu,
að alþíng bað 1847, að hin konúnglegu
frumvörp væru auglýst þjóðinni fyrir fram, og veit
þingið nú ekki, hvort bæn þessari hefir verið nokkur gaumur
gefinn, því enn nú i dag er sú konúnglega
auglýsÍng
ekki
lögð fyrir þingið, þó það hafi komizt á snoðir um, að hún sé
einhverstaðar
til prentuð, og nú loksins er farið að prenta einúngis eitt frumvarp, þegar sá lögboðni þíngtími er úti. Konúngsfulltrúi
gat þess, að hann ætlaði að taka alla ábyrgð
upp á sig, ef óskað væri, að þíngtíminn yrði leingdur;
en hvort
hann getur tekið þessa ábyrgð upp á sig bæði stjórnarinnar
og þjóðarinnar vegna, þykir mer óvíst.
Eg held, eins og nú
er komið, að þjóðinni mundi þykja
nokkur
ábyrgð liggja á
fulltrúum
sínum, ef þeir færu að auka henni svo mikinn
kostnað að þarflitlu.
Mer skildist á þíngmanni Ísfirðínga, sem
hann legði til, að menn -Iétu al'l orðum konúngsfulltrúa,
og
finnst mer, að með því hefði mátt mæla það, að konúngur hefir litið svo á réttindi vor, að hann unni oss að fá Íslenzkan
konúngsfulltrúa,
sem vaxinn er máli voru.
En þetta hefði
komið okkur að litlu liði á þessu þingi, og það hefði farið,
eins og þingmaður Eyfirðinga
sagði, að þíugið hefði komizt í
stök vandræði,
hefði ekki stiptarntmaður
tekið að ser störf
konúngsfulltrúa,
þvi þíngmenn hefðu þá farið strax burtu, sem
eg held hefði verið réttast,
Hvað þVÍ við víkur, að bæn þingsills um kosningarlögin
verði ekki heyrð, ef bænarskrá
verður
send eptir frumvarpi
þess, munu Iögfræðíngarnir
geta betur
dæmt um, en eg. En þar eð frumvarp þetta er sprottið af
bænarskrám
frá 3 þjóðfundum
og fleiri héruðum, og þjóð- og
konúngkjörnir
þingmenn
hafa samið það á þVÍ þingi, sem
stiptamtmaðurinn
kallaði saman og sjálfur tók alla ábyrgð á,
þá veit eg ekki, hvort það teingdi hjarta þjóðarinnar við konúnginn, ef því yrði ekki gaumur gefinn.
það er heldur ekki
dærnalaust,
að slík þegnleg
frumvörp þingsins hafi orðið að
lögum án þess að leggja þau á ný undir þingið, og sýnir þetta
ljóslegast
opið bréf um friðun æðarfugla fyrst um sinn. Frumvarp það, sem her um ræðir, á heldur ekki að gilda nema einúngis til að kjósa menn eptir því til eins þjóðfundar.
l\1er er ókunnugt,
hvernig
stjórnin
skoðar sig Í tilliti til
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þjóðarinnar,
hvort heldur hún álítur sig að vera til fyrir þjóð"
ina, eða þjóðina fyrir sig.
En lse stjórnin til fyrir þjóðina,
held eg hún eigi að hjálpa henni til að verða þjóð, með því
að heyra bænir hennar, en ekki með því að beita við hana ofbeldi.
þar eð þetta frumvarp
snertir hið mest um varðandi
mál, sem nokkurn
tíma hefir verið borið upp af þjóðinni við
stjórnina,
óska eg, að þingmenn alvarlega
íhugi það og láti
þar um meiningu sína í Ij ósi, áður til atkvæða er geingið.
þ. Sveinbjörnsson: Eg vil leyfa mer að bera það undir
hinn heiðraða varaforseta,
hvort ei muni tiltækilegast,
að skjóta
því til þíngsins atkvæða nú þegar, hvort það vilji leingja þingtímann um 14 daga, eða ekki.
Eg vil ekki liggja á meiníngu
minni um þetta efni, að eg ekki get heimilisstöðu
minnar
vegna dvalið her enn þá i 14 daga. þó eg að vísu ekki eigi
lángt heim.
þeir, sem leingra eiga að heimilum sínum, geta
sagt til sín. þingið missir líka lítið af kröptum sínum, þó eg
gángi einn frá. Mer er líka alls óljóst af orðum ens hátt
virta konúngsfulltrúa,
hver ábyrgðina tekur að ser á þíngtíma
leingíngunní ; konúngsfulltrúi
segist ekkert
leyfi hafa til að
leingja þíngtímann,
fulltrúar þjóðarinnar hafa það víst ekki heldur. Eg hefi heldur enn ekki heyrt neinn
þingmanna
hreifa
ósk um að leiugja þingtimann;
en væri það, að nokkur vildi
gjöra það, og taka á sig ansvarið
við þjóðina, þá gæti konúngsfulltrúinn
sagt til þess annaðhvort já eða nei, og ef hann
segir hið fyrra, þá getur hann tekið á sig ansvarið við stjórnina, fyrst hann frá henni hefir eingan myndugleika
til að gefa
slíkt svar.
Varaforseti: Fyrst; einginn fremur tekur til máls, skýt
eg því til atkvæða þingsins,
hvort það vill biðja um 14 daga
viðbót við þingtímann til að ræða frumvörp stjórnarinnar.
þetta var feit með 22 atkvæðum gegn 2.
Konúngsfulltrúi:
Eg vil geta þess,
að sökum þess eg
er öldúngis nýkominn hingað, og er með öllu ókunnugur kosníngarlaga - frumvarpi
þingsins og meðferð þess á þínginu,
þá
get eg ei tekið neinn þátt í umræðunni um það, og virðist það
þá liggja beinast fyrir, ef þingmenn vilja halda henni áfram,
að stíptamtmaðurinn,
eins og hingað til, verði við staddur við
hana.
Stiptamtmaður:
Eg hefi ekkí viljað segja laust við þingið, áður en útkljáð væri um, hvernig ætti að halda áfram þíng-
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störfum. En þegar konúngsfulltrúinn
skýtur þessu til mín, þá get
eg ekki sagt annað, en að þó sú þingskipun,
sem híngað til hefir
verið, ekki sé svo frjáls sem í fleirum öðrum löndum, þá hefir þó verið eitt atriði hennar mjög frjáls legt.
Eg man ekki
betur en Örsteð, sem samdi þing lög fyrir Ísland og Danmörk,
hefði kallað það hinn mesta frelsisrétt,
að þessi þing hefðu
rétt tíl að búa til lög, og leggja fram fyrir stjórnina.
það er
þá einúngis, ef þetta frumvarp,
sem þingið nú hefir samið, er
ískyggílegt,
og varla ætlandí, að stjórnin geti veitt þvi áheyrn,
nema hún hafi áður gert við það mikilsverðar
breytíngar,
að
menn munu halda, að stjórnin ekki geti. tekið við því, en verði
á ný að leggja nýtt frumvarp fyrir þingið, og væri það þó
miklum vandkvæðum
bundið,
og held eg, að hinn hæst virti
konúngsfulltrúi
se á sama máli og eg í þessu tilliti.
Ef nú
þetta mál verður rædt í kvöld, þá verður dagurinn á morgun
að álítast sem þíngdagur,
og þó atkvæða hafi verið leitað hjá
þingmönnum
um það, hvort þeir vildu ekki leingja þíngtímann
um 14 daga, er það þó ekki víst, að hann ekki verði Ieingdur um styttri tíma, og ef þingmenn nú fallast á það, þá er líklegt, að konúnglegt
frumvarp til kosníngarlaga,
sem konúngsfulltrúinn hefir meðferðis,
verði borið upp á morgun, þvi þá
verður líkast til búið að prenta það, einnig, að önnur konúngleg frumvörp verði lögð fyrir þingið til yfirvegunar,
og þíngmönnum feingin í hendur hin konúnglega
auglýsing.
En þá
kemur aptur fyrir sú spurning, hvort ekki væri bezt til fallið,
að kjósa nefndir til að íhuga þessi frumvörp,
ef þau á annað
borð eiga að koma til umræðu.
Til þess nú að komast hjá
þeim vandkvæðum,
sem öll líkindi eru til að verði, þar sem um
svo mikilvægt málefni er að gjöra, þá er það tillaga min, að
haldin se ályktunarumræða
um þetta mál í kvöld;
en það
getur þó ekki orðið, nema til vara, og mætti semja eptir því
bænarskrá.
eins og til vara, ef hið konúnglaga
frumvarp ekki
kæmi til alyktunarumræðu.
Að öðru leyti fel eg þinginu sjálfu
á hendur að dæma um, hvort ekki beri brýn nauðsyn til, að
þetta mál se svo vandlega rædt, sem kostur er á; en hvað við víkur hinu konúnglega
frumvarpi,
þá þykir mer mikið líklegt, að
þjóðinni geðjist vel að því; að öðru leyti skal eg ekki mæla
móti því að vera við staddur ályktunarumræðu
þessa máls, ef'konúngsfulltrúinn fer þVÍ fastlega fram.
Konúngsfulltdtinn:
Eg verð, eins og eg áðan sagði, að láta
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það vera á valdi stiptamtmanns,
því það er skylda mín, sem
konúngsfulltrúa, að bera umhyggju fyrir því, að stjórnarinnar
frumvörp seu í því lögskípaða
fyrirrúmi. Annars get eg þess,
að verði þing haldið á morgun, mun eg geta fram lagt hið konúnglega frumvarp til kosningarlaganna
og má ske fleiri af
þeim stjórnar frumvörpum, er eg hefi meðferðis. ilá mun eg
og einnig geta fram lagt hina konúnglegu auglýsingu til þingsins um afdrif mála þeirra, er rædd voru á hinu fyrra þingi,
en í dag var mer það ekki mögulegt, vegna þess hún getur
ei komið frá skipi fyrr en í kvöld.
Varaforseti: Við víkjandi þvi, er herra stiptamtmaðurinn
sagði, að þingið kynni má ske að vilja sitja enn nú, þó um
skemri tíma væri, en konúngsfulltrúinn hafði ákveðið, og ætlar þá vist herra stiptamtmaðurinn, að tími sá megi nægja til
að ræða málin, þá ætla eg þó, að konúngsfulltrúinn sjálfur
hafi reiknað niður tímann, er til þessa þurfi; því þó ei séu
málin mjög margbrotin, þarf þó að veita þeim alla lögboðna
meðferð. En svo eru margir kraptar þingsins, að þáð hefir
alla krapta sin a nú til umráða, að væri kosníngarlagafrumvarpið tekið til meðferðar, þá mætti einnig taka erfðalögin ; en til
þessa hefir konúngsfulltrúi ætlað 14 daga þurfa', og um þá
hefir þingið neitað. En þar sem konúngsfulltrúi nú kveðst eigi
skyldur, að vera við hina siðustu umræðu þessa máls, og það
horfir til, að hin siðasta umræðan megi nú fram fara, án þess
nokkur se við frá konúngs hendi, þá ætla eg, að þessa verði
krafizt at' herra' stiptamtmanninum;
því fyrir bænastað hans
beið þingið með meðferð máls þessa svo, að það er enn ekki
til lykta leldt, sem það mundi nú verið hafa, hefði ekki bæn
hans komið til.
Stiptamtmaður:
Eg vil einúngis geta þess, að þar hinn
bæst virti konúngsfulltrúi
er kominn, þá get eg ekki haldið áfram þingstörfum.nema því að eins að hann óski þess, og fel
eg honum það í sjálfsvald.
Konúngsfulltrúi:
Eg verð að álíta það hentast, að stiptamtmaður taki þátt í umræðu þessa máls, þar hann, en ekki
eg, er því kunnugur, ef umræðum þess verður áfram haldið.
Varaforseti: Fyrst svona er nú málinu komið, spyr eg hina
hátt virtu herra, stiptamtmanninn og konúngsfulltrúann, hvort
hvorugur þeirra ætlar af konúngs hendi að vera við staddur
hina síðustu umræðu máls þessa.
ilað verður séð af þingtíð-
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indunum, að það er fyrir bón stiptamtmannsins' eina og eptir.
látsemi þingsins við hann, svo að konúngsfulltrúi
næði undirbúníngsumræðu kosníngarlaganna,
að þingið nú ekki el' búið
að ráða máli þessu til lykta. Eg spyr því hina hátt virtu herra
í þingsins og þjóðarinnar nafni, hvort hvorugur þeirra ætli að
vera við staddur hina síðustu umræðu málefnisins í dag, og
krefst eg hj á i)i'lrum hvorum þeirra svars þess, er þingbókin
einnig beri með ser.
Konúngsfulltrúi:
Eg álít mer, eins og eg áður hefi sagt,
ómögulegt, að vera við umræðu þessa máls, þar eg er því með
öllu ókunnugur; eg þekki enn nú hvorki frumvarp þingsins,
né nefndarálitið um það, og ekki heldur, hvað fram hefir farið, þegar það var rædt til undirhúnings.
Th. Gudmundsen:
Eg leyfi mer að skjóta því til úrskurðar hins heihraða varaforseta, hvort hann ei álíti undir
þessum erviðu kringumstæðum vel til fallið, að leita atkvæða
þíngsins um það, að það þá biðji stiptamtmanninn um, .að
vera hér á þínginu í kvöld fyrir hönd stjórnarinnar við ályktunarumræðu málsins um kosningarlögin tíl þjóðfundarins að
ári, sem stiptamtmanni
svo mjög kunnugt, að það geti á
löglegan hátt orðIð út rædt.
Stiptamtrriaðllr: þar konúngsfulltrúinn el' kominn, þá er eg
orðinn utanþíngsmaður, og hefi her því framar ekkert að segja,
nema ef svo er, að hann óskar þess; af sömu ástæðu er það
líka, að eg hefi setið á þínginu alt til þessa, og væri það móti
li)gum þingsins, að þai'l bæði mig um að sitja her á þingi, því
það ætti án efa að snúa ser til konúngsfulltrúa í þessu efni,
því hann einn hefir ráð á að skera úr þessu, eptir sem hann
vill.
Varaforseti: Hinn hátt virti stiptamtmaðor hefir Ieidt rök
að því, hvers vegna hann ekki leingur gegnir störfum konúngsfulltrúa.
Ef því konúngsfulltrúinn neitar, að gegna þörfum þíngsins í dag, þá spyr eg hann, hvort hann ekki eptir
41. gr. alþíngistilskipunarinnar
finnur Sel' skylt, að fela það
starf öðrum á hendur; því að í greininni segir konúngur: "Svo
munum Vel' og þar að auki skikka vorum umboðsmanni annan
embættismann til aðstoðar, sem megi koma í hans stað, þegar
hann er forfallaður.
Nú þykist konúngsfulltrúi málefni þessu svo ókunnur, að
hann ekki geti tekið þátt í umræðu þess; vill hann þá ekki
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taka til aðstoðarmannsins ? Her er einn embættismaður innan
húss, sem verið hefir aðstoðarmaður, og hann er málinu til
hlítar kunnur.
Konúngsfulltrúi:
Eg vil leggja það til, svo þínginu ei
verði slitið við svo búið, að varaforseti ákveði aptanfund í
da~, og mun eg þá af tala við stiptamtmanninn, að einhver
verði þá þar til staðar af konúngs hendi, þar eð hann, eptir
því sem mer er kunnugt, hefir myndugleika frá stjórninni til
að skikka konúngsfulltrúa aðstoðarmann í hans forföllum.
Jón Sigurðsson: Mer virðist, að ef þau yrði her málalok,
sem nú horfist á, þá tækist býsna óheppilega, og eg vil biðja
þingmenn enn einu sinni að hugleiða nákvæmlega, hvort þeim
virðist það vera landinu fyrir beztu, að þannig færi, sem nú
lítur út til, en ef þeim virtist það ekki, þá að' reyna enn að
koma ser saman um skemri frest, um nokkra daga, svo þeir
geti kynt ser frumvörpin, að minnsta kosti kosníngarlögin, og
tilgángi þíugs þessa gæti með því móti framgeingt orðið.
H. G. Thordersent Eg er öldúngis samþykkur því, sem
hinn heiðraði þíngmaður Ísfirðinga mælti áðan í þessu efni,
og hafði eg ætlað mer að standa upp fyrri til að gefa því
mína samsinningu. Eg verð, eins og hann, að álíta það mjög
óheppilegt, ef þíngið vildi nú taka ólipurlega i streinginn við
stjórnina, einkum þar sem það liggur svo beint við, að gæta
að þeim kringumstæðum, sem í þetta skipti hafa gjört þeim
mönnum svo ervitt fyrir, sem híngað áttu leið frá Danmörk,
og ser í lagi þeim manni, sem híngað átti að flytja konúngserindi. Mer virðist það líka, ef til vill, ábyrgð fyrir þíngið, að
taka ei á móti því konúnglega frumvarpi, sem her einkum er um
að ræða, ef slíkt kynni að baka landinu nýan kostnað og töf
í því efni, sem henni þykir þó, nú sem stendur, hvað mestu
varða; en tímann þyrfti þó má ske ei að leingja 14, heldur að
eins 4 til 6 daga.
Varaforseti:
Eg gjöri það aptur vitanlegt, að það voru
14 dagar, sem konúngsfulltrúí
vildi fá þíngið aukið með, og eg
er þeirrar meiníngar, að af því mundi ekki mikið veita, ef að
frumvarp þetta ætti frá grundvelli að meðhöndla og ræða, sem
og mun sjálfsagt um konúnglegt frumvarp.
Málefni þetta
verður fyrst að takast til inngángsumræðu, nefnd að kjósast,
hún að meðhöndla málið og skrifa álitsskrá í því, hún að liggja
þá vissu þrjá daga álestrarstofunni , málið síðan að ræðast til

659

undirbúnings og síðan á öðrum degi til ályktunar, álitsskrá í
því að semjast til stjórnarinnar,
og hún síðan að lesast upp
fyrir þingheimi, og mundi alt þetta taka upp því nær 14 daga.
Eg se þVÍ ei til neins, þó þingmenn vildu auka við þeim 4 til 6
dögum, sem hinn háæruverðugi þingmaður stakk upp á; því
að vísu mun ekki mega fara með þetta konúnglega frumvarp,
sem lítilsverða hjásök .
•Iðn SigU1'ðsson: Eg til tók eingan ákveðinn frest, hvorki
4 daga ne 6 daga, heldur einúngís svo mikinn frest, að tilgángi þíngs þessa gæti orðið framgeingt.
.'on Guðmundsson:
Áður en eæ gef mig við sættum, sem
eg skal ekki vera ófús á, verð eg að láta þá meiningu mína í
ljósi, að mer að vísu finnst það eðlilegt, þó konúngsfulltrúinn
ekki geti tekið þátt í ályktarumræðu málsins i dag; en hitt
getur mer ekki skilizt, hvers vegna hann ekki vill leggja ósk
sína fram við stiptamtmanninn, þegar. stiptamtmaður ella ekki
kveðst muni mæta, en gjörir þó kost á því, ef ósk konúngsfulltrúa komi til, og vil eg því biðja hinn hátt virta konúngsfulltrúa að skýra þetta greiuilega fyrir þinginu.
Konúngsfulltrúi:
Eg verð að halda mer til þess, er eg
áður sagði, að það er skylda mín, sem konúngsfulltrúa,
að
fram fylgja frumvörpum stjóruarinnar.
H. G. Tkordersen:
Alt þetta mundi lagast og fara vel,
ef þín gm enn gætu komið ser saman um að leingja nokkuð
þíngtímann. Og ímynda eg mer, að konúngsfulltrúinn má ske
leti ser lynda, þó ekki yrði ber rædt út nema það eina frumvarp um kosningarlögin, sem er hið mest um varðanda málefnið og helzta ætlunarverkið þessa þíngs, og getur mer ei skilizt betur, en að því mætti vel koma af, svo sem á vikutíma,
og virðist mer þá, sem þessi timi se ekki svo lángur, að það
ei se vel til vinnandi fyrir hann, að sýna stjórninni tilhliðrunarsemi, og allan athuga þingsins mest áriðanda málefni.
Konúngsfulltrúi:
Eg hefi áður lýst því yfir, að mest er
varið í það, að kosníngarlagafrumvarp stjórnarinnar verði rædt,
þó eg gjarnan vildi, að hin önnur frumvörp stjórnarinnar yrðu
til lykta leidd, ef mögulegt væri; það getur verið, að til þess
nægi minni tími, en 14 dagar, þó eg, eins og varaforseti sagði,
file hræddur um, að varla muni af þeim veita, ef þau eiga öll
til lykta að leiðast.
Jón Guðmundsson:
Eptir minni skoðun á þessu verð eg
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að vekja þá athugasemd,
að mer finnst ekki um annað að tefla,
ef einginn
mætir á þíngi í dag að ræða málið frá konúngs
hálfu, en að þá se þíngi þessu þegar slitið.
Málið er þá að
forminu til enn þá sem órædt, eingin bænarskrá
verður um
það send konúngi,
og þetta hið merkasta
og mest áríðandi
mál, sem borið er upp á þessu þíngi, verbur þá ónýtt fyrir
oss og fellur niður,
Hér er því úr vöndu að ráða, hvort ver
eigum heldur að takast þá ébyrgð á herðar,
að þingið verði
leingt, og láta konímgsfulltrúa
þannig binda oss svo að segja
áklafa,
ellegar ver eigum að láta málið verða ónýtt fyrir oss,
og að hinn fyrsti íslenzki
konúngsfulltrúi
komi á þann veg
ber á þíng hið fyrsta sinn til þess að segja þinginu slitið. Eg
skal hvorugt til leggja að svo komnu, en hefi mitt atkvæði hjá
mer, ef til þarf að taka.
Varaforseti: Eg verð þó að gjöra hinn virðuglega þingmann
varan við, að hann annaðhvort
ekki hefir tekið eptir því, eða
gleymt því aptur,
að kouúngsfulltrúiun
fyrir skerustu
sagði
varaforseta,
að láta fund aptur verða seinna í dag, eins og til
var ætlað, og er það viss vottur þess, að bann ætlar að sjá
um, að einhver mæti fyrir stjórnarinnar
hönd.
'þar eð svo var fram komið degi, kvað varaforseti
bezt að
slíta fundi þángað til kl. 5!.

30. júlí -

tuttugasti

og níundi fundur.

Allir á fundi, nema þingmaður Ísfirðinga, og gegndi varaforseti störfum hans og kvað nú verða tekið til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu
málefnið um kosníngarlögin;
settist
þá stiptamtmaður
í aðstoðarmannssæti.
Framsðqumaður:
Eg vil leyfa mer að spyrja hinn hátt
virta forseta,
hvort ekki skuli nú við ályktunarumræðuna
og
atkvæðagreiðslu
málsins við hafa hina sömu flokkaskipun
á
greinum frumvarpsins,
og áður, þegar það val' rædt til undirbúnings.
Varaforseti: það er meining mín, að svo muni bezt fara,
og í hið minnsta að ræða málefnið i sömu klausum,
eins og
gjól't var
vill undirbúníngsumræðuna
, og
þannig
ætla
eg, að málefnið muni verða mönnum
kuunast;
en það er óvanalegt,
að greiða atkvæði á stángli í einu og sama máli.

661

Eg vildi, að venja sú, sem þíngH\ hefir haft híngað til, legðist
ekki niður nú, þegar þíngið er í andarslitrunum.
Haldór Jðnsson: Ef ræða á málið í flokkum, verð eg að
álíta nauðsynlegt og sjálfsagt, að hver þingmaður megi taka
til orða einu sinni við hvern flokk: annars væri manni meinað
að fara orðum um ýmisleg atriði málsins, sem hann kynni þykjast hafa tilefni til.
Varaforseti:
petta má með eingu móti leyfast, enda
mundi umræða með þessum hætti geta orðið laung.
pví hafa menn vanizt, að lángt er einatt að bíða, frá því
einhver grein málefnisins er rædd, og þangað til um hana er
til atkvæða geingið.
Framsögumaður : Ef ekki er leyft að taka optar til orða,
en einu sinni, þá fellur burtu af sjálfu ser tilgángur sá, sem
hafður var fyrir augum, er hver kafli var ræddur fyrir sig, og
verður þá að ræða alt málið í belg.
Varaforseti:
Eg verð þó að faJlast á það, að betur fari
á því, að ræða málið alt frá upphafi til enda í belg, eins og
framsögumaður komst að orði, en að leiðast inn á óvenju þá,
sem kosta mundi þrefaldan tíma.
Framsáqumaður : Eg haga þá framsögu málsins, eins og
enn hátt virti forseti hefir lagt fyrir, tek alt í einu lagi, og vil
því fyrst leyfa mer að skýra þinginu frá breytíngaratkvæðum
þeim, sem eru borin upp i undirbúningsumræðunni
og athugasemdum nefndarinnar við þau, því hún hefir tekið þau öll til
nákvæmlegrar yfirvegunar og fallizt á einstöku þeirra.
Við 3. gr. er stúngið upp á þeirri breytingu, að 3 se valdir fulltrúar fyrir Árnessýslu, en að eins einn úr Vestmannaeyum; þetta getur nefndin með eingu móti aðhyllzt og telur
rétt, að hvorki se her, ne í öðrum kjördæmum, litið til fólksfjölda, heldur se kosnir jafnmargir í hverju 'kjördæmi landsins.
Við 4. gr. staflið b er borin upp sú breyting, að 25. aldurs- árið ráði kosningarrétti ; eins og eg gat um í undirbúníngsumræðunni, getur nefndin með eingu móti fallizt á þetta. En
eg sleppi fleiri orðum um þetta breytingaratkvæði að sinni, af
því eg hefi von um af umræðum við enn beiðraða uppástúngumann, að hann kalli það aptur.
Við sömu greinar staflið d er upp á því stúngið, að slept
sé niðurlagsorðunum "eða ekki standa í skuld fyrir sveitarstyrk". Ekki gat nefndin heldur aðhyllzt þetta, því yrði því

662

rramgeingt, þá mætti þeir, sem árlega þiggja styrk af sveit,
bæði kjósa og einnig verða kosnir, en það er þó næsta ísjárvert hvortveggja; vera má það líka, ab ef þessi orð standa,
þá verði það hvöt mörgum, er að eins eru í skuld um lítið til
.sveitar, að endurgjalda það, ef þeir á annað borð hafa nokkrar mætur á kosningar og kjörretti sínum.
Við stafliðinn f í sömu grein eru borin upp 2 hreytíngaratkvæði í líka stefnu, nefníl. að kjósendur skuli að eins vera
heimilisfastir, eða eiga lögheimili, þegar kjósa skal, í stað þess
sem frumvarpið segir, að hann skuli hafa verið heimilisfastur í
kjördæminu um eitt ár. Nefndin ætlar, að miklu verði erviðara,
að semja kjörskrárnar, og hafa þær áreiðanlegar, ef breytingaratkvæði þessu yrði framgeingt; þeir, sem eru heimilisfastir,
þegar kjörskrárnar eru samdar, verða þar á þær settir, ef þá
ekki skortir aðra hæfilegleika; nú ef þeir ætti að komast inn
á kjörskrárnar einnig í þeil'fi sókn, er þeir flytja að, þá yrði
eptir því, ef til vildi, sami maðurinn á 2 kjörskránum í senn,
en þetta mega þó allir ~já að er óráð, og gat því nefndin
heldur ekki aðhyllzt þessi hreytíngaratkvæði.
Við 7. gr. er stúngið upp á, að á eptir orðin: prestur hver
-og hreppstjóri, se hætt inn í: "gegn sanngjarnri horgun"; þetta
sama breytíngaratkvæði, og þó einskorðaöra að borgunar up,phæðinni til, er einnig borið upp við 22. gr., og mun eg, þegar
að þeirri grein kemur, fara um það nokkrum orðum.
Við 8. gr. er stúngið upp á, að inn í se hætt, á eptir
presti: "og hreppstjóra", og leiðir af því, að tvennar ætti að
vera kjörskramar í hverri sókn; en af því þær munu verða
næsta umfángsmiklar yfir höfuð, þykir nefndinni ól)arft að
leggja þá byrði á herðar presti og hreppstjóra,
að rita þær í
tvennu lagi.
Við 10. gr. er það hreytíngaratkvæði borið upp, "að kjörstjórnin se ákveðin: sýslumaður, prófasur og alþingismaður
eða varaþíngmaður sýslunnar, en verði því ekki við komið, kjósi
sýslumaður og prófastur 3. mann".
Eins og hinir heiðruðu
þíngmenn muna, mælti eg heldur með þessu breytingaratkvæði
i undirbúningsumræðunni.
En þegar nefndin fór að nær skoða
það og yfirvega hetur, þá gat hún þó ekki aðhyllzt það. Hefði
breytingaratkvæðið tekið svo til, að alþíngisrnaður og prófastur
ætti að vera aðstoðarmenn kjörstjórans svona yfir höfuð að
tala, eða svo orðuð, að löggjafinn ætlaðist til þess, þá hefði
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það ekki verið jafnfast ákveðið og einskorðað.
þessir menn
geta í alla staði verið sómamenn og þó ekki færir til þess,
sem fremst er her á að líta, að þeir se áreiðanlegir til að rita
atkvæðin í kjörbækurnar.
En ef kjörstjóri veit, að þeir eru
óhæfir til þess, og geingur fyrir þá sök fram hjá þessum mönnum, en tekur aðra, þá sýnir hann þeim vanvirðu nokkra í almennings augum, ef svona er tekið til orða áður: "þar sem
því verður við komið".
því jafnan má segja, að því verði
við komið, þegar til þeirra næst og þeir eru ekki forfallaðir,
og er mjög óþægilegt fyrir kjörstjóra að komast í þenna vanda,
eða neyðast til að öðrum kosti að taka þá ser til aðstoðar, þó
þeir se ekki færir til þess.
Ef það er ekki frekar ákveðið,
en nú er í frumvarpinu, þá mun hver kjörstjóri samt sem áður taka þessa menn, nema brýn nauðsyn se að gánga fram hjá
þeim, en þá gjörir hann heldur ekki opinberlega á hlut þeirra
með því móti.
Við 16. grein er stúngið upp á, að kjörstjórnarmenn e;reiði
atkvæði sin fyrstir allra kjósenda og riti þau í bækurnar, en láti
þau hvorki spyrjast, ne auglýsi þau, fyrr en á eptir að allir
ba fa kosið, og hefir nefndin nú aðhyllzt þetta breytíngaratkvæði. Hið annað breytingaratkvæði við sömu grein, er þíngmaður Rángæínga bar upp, hefir hann aptur kallað, og beðið
mig tjá þinginu frá því.
Við 19. gr. eru borin upp 2 breytíngaratkvæ1li; annað fer
því fram, að þegar 2, 3 eða fleiri hafi jafnmörg atkvæði, skuli
"aldur ráða".
Er þessu ómögulegt að koma við, þegar
kjósa má um land alt" og það er auðsætt, að kjörstjórnin veit
ekki aldur allra utanhéraðsmanna,
sem kunna að verða kosnir, en þótt þeir se að öðru leyti sannfærðir um, að þeir séu
kjörgeingir; en ófært band á kjósendum, ef þeim væri gjört
að skyldu, að hafa aldurs skírteini fyrir hvern þann utanhðraðsmann, er þeir gæfi atkvæði. Hitt hreytingaratkvæðið fer
því fram: "að hlutkesti skuli ráða, þegar jafnmörg se atkvæðin"; en nefndin gat heldur ekki fallizt Ii þetta, þar henni þótti
sermilegrá og réttara, að vitsmunir þeir og þekking og ráðvendni, er menn mega gjöra ráð fyrir hjá kjörstjérnarrnðunum,
ráði meiru, en blind tilviljun.
Við lok ennar sömu greinar hefir einn enna heiðruðu nefndarmanna þegar í undirbúningsumræðunni
hreift, að sá
viðauki ætti við, á eptir: skal atkvæði kjörstjórans ráða, "eða
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hlutkesti,
ef hann vill það heldur";
á þenna viðauka
fellst
nefndin og viII gefa honum atkvæði sitt.
Við 20. gr. er borið upp viðauka-atkvæði
um, "að hvert
kjördæmi kjósi einn varaþíngmann
ser í lagi".
Nefndin ætlar
viðauka þenna óþarfan;
því hún ætlar það liggja beint við af
hinum öðrum ákvörðunum
í 20. og 21. gr., að kjósendur
hafi
hugsun og samtök á, að kjósa hinn 3. með rúmum 20 atkvæðum, ef þeir kjósa hina 2 utan héraðs, annan eður báða, svo
að þeir ekki eigi á hættu að missa með öllu af þeim, er sjálfir þeir hafa kosið.
Hin önnur uppástúnga
við sömu grein fer því fram, að
sá, sem kosinn er með flestum atkvæðum,
skuli tafarlaust láta
kjörstjórann
vita, ef hann vill gangast undir kosningu,
'þegar
litið er til, að kjósa má um land alt, og að fulltrúaefnum
er
ekki mögulegt að vita samstundis
úr öllum
kjördæmunum,
hvar þeir hafa hlotið flest atkvæði eptir 1. atriði i 20. gr.;
þá verður þeim einnig ómögulegt,
að skýra kjörstjórum
frá
þessu, hvort sem greinin öll er látin standa,
eins og hún er
nú, eða breytingaratkvæði
ens heiðraða
konúngkjörna
þíngmanns andlegu stéttarinnar
við þessa grein verður framgeingt.
þetta breytíngaratkvæði,
er eg nú gat síðast við 20. grein,
fer því fram,að
3. kafla hennar sé breytt á þá leið, að ef eitthvert kjördæmi missir af þeim fulltrúa, er þar hefir hlotið flest
atkvæði,
skuli það kjósa um aptur, ef mögulegt
se, en ella
skuli þeir verða fulltrúar þaðan, sem flest hafa atkvæði, næst
þeim, sem af misti, þó færri séu en 20. Fer breytíngaratkvæði
þetta jafnframt
því fram, að stefnu þess til, að um steypa allri
21. gr., að svo miklu leyti sem snertir afskipti stiptamtmanns
af kjörskránum , eu ætlar kjörstjóranum
sjálfum að koma því í
kring; og fyrir því áskildi eg mer í undirhúningsumræðunum,
að breyta seinni hluta 20 gr. og 21. gr. samkvæmt
þessu,
ef
hreytingaratkvæði
þetta yrði aðhyllzt af þiugmöunum.
Nefndin gat nú því síður fallizt á þetta, sem hún granuskoðaði
það
betur, og gjörði ser það ljóst, að öllum afleiðingunum til, þegar hún var búin að vinda við seinni hluta 20. gr. og 21. gr.
á þenna veg, og það var auðsætt,
að það varð þvert ofan í
ákvörðunina í 1. hluta 20. gr., og þar til í mörgu öðru tilliti Ískyggilegt og fult eins mörgum vallkvæðum bundið, eins og það,
sem nefndin hefir stúngið upp á í þessum
greinum.
En eg
leiði hjá mer að fara um það fleiri orðum að sinni, þar til enn
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heiðraði uppástúngumaður
hefir leidt í ljós kosti þess, og má
ske fleiri þíngmenn.
Í öðrum hluta 20. gr. hefir nefndinni komið ásamt, að orðið "þannig" í byrjun klausunnar
Ne Út' feIt, svo að I, sú klaus a
yfir grípi fleiri tilfelli en þau, ef sami fulltrúinn
er kosinn
annarstaðar
með flestum atkvæðum,
eða ef hann er búsettur í
ein hverj u þeirra; er fletta orðabreyting
ein ~ og gruudvallast
á
því, sem í undirbúníngsumræðunni
er sagt um þetta, og ætlar
nefndin því, að það megi nú koma til atkvæðagreiðslu.
Við 20. ag 21. gr. er borin upp sú breyting, sem, eptir því
sem frumvarpinu
er nú skipað,
á næst við 5. gr., "að kjörgeingi sé bundið vil') ömtin".
Nefndin ætlar, að þetta breytingaratkvæði
takmarki
um of það frelsi kjörgeingisins,
Nem í
frumvarpinu
er svo mjög gjört ser far um að vernda,
og þar
til hyggur hún, að á því græðist næsta lítið að hægðinni til,
hvort sem haldið er frumvarpinu,
að 20. og 21. gr. til, eður
þeim verður breytt eptir uppástúngu ens heiðraða konúugkjörna
þíngmanns,
gat því nefndin með eingu móti fallizt á þetta
breytingaratkvæði.
Við 21. gr. er stúugið upp á, að á eptir stiptarntmaður
vor, se bætt inn í: "og 2 menn, er hann sjálfur kýs".
Á þetta
viðauka-atkvæði,
sem er borið upp af þingmanninum
úr Rángárvallasýslu,
fellst nefndin, og mun hún gefa því sín atkvæði.
Við 22. grein eru borin upp breytingaratkvæði
í ýmsar
stefnur.
þíngmaðurinn
frá Húnavatnssýslu
hefir stúngið upp á, að
kostnað þann, sem leiði afkjöri þ'j{Sðfundarmanna, skuli greiða
á sama veg, og fyrir er lagt í opnu bréf 6. júlí 1848; fellst
nefndin
á þetta viðauka-atkvæði,
en því siður á hin 2 um
sama efni, nefníl. að kjörstjóri
fái 3 rbd, dag hvern, en aðstoðarmenn hans, hvet' Lrhd. 32 sk., eða, að allir kjörstjórnarmenn
fái jafna borgun,
sem þau fara fjær ákvörðununum
í teðum
Iagastað, sem nefndin ætlar að ekki se tilefni til að breyta.
þar næst er að minnast á viðauka þann, er eg gat um
áðan að væri borinn upp við 7. gr., og her er borið upp breytingaratkvæði
um, er ákveður,
að prestur og hreppstjóri
skuli
(hver um sig) hafa 1 rhd, dag hvern, meðan þeir vinna að
kjörskránum
og borgun fyrir skriptir að auki eptir aukatekjureglug. 10. sept. 1830. þegar litið er á hina litlu, sem einga,
umbun, er prestar og hreppstjórar
bera úr býtum fyrir öll slík
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störf, þá virðist þessi uppástúnga
sanngjörn,
en þegar aptur
er litið til þess Iitilræðis,
sem hver um sig hlýtur, þó þessu
yrði framgeingt,
að alþýða álítur það og telur miklu meira, en
það þó er í sjálfu ser, og þess er gætt, hvað mikla breytingu
það ~jöri álöggjöfinni
, sem gildir og bezt á við um þetta efni,
þar sem þó kjörstjórum
er gjört að skyldu,
að rita kjörskrár
allar ókeypis, þá gat nefndin ekki aðhyllzt þetta breytíngaratkvæði.
Við 22. gr. eru enn horin upp 2 breytíngaratkvæði
um
fæðiskaup og ferðakostnað
þjóðfundarmanna
; fer hið fyrra því
fram, að fæðispeningar
allir se lækkaðir til 15 marka, en ferðakaup se goldið eptir reikningum
fundarmanna;
en hitt stingur
upp á, að fæðispeningar
og ferða kaup se goldið eins og híngað til. Nefndill gat ekki fallizt á hvoruga þessa uppástúngu.
Fæðiskaup
á fundarstaðnum
ætlar nefndin að ekki geti verið
minna fyrir fundarmenn,
en alþíllgismenn
hafa haft til þessa,
ef þeir eigi að vera nokkurn veginn skaðlausir ; en aptur hyggur hún, að í ferðakaup
megi nægja 4 rhd, dag hvern,
þegar
dagleiðir eru ekki einskorðaðar,
og þannig má nokkuð
miðla
til, eptir því sem á stendur fyrir mönnum, og hlýtur því nefndin að taka uppástúngur
frumvarpsins
um þetta fram yfir það,
sem í þessum breytingaratkvæðum
er farið fram.
Að síðustu hefir þingmaðurinn
úr Dalasýslu
borið upp við
ena sömu grein viðauka-atkvæði
um, að alt, sem á þjóðfundinum gjörðist,
yrði prentað,
og svo ferðakostnaðar
reikningar
fundarmanna.
Nefndin ætlar, að þetta muni sjálfsagt
verða
gjört, eins og verið hefir um það, sem farið hefir fram á alþíngi, en að með ein gu móti eigi við, að taka ákvörðun um
slíkt inn í kosníngarlögin,
heldur en um önnur störf fundarins.
Stiptamtmaður : Eg vil einúngis bæta fáum athugasemdum við breytingaratkvæði
þau, sem fram hafa komið.
Hvað
þeirri uppastúngunni
við víkur, að Vestmanneyar
kjósi að eins
,1 fulltrúa,
þá er þetta öldúngis
samkvæmt
því konúnglega
frumvarpi,
sem miðar kosningar við fólksfjölda,
og vill því
samkvæmt þessu láta Árnessýslu
kjósa 3 fulltrúa,
sem einnig hefir her verið upp á stúngið.
Hvað við vikur 4. grein
frumvarpsins,
held eg það komi töluvert
saman við hið konúnglega frumvarp,
og verð eg þvi að mæla fastlega fram með
nefndinni í þessu tilliti, en þó vil eg serlega geta þess, að á
þeim kafla æfinnar, sem er frá 25 til 30 ára, eða frá 18 árum
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til þrítugs, eru menn ekki búnir að ná fullkominni staðfestu,
þá eru tilfinníngar manna hvað ákafastar,
og vilji þeirra ekki
búinn að taka öldúngis
fasta stefnu,
og til sönnunar þessu
þarf ekki annað en skoða lista yfir þá, sem brotið hafa móti
lögum; þá sest, að flestir þeirra eru á aldrinum
frá 18 til 30
ám, og mun það vera skjaldgæfara,
að finna dæmi til þessa
um þá menn, sem komnir hafa verið yfir þrítugsaldur
og hafa
ekki áður drýgt neitt lagabrot.
Hvað við víkur sveitarstyrk,
vil ég geta þess, að bæði hér á landi og í Danmörku,
þar sem
að er sveita - umsjón um ómaga, að þá koma líka fáir þeirra,
sem komnir eru ytir þrítugt án þess að fá sveitarstyrk
eptir
18 ára aldur, seinna á sveit, nema því að eins, að það se fyrir vanheilsu sakir eða drykkjuskapar.
Eg held því, að samband það, sem er á milli þrítugs aldurs og sveitarstyrks,
eða
stafliða h og d, gefi betri takmörk
fyrir kosuingarrétti,
en
fjárstofn,
þó nokkrir þeirra manna erlendis,
sem hafa viljað
fjárstofn, hafi þar á móti einúngis viljað hafa tillit til þess fjárstyrks, sem var veittur seinasta árið. Við víkjandi stafliðnum f
í 4. grein vil eg öldúngis fallast á sama og framsögumaður,
og
hið sama er að segja um uppástúnguna
við víkjandi 7. og 22.
grein.
Hvað við víkur uppástúngu
hins vírðuglega
þingmanns Ráugvellinga,
"að kjörstjórn
se ákveðin: sýslumaður,
prófastur og alþingismaður
sýslunnar,
eða þá varaþíngmaður,
en verði því ekki við komið, kjósi sýslumaður og prófastur 3.
manninn",
þá er eg þessari
uppástúngu
meðmæltur,
því eg
get ekki seð, að það séu mikil vandkvæði
fyrir sýslumann,
þó
slíkt se lögboðið, og verður hann þá að skrifa til prófasti og
alþíngismanni
um það, hvort þeir vilji takast kjörstjórn á hendur, en vilji þeir hafa sig undan þegna,
stendur
honum frítt
fyrir að kjósa aptur .. þar sem í 7. grein stendur "kjörstjóri",
þá el' þai'l einúugis sýslumaður,
en þegar til kosninga kemur
eptir ll. §., er það nauðsynlegt
fyrír hann að hafa þessa aðstoðarmenn,
og þá fyrst er það kjörstjórn.
Hvað því við víkur, er framsögumaður
sagði við víkjandi 17. gl'ein, er eg honum öldúngis
samdóma;
einnig fellst eg á uppástúngu
þingmannsins frá Eyafjarðarsýslu,
er hann bar upp við víkjandi 19. §.
þ& kemur uppástúnga þingmannsins frá Strandasýslu, og verð eg
við víkjandi henni að vera á máli hins virðuglega framsögumanns
;
hvað við vikur þeirr! uppástúngu
hins annars konúngkjörna
þíngmanns
andlegu stéttarinnar,
að úr feld ur se síðasti kafli
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20.. greinar, þá held eg, þegar kemur til atkvæðagreiðslu, að
fyrst ætti að greiða atkvæði um fyrsta kafla uppástúngunnar,
"að kosið se að nýu"; í hinu konúnglega frumvarpi er líka
gert ráð fyrir nýum kosningum, og er það víst ekkert neyðarúrræði, og held eg því væri betur til fallið, að kjósa aptur,
heldur en að taka aðra, sem hlotið hafa fá atkvæði. par á móti
get eg ekki fallizt á uppástúngu nefndariunar í þessu tilliti,
og á1ít eg henni mikið ábótavant, einkum af þeirri ástæðu, að
það væri vel mögulegt og samkvæmt stefnu í öðrum löndum,
að skoða alt Ísland sem eitt kjördæmi, svo þá yrði að senda
allar kjörskrár til Reykjavíkur,
og kjósa eptir þeim alla þá,
sem hefðu flest atkvæði yfir höfuð að tala: en nú er öðru
máli að gegna, þar sem landinu er skipt í mörg kjördæmi, og
verður því ekki skoðað sem eitt kjördæmi, þá virðist það ósamkvæmt sjálfu ser, að taka þann til fulltrúa, sem kosinn hefir
verið í öðru en sínu kjördæmi. Hvað við víkur uppástúngunni
við sömu grein: ef fulltrúi vill hafa sig undan þeginn", o. s, frv.,
verð eg líka að vera henni meðmæltur. nema hvað snertir
Seinasta kaflann, því eg get eingan veginn fallizt á, að sá se
rétt kosinn fulltrúi einhvers kjördæmis, sem ekki hefir hlotið
20 atkvæði.
Hvað snertir 15. uppástúnguna, að kjörgeingi
væri bundið við ömt, get eg að vísu ekki neitað því, að eg í gær
mælti fram með, að hún væri borin fram, og ætti þá að senda
kjörskrárnar til amtmanns, en ekki til stiptamtmanns, og hélt
eg þess vegna, að þegar 21. greinin kæmi til undirbúningsumræðu, þá mætti bera upp þessa uppástúngu, en í sjálfu ser
get eg ekki verið henni meðmæltur, og í því konúnglega frumvarpi, sem á að leggja fyrir þíngið, er líka slept þessu tak':'
marki fyrir kjörgeingi. Hvað við víkur 16. uppástúngunni við
21. grein, þar sem hinn virðuglegi framsögumaður bætti við
".af honum", þá hef eg áður getið þess, að eg vildi, að hún
væri úr feld; við víkjandi því, að seinasti kafli 21. greinar
ætti að úr fellast, vil eg ítreka, að 21. greinin ætti yfir höfuð
að breytast, og mætti í álitsskjali þíngsins skjóta til stjórnarinnar, aðlaga þetta eptir kringumstæðum,
Hvað fæðispeningana
snertir, væri æskilegt, að þeir yrðu lækkaðir til 2 rbd, 48 sk.,
og í hinu konúnglega frumvarpi eru þeir enn meira lækkaðir;
þó verður því ekki neitað, að margt sýnist mæla með uppástúngu nefndarinnar í þessu tilliti; en hvað við víkur þeirri
upp ás tún gu nefndarinnar, að kjörstjórnin fái laun fyrir störf
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sín, samkvæmt því sem til er tekið í opnu bréfi frá 6. júlí
1848, þá held eg þetta vel til fallið.
Haldór Jónsson: Eg verð að fara fáeinum orðum um
breytíngaratkvæði það, sem eg við undirbúníngsumræðu
þessa
máls bar upp við 20. grein frumvarpsins, ekki til að reyna
að leiða í ljós, að það se gallalaust, heldur af því að það
snertir það atriði í frumvarpinu, sem einna mest er um varðandi. Við undirbúningsumræðuna
áskildi framsögumaður ser
rétt til að breyta 20. og 21. grein frumvarpsins, svo ekki mótsegði hvað öðru, ef annars breytíngaratkvæði mínu YI·ði veitt
samþykki; en áðan tók eg svo eptir, að hann þæktist ekki
mega breyta í 20. grein nema seinasta kaflanum, sem eg einmitt áskildi úr feldan. Galla þann, sem nefndin hefir fundið
við breytíngaratkvæði mitt, mun eg þekkja, þó framsögumaður áðan þegði um hann; það mun vera álitið ómögulegt, að
það geti samþýðzt seinustu orðunum í 1. kafla 20. greinar:
"skal hann rétt kosinn, þar sem hann hefir atkvæðin flest."
Eg finn það, að það vantar ákvörðun um það, að kjörstjórnin
skuli fyrir tiltekinn dag láta þann, sem kosinn er, vita, að
hann se kosinn. Eg skal nú ekki dæma um það, hvort nefndin (eptir því sem framsögumaður áskildi ser) ekki hafi haft
rétt til, eða jafnvel verið skyld til að laga þetta; en þó nú
þetta veri'li að standa, sem komið er, held eg, ef það annars
væri viðurkent, að breytíngaratkvæði
mitt í sjdlfu ser væri
til bóta, að það væri eingin skömm fyrir þingið, að gjöra við
álitsskjal sitt til konúngsins þá athugasemd, að sú ösamkvæmni, sem væri í 20. grein, væri til komin af því, að þínginu hefði ekki þókt næg ástæða til að breyta því, sem þó hefði
þurft að breyta, af þvi breytíngaratkvæði hefði ekki verið um
það upp borin, og mundi þá þetta verða lagað.
En meðölin
til að ráða bót á vandkvæðinu eru að minni meining tvö: næst
finnst mer það liggja, að sett væru, í stað seinustu orðanna i
1. kafla 20. greinar, þessi orð : "skal hann rétt kosinn í því
kjördæmi, ltvaðan honum fyrst er til kynt, að hann se þar
kosinn." þó hann seinna feingi að vita, að hann væri í öðru
kjördæmi kosinn með fleiri atkvæðum, held eg ekki skaða
skeð an ; þegar hann er orðinn þingmaður, hvort sem er, virðist mer ekki lakara, j á, jafnvel betra, að hann se þingmaður
fyrir það kjördæmið, þar sem hann er kosinn með færri atkvæðum, þvi það er þó likle,qt, að í því, líklega fjölmenna,
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kjördæmi, þar sem hann hefir feingið fleiri atkvæði, se enn
völ á betri mönnum, eða þó þeim, er fleiri hafi atkvæði. Annað meðalið er, að til tekinn se viss dagur með hæfilegu
millibili frá kosníngardegi, fyrir hvern búið sé að senda tíl
þess manns, sem kosinn kynni vera utan kjördæmis, svo hann
þá geti látið vita, hvar hann se kosinn með flestum atkvæðum; sendimenn mundu geta ætlazt á, að koma rétt fyrir þann
til tekna dag; hvort meðalið sem valið væri, gæti það ekkí
átt ser stað, sem menn hafa verið að tala um, að sá, sem kosinn væri, þyrfti sjálfur að kosta sendiferðir, eða það, að þegar sent værí til hans úr einu kjördæmi, gæti hann ekki gefið svar, þar hann vissi ekki, nema hann væri kosinn annarstaðar.
Eg ætla nú ekki að fara um þetta breytíngaratkvæði fleiri orðum, og ekki um annað í frumvarpinu,
nema
breytingaratkvæði
þíngmannsins úr Strandasýslu,
um að
dagpeningar þingmanna verði lækkaðir til 15 marka. Á þínginn 1847 kaus eg mer það vara-atkvæði, að ef þíngmönnum
væri fjölgað, þá að dagpeningar væru lækkaðir til 15 marka;
eg verð nú enn að vera á sömu meiníngu og ætla mer því að
aðhyllast breytingaratk v~ði þingmanns Strandasýslu,
og ef
það, hvað dagpeningana snertir, er bundið við þíngtímann, þá
vil eg aðhyllast uppástúnguna í frumvarpinu, um borgun til
þingmanna til þíngsins og frá því, svo öll tortryggni um sanngi rní ferðakostnaðar- reikninganna verði um .flúin.
Th. Gudmundsen: Áll þess að vilja leingja þingræðurnar, verð eg þó að fara fáeinum orðum um þau breytingaratkvæði, er eg hefi borið upp í þessu máli.
Eg hafði stúngið upp á þvi, að stafliðnum f í 4. grein
frumvarpsins yrði breytt, og JÍann orðaður þannig: "þeir~ sem
eru heimilisfastir í kjördæminu, þegar kosning fram fer." En
eg hefi við umræður við nefndarmenn og aðra þingmenn síðan
sannfærzt um það, að þessi mín tillaga er ekki alls kostar tiltækiIeg, og að hún fari leingra, heldur en þau frjálsustu kosnIngarlög í flestum öðrum löndum. það er líka með tilliti til
þeirra, sem flytja sig búferlum, aðgætandi, að þegar það skeður innan kjördæmísins, missa þeir aldrei kosningarrett sinn.
Aptur gæti þetta einstaka sinnum við borið, þegar flutt væri
búferlum úr einu kjördæmi í annað. En eg ætla þó, að þetta
mundi ei opt að bera, og að frumvarpsins uppástúnga ætti því
að sitja í fyrirrúmi. En á það vil eg þó drepa, að prestarnir
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og hreppstjórarnir, sem eiga að semja kjörskrárnar, víta strax
eptir nóttina helgu í vetur, hverjar breytingar verða í sveit
þeirra á jarðabyggíngum,
og vita einnig flest deili á þeim
mönnum, jafnvel utan kjördæmisins, er ætla að flytja sig að
jörðunum í næst komandi fardögum, og mundu þeir því optast nær óhult mega setja þá á kjörskrárnar, þótt þeir ekki flytti
sig inn í þeirra sveit, fyrr en í fardögum, þar sem kosningar ekki munu fram fara fyrr en eptir það tímabil, og gæti þá alt
þetta lagazt í hendi. Hvað enn fremur snertir þá vísindamenn,
er eg hafði fyrir augum mer, og koma út híngað frá Kaupmannahafnar háskóla, þá hverfa líka flest vandkvæði í tilliti til þeirra,
þegar aðgætt er, að fæstir þeirra munu þá hafa náð 30 ára
aldrinum, en það ætla eg, að þessi aldur verði, hvað kosningarréttinn áhrærir, að ákvarðast lægstur, til þess að óhult se,
að kosningarnar yfir: höfuð fram fari sem bezt og heillavænlegast fyrir þjóðina.
Af þessum ástæðum vil eg því aptur
kalla breytingaratkvæði það, sem eg hefi upp borið við 4. grein
stafliðinn f.
. Eg hafði einnig áskilið mer breytíngaratkvæði við 7. grein
frumvarpsins, er nú að því leyti er sett í samband við 22.
grein, við víkjandi að prestar og hreppstjórar feingi, hver um
sig, . 1 rbd. dag hvern, sem þeir störfuðu að kjörskránum, og
þar að auki skrifarapenínga eptir reglugjörð frá 10. september
1830, 7. grein. En frá þessu breytingaratkvæði get eg ómögulega fallið, af því það grundar sig eingaungu á sanngirni. Serhver sá, sem vinnur, og hvar sem hann vinnur, og hvað helzt
hann vinnur, hefir þó eptir hlutarins eðli heimtu á sanngjörnum launum fyrir vinnu sína. Sá á meiri laun, sem meira vinnur og erviðara, en hinn, sem minna vinnur og minni er vandi
á; aptur minni verkamaðurinn er altjent launanna verður, þótt
um lítið se að gjöra, því hann á það hann: á, hvort það er mikið eða lítið. Einhver kynni nú kann ske að segja, að það
mundi verða óvin sælt ]ljá þjóðinni og alþýðunni, ef að þingið
fellist á þessa uppástúngu mína um laun handa prestum og
hreppstjórum fyrir að semja kjörskrárnar, en eg verð þó aptur
að ítreka, að þessi uppástúnga
er sanngjörn', og bæta því við,
að þinginu má liggja það í Iéttu rúmi, þótt það kynni að verða
óvínsælt, se það af því, að það fram fylgir sanngirni og rétti,
En sanngjörn og rétt má borgun þessi álítast, þegar aðgætt er,
að kjörstjórnin fær endurgoldið starf sitt, og að kjörskrárnar,
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er prestarnir og hreppstjórarnir semja', eru partur af og undirhúningur tilkjörstjórnarstarfanna,
og mestu er her dembt á
prestana og hreppstjórana,
og meiru, en á kjörstjórami
sjálfa, sem einúngis sjá um, að kjörskrárnar séu rétt inn færðar i kjörbækurnar, en safna ekki, eins og prestar og hreppstjórar, öllum upplýsingum um aldur og aðra hæfilegleika
kjósenda og kjörgeingra, þótt þeir eigi að vera fyrir kosningunum.
Eg verð líka að drepa fátt eitt á breytingaratkvæði þau,
sem tveir þingmanna hafa fram borið.
Breytíngaratkvæði hins virðuglega 2. konúngkjörna þingmanns andlegu stéttarinnar, vil':víkjandi 20. greiu nefndarfrumvarpsins i sambandi við 21. grein" virðist mer lángt um tiltækilegra, en frumvarpið sjálft, og eiga miklu betur við. Yrði
þvi framgeingt, mundu öll þau vandkvæði, sendiferðir fram og
aptur og kostnaður, hverfa, sem ættu Ser stað, ef'nefndaruppástúngan yrði óbreytt gjörð að lögum, og alt verða beinna og
einfaldara, án þess nokkur háski eða tjón hlytist þar af. Eg
hika mig þvi ekki við, nú þegar að láta i ljósi, að eg, þegar
til atkvæða kemur, muni eptir minni beztu sannfæringu gefa
þessu breytíngaratkvæði samþykki mitt.
Viðauka-atkvæði hins virðulega þingmanns frá Dalasýslu
við 22. grein frumvarpsins, um að þjóðfundargjörðirnar og allir fæðispeninga og ferðakostnaðar reikningar þjóðfundarmannanna skuli birtir á prenti, er i hæsta máta vel til fallið og hið
ákjósanlegasta,
og se eg ei betur, en að það eigi þegar í
kesningarlögunum
að takast fram, jafnvel þó mig minni, að
hinn virðulegi framsögumaður í dag hafi farið þvi á flot, iið
þess konar ákvörðun ætti ei heima á þessum stað. Mer þykir það þó undarlegt, ef gjörðir þjóðfundarins og alt honum við,
komandi ei verða auglýstar á prenti, þar sem þetta þó hefir
átt og á ser stað með alþingkog þæktí mer þá heldur en ekki
stinga í stúf, ef það alt væri hulið myrkri, sem fram fer á
þjóðfundinum. Eg fyrir mitt leyti óska eptir, að alt, .sem snertir hið opinbera, verði opinberlega kuunugt,og að ekki verði farið i neina launkofa með. þa~; .,því mun eg með atkvæði mínu
styðja þessa uppástúngu.
H. G. Thordersent Eg veit ekki, .hvort þörf er á, að eg
minnist nokkuð á breytingar- atkvæði mitt á þá leið, að ei
verði kosinn nema 1 fulltrúi fyrir Vestmannaeyar,
en 3 fyrir
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Árnessýslu;
hygg ég, að öllum sen í minni ástæðurnar fYI'ir
því, sem afherra stiptamtmanni
svo greinilega voru teknar fram,
og sem eg því ekki vil hafa UPP' aptur, og aldrei getur mer
virzt það ððruvisi en undarlegt og einstaklegt,
að velja 2 fulltrúa fyrir það hérað, sem, afl þVÍ er eg man, ei hefir nema
liðugt 300 innbúa.
Eg get því ei tekið aptur þetta breytingíngaratkvæði,
og það því síður, sem eg nú heyri, að hið kgl.
frumvarpið muni fara þessu sama fram,
Annað breytíngaratkvæði bar eg líka llpp, um að', binda kjörgeingi víð serhvert
arnt landsins,
og er þillginu kunnugt, hvað mer gekk til þess:
það kom ekki af því, að mer þækti svo betur fara í sjálfu Sel',
miklu fremur vildi eg, að kosningar mættu verða sem frjálsastar yfir land alt, en mer gekk það til, ef uppástúnga
þessi
kynni að geta greidt ur þeim vandkvæðum,
sem þóktu vera á
nefndarálitinu
í þessu ef ui.
Ef nú þíngið finnur önnur betri
ráð til að leysa úrvandkvæðunum
, þá er eg fús að falla frá
þessu breytlngaratkvæði,
en af þvi eg hefi ekki enn þá komizt að raun, um það, þ~ri 'eg ekki að sleppa því að svo stöddu.
Framsögumaður:
F:ghef'
einúngis fáum athugasemdum
við að bæta um breytingaratkvæðin
í málinu.
þar sem herra
stiptamtaðurlnn
enn þá heldur ,studdíbreytíngaratkvæði
hins
háæruverðuga
konúngkjörna
.þíngmanns, að 1 verði fulltrúi fyrir Vestmanneyar
og 3 fyl'ili Ál'nessýslu,og
bætti því við til
frekari
st yrkingar,
, að 'svo 'væri stúngið upp á í hinu nýa
frumvarpi stjolinarhmer,
þá' get eg fyrir mitt leyti ekki, og,
að eg llelð, þingið -ekki fremur ~yrir það fundið ástæðu
til að
falhist á þessa breytingu;
þvi við vitum ekki enn, hvort hið
konlmglega
frumvarp geingo'r
frá hinni sömu aðalskoð1m.
Eg ætla það öllum Ij6.st~ að' samkvæmt þessari aðalskoðun,
að ekki se' í rauninni:' kosið : fyrir eitt einstakt
kjördæmi
ut af' fYI'ir sig, heldur fyrir: ah landið, leiði það eðlilega, að
ekki eigi aa fara, eptir: f'ólJ.;sfjðManurn.
Herra stiptamtmaðurinji-hlynti
.:að breytíngaratkvæði
þingmanns Rángvel1ingá við 10:' grein;
en samt get eg ekki enn
þá vikið frá þeirei skoðun, 'að þó kj5rstjórinn
vafalaust optast
nær taki, prófast. og nlþil1gisnraim·sýslunnar
lier til aðstoðarmanna á kjörfundinum,
þá se þó ekkirett
.að ákveða þetta
með lögum, 'einsog
hreytihgaratkvæðið
el' orðað; því svo getur þó <Í staðið, að kjörstjóI'alúun
væri það næsta óþægilegt, 'ef
einhver prófastur eða alþhigismáður
ekki' væri, fær til þessa

ut
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starfa, að neyðast þá annaðhvort til að taka þá ser til aðstoðar, eður að öðrum kosti gjöra það þjóðkunnugt,
að hann áliti
þetta starf þeim of vaxið .. það mætti jafnvel krefja kjörstjórann til reiknings
fyrir það, að hann hefði geingið fram hjá
þeim, og varla gæti hann komizt hjá ónotum og óvild frá
þeirra hálfu, og það má ske þvi fremur,
sem þeir væri síður
færir til þess starfa.
Orðatiltækið ; "þar sem því verður við
komið", er svo óheppilega valið; eg kalla því verði við komið,
ef þeir eru á lífi; væri það orðað svo, að þetta væri ti/ætlun
Iögiafans, þá hefði eg ekkert á móti því.
Stiptamtmaðurinn
mælti á marga vegu með breytIngaratkvæði hins annars konúngskjörna
þingmanns andlegu stéttarárinnar við 20. grein, og af því að þetta breytíngaratkvæði
fær
flest meðmæli á þinginu, en verður fyrir mestum mótmælum
af nefndarmönnum,
ætla eg helzt, að suúa mer að því. Stiptamtmaðurinn fann þó þann annmarka á breytingaratkvæði
þessu,
að ekki væri þægilegt, ef ekki yrði komið við nýrri kosningu,
að fá einhvern þann fyrir fulltrúa,
er kosinn væri með sárfáum atkvæðum;
en eg ætla þetta geti líka orðið þjóðfundinum
og landinu til mínkunar.
þegar kosningar
eru svo almennar,
getur það auðveldlega
átt ser stað, að einstaka maður gefi atkvæði sitt af tómum glettúm, og er það enda ekki dæma laust
her á þingi,' þegar kosið er í nefndir.
. Gæti nú þar að rekið,
að einhver sá yrði fulltrúi, sem af slikrirót. fekk atkvæði tveggja
ella þrig~a kjósenda,
þá þæktimer
betra, að einn fulltrúa vantaði, eins og að gæti bOrið eptir uppástúngu nefndarinnar.
þar
sem stiptamtmaðutinn
segir, að koma megi við nýrri kosningu, þá
getur það verið, en optast mun þó út af því bera
að þessu
sinni, þó fylgt -væri.breytingaratkvæðlnu,
því ekkert mun til þess
ráðrúm yfir höfuð að tala .
. Eitt var það; er hena stiptamtmaðurinn
mælti, sem mer fell
einkar vei í geð; en það var það, al) vel-ætti við þenna aðalfund, ef menn gætu komið; saman úr öllu landinu á eitt kjörþíng.
þetta var einmitt,og
er skoðun nefndarinnar ; en því
er þá ekki stúngið upp á einu kjörþíugi
fyrrir alt land?
Af
þvi það er ekki mögulegt,
og þvi binda menn sig við kjördæmin,
þó ekki sé, þegar rétrer
álitið, kosið fyrir einstakt
kjördæmi.
Þegar menn hafa þetta fyrir augum, sjá menn það,
að ekki er nein hætta búin, þó eitt kjördæulið fái fulltrúa úr öðru,
efhanner
kosinn þar með mörgumatkvæðum,
og allir verða að
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játa, að betra se að fá fulltrúa kosinn með 20 atkvæðum eður
fleiri, sem augljóslega sýnir traust heilmargra kjósenda, heldur en annan með 2 eða 3 atkvæðum, er sprottin væru af
glettu einni eður öðrum verri rótum. 'þessi skoðun vakti fyrir nefndinni, og því ákvað hún, að þeir, sem flest hefðu atkvæði yfir land alt, væru rétt kjörnir þjóðfundarmenn, og því
vildi hún, al'l stíptamtmaðurinn með aðstoðarmörmum sínum
leysti úr því eptir kjörskránum, hvar fulltrúa yrði vant, ef ekki
væri kosið innan héraðs, og hvaðan kæmi fulltrúar í skarðið,
þeir er kosnir væru með atkvæðafjölda annarstaðar.
Nefndin
sá að vísu þær sendiferðir og þá annmarka,
sem af þessu
gæti leidt; en henni skilst með eingu móti, að umsvifin og
van kvæðin verði í neinu tilliti minni, heldur miklu meiri, ef
kjörstjórnin sjálf á að gjöra gángskör að komast fyrir um fulltrúa, hvort þeir geti eður vilji undir gángast kosningar.
í ll. gr. er sagt, að kosningar skuli fram fara um alt
land á einum degi; kosningadagur og fundardagur verða auglýstir fyrir fram, og þá vita menn, hve nær kosningum er lokið um alt land; væri þá hægt að haga póstgaungum svo, að
sami maður flytti Í einu nafnaskrárnar frá mörgum kjördæmum; en ætti að senda þær hinseginn, þá yrði það miklu kostnaðarmeira og umsvifameira ; þvi fleiri sem sendimenn eru, því
fleiri tálmanir geta komið fyrir, en póstar eru optast duglegir
og fljótir erindsrekar.
Eg ætla þvi enn sem fyrri, að umsvifin
verði miklu minní með þvi mótinu, sem i frumvarpinu er
stúngíð upp á, og vissan fyrir, að koma Í kring sem fyrst
auglýsingum til fulltrúa efna, og að fá syör þeirra, miklu meiri
á þenna hátt.
En nú er að líta á ástæður þær, er sjálfur uppástúngumaður tók fram áðan fyrir breytingaratkvæM sinu; hann sagði
fyrst, að ef breyta mætti 1. kaflanum i 20. gr., þá hvyrfi mörg
þau vankvæði, sem nefndin fyndi á uppástúngu sinni. Nú vel,
lítum þá fyrst á þetta, og sjáum hvernig færi! Ef þá mætti
breyta 1. kaflanum, felli það jafnframt um sjálft sig, að sá
gæti orðið fulltrúi, sem hefði atkvæðin flest, og hvað er þó
eðlilegra en þetta í kosníngarlögum; þar ætti þá að komast
inn í strax breytingaratkvæði
þingmannsins úr Norðurmúlasýslu, og sá, sem fyrst feingi vissu um kosningu sína, en
ekki hinn, sem væri kosinn með flestum atkvæðum, yrði þei
skyldaður til að vera fulltrúi.
En hver á nú að sanna, að
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hann hafi feíngið viss una fyrst· úr þessu kjördæminu, og ekki
úr hinu? Rekur ekki þar að ákvörðun, sem verður öldúngis
þýðíngarlaus, sem óvinníngur verður að gegna og sem veldur
margföld um ágreinÍngi?
þar til er gjört ráð fyrir, að breytt
se fyrsta kaflanum, en hvorki hefir uppástúngumaður,
né neinn
annar, borið upp um það neitt breytíngaratkvæði; því þó eg áskildi mer, að breyta 20. gr. og 21. gr. samkvæmt þessari
breytingaruppástúngu,
ef hún yrði aðhyllzt, þá gat eg aldrei
meint til frekari breytingar, en beinlínis var farið fram í uppástúngunni,
ekki fremur við þessar greinir, en frumvarpið alt
yfir höfuð; mer gat ekki komið til hugar, og eg átti eingan
rett á því, að fara breytingu fram á þeim ákvörðunum, sem
bæði uppástúngumaður og allir aðrir álitu sjálfsagt ar, ætti að
vera óbreyttar, en svo var um fyrsta kaflann 20. gr.; þVÍ í
uppástúngunni segir með berum orðum: "að niðurlag 20. gr.
þ. e. 3. kaflinn, breytist þannig", o. s. frv. Eg álít það annars vegar vafalausa skyldu þess, sem ber upp breytíngaratkvæði, einkum svona við frumvörp í greinunum, bæði að hann
hafi selI fram á það sjálfur, hvaða afleiðingar það hefir á hinar
aðrar ákvarðanir, sem ekki hefir verið heðizt breytingar á, og
eins hitt, að hann sýni það öðrum, sem hann viII sannfæra,
og ætlast til, að þeir gefi því atkvæði sín; ef uppéstúngumaður gjörir það ekki, þá fer honum eins og skraddara þeim,
sem segir öðrum frá, að hann hafi til búið fallegt fat og vel
sniðið, en sýnir það ekki og lofar ekki að bera saman, hvernig það á við hin fötin; nú ef einhver er svo einfaldur, að kaupa
slíkt fat, er ekkert líkara, en að hann komizt að raun um, að
hann hafi trúað um of orðum skraddaraus,
ef hann þannig
hefir keypt óséðan hlut, að fatið hvorki fari vel sjálft, og að
það því síður eigi við hin fötin, og ser hann þá, en helzt til
um seinan, að hann hefir keypt, "köttinn í sekkinum", sem
menn segja, og ætla eg að svo muni öllum þeim fara, sem
gefa þessari uppástúngu atkvæði sín. En eg get sagt enu
heiðraéa þingi frá, hvernig þessi uppástúnga er sniðin, og hvað
vel hún á við hitt annað, bæði í frumvarpinu og við 20. greinina að framan, því nefndin fór í dag að laga og ummynda
báðar greinarnar (20. og 21.) eptir henni, til þess að um þær
yrði greidd atkvæði á þenna veg, ef uppástúngan sjálf yrði
aðhyUzt. Fyrsti kaflinn í 20. gr. er óbreyttur, þá ætti strax
að koma inn í hana breytingaratkvæði þingmannsins úr Norð-
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urmúlasýslu,
20. greinar.

efá það væri fallizt;

Haldðr .lónssón:

þá kæmi þar næst 3. klausa

Mitt breytingaratkvæði
fór fram á, að
úr, en setja í staðlnnceptir
uppástúngunni.
Framsögumaður: Já, eg veit það; en þarna á að koma
3. kafli 20. greinar, eins og uppástúngumaður
vill breyta honum. þá 2. kafli 20. greinar,
eins og hann er í frumvarpinu,
að úr feldu orðinu: "þannig".·
Úr 21. gr. ætti síðan að fella
burtu allar þær ákvarðanir,
sem hníga að afskiptum
stiptamtmannsins,
og þegar svona er breytt 20. gr., en eg ætla henni
verði ekki betur breytt á annan veg samkvæmt uppástúngunni,
þá má öllum verða ljóst, hygg eg" að ákvarðanirnar
í henni
reka sig hver á aðra og eru í sjálfum ser sundurþykkar
; það
yrði að hverfa, að sá, sem hefir hlotið flest atkvæði, yrði fulltrúi: þegar sa, sem fyrst feingi vissu um kosningu sína, ætti
að verða það; rekístefna yrði um. það, hvaðan fulltrúaefni
feingi fyrst vissuna; en aptur, ef hann ætti aptur að haga ser
eptir 1. kaflanum í 20. gr., og þó senda kjörstjórum vissu um,
hvort hann þæði kosningu ;þá
yrði sendimenn annaðhvort
að
bíða hjá honum leingri tíma, svo að kann gæti verið búinn að
fá visbendingu
úr hinum kjördæmunum,
áður hann gæfi annsvar, eða hann yrði að lokum að senda til allra kjörstjóranna,
þar sem hann væri kosinn, á kostnað sjálfs sín.
Svona virðist liggi beint viðað
verði vallkvæði þau, er
leiði af þessu breytiugaratkvæðí.
Sannarlega!
nefndin hefði
fúslega fallizt á það, hefði hún getað, befði henni ekki fundizt það svo mörgum og augljósum annmðrknm bundið.
Af hinum öðrum athugasemdum,
sem hreift hefir verið, el'
nú einúngis eptir að minnast fátt eitt á hreytíngaratkvæðíð
um,
að kjörgeingi
se bundið við ömtín..
Hefir herra stiptamtmaðurinn sjálfur sýnt fram á, að það reki sig á ákvörðunina
í 21.
gr. um afskipti stiptamtmanns,
fyrst ekki hafi verið stúllgið
upp á, að breyta þeirri grein samkvæmt sjálfr! uppástúugunui,
og ætla eg þenna annmarkanógall
til að fella uppástúngu
þessa, en eg hefi áður sýnt fram á, hve miður hún eigi við að
öðru leyti.
Outtormar Vigfússon: Eg vil að eins með fáum orðum
vara hinn beiðraða framsögumann
við, að hann míshermdi orðin
eptir hinum velæruverðuga
þingmanni,
er síðast mælti,
þá er
hann tjáði hann hafa sagt, að einn væri rétt kosinn,
þar sem
fella 3. kaflann
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'hann væri fyrst kosinn, ,í: stað þess að [nngmaðurlnn talaði
orðum á þann veg, ,að einn væri rett kosinn Í. því kjiirdæmi,
sem fyrst til kynnir honum, a.i'l hann
þackosinn,
og með
þVÍ að kosningar, eptir sem ,ráðgjöft er, eiga að fram fara
allstaðar sama dag, sýrrist mer,' að .breytingaratkvæðið hefði
getað átt vel við, ef nefndin hefði, viljað laga ,20. greinina í
frumvarpinu eptir þVÍ; eins' og mer skildíst nefndin fara góðum orðum um við undh:búniu~suml'æðuna; .ef þ~~sari reglu
hefði verið fylgt, hefðu: kjósen9,ut að líkindum keppzt um að
gjöra hinn kosna sem allra fyrst. varan við kosningunni, svo
þeir mistu ei af honum. Eptir að, einn hefði tekið á móti
kosningum af þeim, sem fyrst ~'afði ,.til kynt honum þær,
gat hann ei tekið á móti þeim annarstaðar frá, 'og mundu því
.kjördæmin, sem þannig mist hefðu af honum, bráðum fá að
vita það, fyrir hverjum þá heinastJægi , að kjósa að nýu; eg
vil annars því síður leiugja umræður u,m þetta, sem það er
margrædt og atkvæðin bráðum skera úr.
Guðmundur Brandsson : Eg vildi .nú með' sem fæstum
orðum leingja þingræðurnar í þessu máli, en einúngis minnast
á fá atriði þvi við víkjandi. þíngilliinnum er það kunnugt, að
eg við undlrhúninasumræðu
þess let í ljósi meiningu mína
um Vestmanneyameun og hluttekt þeirra í, kosningum eptirIeiðis. Eg get nú í rauninni ekki breytt þeirri skoðun minni,
að við kosningarnar ætti fremur að vera litið til fólksfjölda,
en afmarkaðra, bygðarlaga, því þar sem 'allir fulltrúarnir eiga
að vera í samvinnu við sama, verk, sem eins kemur við hverjum einstökum, senrþjúðhrui yfir höfuð, þá þarf ekki að óttast
fyrir, að bygðarlög úti lykist fráalmennum réttindum, enda
þó þau séu afskekt, en af þVÍ þingmenn hafa nú ljóslega sýnt
annmarka þá, sem standa í vegi fyrÍl' því, að stefna þessi verði
tekin, þá er eg eingan veginn að berjast svo fastlega fyrir
þessari meiningu minni, að eg vilji í eingu undan láta, þegar
eg se, að þessari aðferð verður ekki komið við vegila ruglings
.þess, er það valda kynni um land alt, þar sem kjördærnineru
svo misjöfn að innbúa tölu.
,
Hvað 30 ára aldrinum við vikar, sem kosníngarrétturinn á
að vera bundinn við, þá hef eg áðurlátið Í ljósi meiningu mína
um það efni, og er hún enn 'hin sama, sem hún var þá; því
,eins og nú á stendur, get eg ekki óskað eptir honum óbundnari, og er svo nægilega :búið að sýna ogsamia,
við hvað

se
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þessi uppástúnga
styðst, að mer þykja líkindi til, að hún vinni
meðhald flestra þíngmanna,
þegar til atkvæða er geingið.
Við
megum því heldur vera ánægðir
með þéttað, sem við höfum
heyrt, að aðrar þjóðir, svo menn til vissu, hefðu ei rétt þennan frjálsari, að Frökkum
einum undan skildum, enda megum
ver ætla, að þeir muni vera býsna lángt á undan okkur, og
þó lítur svo út, sem þeir sen ekki búnir að koma öllu í sem
bezt lag hjá ser enn, eða viti með vissu eigi II vilja sinn, sem
sagður er nokkuð hvarflandi og ósamkvæmur
sjálfum ser.
Við víkjandi 10. grein frumvarpsins,
sem nú er umræðuefni, hefir verið borið upp 'breytingar-atkvæði
á þá leið, að
prófastur og alþingismaður
i sýslu hverri skuli jafnan vera aðstoðarmenn kjörstjórans .. Eg se nú ekki, að þessi uppástúnga
breyti til betra, þVÍ þegar að er gætt, virðist mer sýslumönnum vera trúað af stjórnimii fyrir sumu því, sem má ske sýnist
ekki minna vert, en þéttað, Svo sem, til að mynda, að vernda
réttindi manna, sjá um, að þeim verði hegnt, sem það verðskulda, en binum umbunað, sem eru þess maklegir;
þar sem
um eignir er að gjöra, eru þeir að miklu leyti ráðsmenn hinna
ómyndugu,
og verða að tala máli málleysingjeuna,
og hinna
annara, sem af ýmsum öðrum orsökum ekki igeta komið fyrir
sig orði; þegar varmennskan
treður sannleikann
undir fætur
ser, er þeim falið á hendur að halda allar þær rannsóknir,
sem
nauðsynlegar
virðast, til þess hann leiðist í ljós, og það svo,
að þeir hafi vald til að skipa hlutaðeigendum
að sanna sögu
sína í nafni hins hæsta og hafa hann að vitni framburðar síns;
þegar menn í héruðum eru valdir til að sefa miskliðir og miðla
málum manna í milli, hafa sýslumenn þar til mestan aðkvæðisrétt, og eins þar sem menn eru settir til að hafa af.s kipti
helztu á fátækramálefnum
í sveit hverri, og öðru því er viðkemur góðu skipulagi.
Skyldi nú ekki þessum mönnum vera
eins vel trúandi fyrir að velja ser menn til aðstoðar við uppskriptir á nöfnum og atkvæðum' þeirra manna, sem kosningarrétt og kjörgeingi bafa?
Skyldi þeiM ekki hugfast mikilvægi
ætlunarverks
þeirra? og skyldu þeir ekki einna bezt þekkja
til í hverju kjördæmi, sem þeim er trúað fyrir, að velja hentugustu mennina til þessa .starfaj' Eru menn vissir um, að prófastar og alþingismenn
cséu . allstaðar
betur
valdir, en einhverjir aðrir? Eg fyrir mitt leyti held, að bæði þessar kosníngar og aðrar verði aldrei svo vel vandaðar, að þær geti ekki
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mistekizt; en eg er líka sá trúmaður, að hæði sýslumenn og
allrir vinni að þeim eptir heztu sannfæríngu og hafi jafnan fyrir augum heillir föðurlands ins, og einnig, að þeir að nokkru
leyti takmarki sig við tiltrú þá, sem þeim er veitt.
það hefir verill borið her upp breytingar eða viðauka-aðkvæði, sem fer fram á, all hreppstjórar og prestar fái borgun
fyrir uppskriptir nafnaskránna, og hefir þéttað mætt nokkrum
mótmælum, sem einkum hafa átt að vera bygð á þeirri ástæðu,
ef ástæðu skyldi kalla, all þeir hefðu (hreppstjórarnir sum se)
unnið launalaust að mestu leyti hingað til, og væru því ekki
góðu vanir, mundu þess vegna ekki kippa ser upp við, þó þeir
yrðu að gjðra þéttað án endurgjalds.
Eg vil nú spyrja: er
það sanngjarnt, að synja þeim réttar síns, sem eiga fulla heimtíng hans, einúngis af þeim orsökum, að þeir hafi svo leíngí
án hans verill, og væri orðnir því vanir? Breytíngaratkvæði þvi,
sem fór fram á, að sýslumenn feingju borgun fyl'Ír að rita kjörskrárnar, var her þó vel tekið, eins og mer fannst líka vera
skylt; en því undarlegra virðist mer, að þeir, sem eru aðstoðarmenn sýslumanna í verki þessu, prestarnir og hreppstjórarnir, skuli einga hlutdeild fá í þeirra réttindum þessu við komandi, þar sem þeir þó hafa hlutdeild í þeirra skyldum. það
hefir nokkrum sinnum á þingi þessu verið talað um, að prestarnir hefðu við bág kjör að búa; þó er nú ekki á að sjá, að
svo ~e; það er, eins og sú mikla endurbót á kjörum þeirra og
hreppstjóranna eigi að hvolfast yfir þá alt í einu.· það er
undarlegt, að mer virðist skoðun sumra manna vera á þá leið,
all allar byggingar eigi að byrja efst og stíga 8VO niður smátt
og smátt, og þó sýnist mer að öll hin jarðneska tilvera bendi
einmitt á það gagnstæða.
l\ler þækti nú mjög undarlegt, ef
að hreppstjórar þeir, sem her eru á þessu þiugi, yrðu mótfallnir hinni áminuztu uppástúngu,
jafnvel þó hún geti ekki
heitið nein veruleg umbót á kjörum þeirra, sem ekki er heldur að vænta að þessu sinni.
Mer þæktu líkindi til, að þeir
vildu ekki spilla fyrir stéttarbræðrum
sínum, sem margir munu
vera fátækari, en þeir, sem nú eru her af þeirra flokki, hverra
hluttekt í þíngi þessu er bundin við talsverðan fjárstofn.
þess hefir verið getið til, að alþýðu mundi geðjast illa,
ef prestar og hreppstjórar
feíngju hina áminnztu borgun, en
eg er nú öldúngis á gagnstæðri meiningu um það, því eg hef
heyrt margan alþýðumann játa, að hreppstjórum væri éréttur
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gjiirður, með því að láta þá gegna þess konar stðrfum, er staða
þeirra út heimtir, án þess þeir feingju þar fyrir nokkurt verulegt endurgjald.
En hver sem nú verða afdrif uppástúngu
þessarar, þá el' eg viss um, að höfundur hennar ber með ser
héðan af þinginu þá meðvitund, sem er honum næg umbun
fyrir viðleitni sína að fá heimi framgeingt .
•!ón Jðnsson: Hefði verið búið að vekja lljá mer þá athugasemd, sem herra stiptamtmaðurinn áðan hreifði, og færa
rök að henni á þann hátt, að aldurstíminn frá 25 árum til 30
ára væri sá kafli í hinu mannlega lífi, á hverjum hætta st væri
við 'að menn alment gjörðu sig eptir tiltölu optast seka í ýmislegum lagabrotum og misgjörningum, munda eg líklega hafa
hikað mer við að bera upp hreytingaratkvæðið, um að 25 ára
aldur skyldi hið neðsta takmark aldursins fyrir kcsningarrétti.
En þessi athugasemd var þá hvorki vakin og hefir heldur enn
nú ekki sannfært mig að fullu, því þó hún í veru sinni kunni
að vera mikils verð, og styðjast við reynslu í sumum löndum,
þá er ekki víst, a'ð svo sé ber ástadt,
Líka var nú her einúngis bent á aldurinn frá 18 til 30 ára i þessi lifskafli, efhann
eiginlega ætti að upplýsa sjálft umtals efnið, þyrfti að skoðast
í tvennu lagi, nefnilega árin fl·á 18 til 25 út af fyl'ir sig, og eru
þau 7, og aptur árin frá 2'5 til 30, sem eru að eins 5. þó það
nú kynni eiga ser stað, að á þessum 12 árum til samans teknum væri breyskleiki manna mestur, er ekki séð fyrir endann
á því, hvort það er á hinum fyrri 7 árum, eður hillum síðari I)
árum kafla þessa, sem mest er hætta búin mannlegr] ráðvendni.
En yrði séð fram á, að árin frá 25 til 30, borin saman við árin frá 30 til 35, eða 35 til 40, væru hin hættulegustu,
er öðru
máli að gegna, og þó þessi reynsla kynni annarstaðar að eiga
ser stað, get eg varla haldið hún muni ná til her i landi. þa/) er
hel' að auki ljóst, að þó það se sá flokkur )llgri manna í landillu, sem er frá 2:> til 30 áru, sem eg held með að frelsi eigi
að hafa til kosninga, er það undir öllum þeim almennu skilyrðum um ásigkomulag, mannorð, ráðvendni, fríheit og lagabrot, sem dæmd hafa verið, og stafliðirnir a, e, d, e,.'1 í kosníugarlaga frumvarpinu út heimta, takast því með þessum hætti
allir af þessum flokki, sem hefðu gjört sig seka í einhverri
þess slags yfirsjón, undan hluttekníngu í kosníngum, eins og
aðrir. Eg hef því enn nú ekki getað fullkomlega sannfærzt
um af þessum ástæðum, að hætta sé búin af frelsi því, sem
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25 til 30 ára gamlir menn gætu feingið til kosnínga ; og þó nú
þessi réttindi væru borin saman við réttindi Dana, þar sem að
eins 30 ára gamlir menn mega kjósa, held eg se ólíku saman að
jafna, þegar yfir höfuð er litið á fólksfjölda, siðferði og almennings upplýsingu her á landi og í Danmörku, og jafnvel
eptir tiltölu og kringumstæðum meir þraungað her að með 25,
en þar með 30 ára aldrinum, og þetta held eg stjórnin mundi
sjálf sjá að ekki væri ráðlegt að takmarka frelsi manna sömu
takmörkum her, eins og kynni vera nauðsynlegt þar. því t.
a. m. þegar til ríkisfundar Dana var kosinn að eins 1maður fyr •.
ir hver 12000, en ver vonumst eptir og ætlum að biðja um yfir 40 menn eður 1 af 1 til II þúsunds af þjóð vorri til þjóðfundar vors, sem að því leyti Íslands serlega ástand snertir,
á þó að hafa sama eða líkan ti1gáng ogríkisdagur
Dana; sjá
menn þá af því, hvað nauðsynlegt er, að öðruvísi se takmarkað frelsi vort, en Dana, til þess ver þó höfum jafnretti með
þeim, svo sín takmörkun verður að eiga við hvern hluta ríkisins, ser í lagi þetta serstaklega land vort.
þegar her að auki er að gætt, að á þeim eina, nú um lángan aldur sannkallaða þjóðfundi í landinu við Öxará þann 28.
f. m., og hvar vænta má, að úrval þjóðarinnar hafi verið saman komið til að fram bera sameiginlegar óskir sínar fyrir alþíngið, var í bænarskrá til þingsins beðið um aldurs takmörkim þessa við 25 ár, þá er það þó ætlandi, að þjóðflokkur þessi
hafi ekki síður en þíngið þekt bæði sjálfan sig og þj~1'i sína
og ekki álitið þessa takmörkun ·ísjárverða. Mer virðist því það
þurfa að vera gildar ástæður fyrir þíngið, að neita þjóðinni,
auk annars, um þessa beiðni hennar, og af því eg hefi heyrt
margra þingmanna mótbárur reistar móti þessu, get eg einÚJlgis fallið frá kröfu minni um, að atkvæðið se borið upp við
þingið, en jafnsannfærður er eg eptir sem áður um réttindi
og ósaknæmi, sem það hefir við að styðjast.
þ. Sloertsen : það heitir varla, að eg hafi um malefni
þetta tekið til orða enn þá, og eg skyldi nú heldur ekki hafa
staðið ~pp, væri það ekki vegna reglu þeirrar, að láta vita,
hvernig eg greiði atkvæðin, sem eg ætla að þjóðin hafi heimtíngá af þingmönnum.
Umræður máls þessa eru orðnar svo
lángar, að eg hvorki vil Ieíng]a þær mikið og heldur ekki get
bætt neinn við ,~eni ekki er. hreift við áður.
Atkvæði mitt
gef eg á þá leið, að semjainnst sévikið frá nefndar-uppástúng-
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unni; mer þykja færstar breytingarnar af þvi verði, að vert se
þeirra vegna að styðja að því, að atkvæðin verði mjðg á sunrlrÚllgU, hvar við málefninu getur, ef til vill, orðið meira eða
minna spilt. Sú breytingin frá nefndar - uppástúngunni,
sem
hefir feingið flestu meðrnælin, hún er um aldurs takmörkin
kjósenda, en eingu að síður ætla eg að veita þvi atkvæði, að
þau séu bundin við 30 ár, og hefði slíkt ekki verið kallað
band fyrir fáum árum síðan; ástæður fyrir því, að þessi takmörkun se betri og viðtökulegri, en hún kann i fyrsta áliti að
virðast, hefir nefndin, framsögumaður, og fleiri, fært svo greinilegar, að eg ætla menn verði að játa þær sannar; það er líka
aðgætandí, eins og hinn virðulegi þingmaður, el' seinast mælti,
drap á, að ef við færum að biðja um 25 ára aldurs takmörkun kjósenda, svo beiddum við um meira en jafnrétti við Dani;
þvi höfum við þó ekki farið á flot, enn sem komið er, og hefir okkur þó ekki með jafnaði verið borið það, að við beiddum
um of lítið, hitt hefir fremur heyrzt, að við færum fram á heldur mikið; og þó svo færi nú, að stjórnin, að bón vorri, veitti
þessi rýmri takmörkin, hvar við kosningarnar, að minni ætlan,
hlytu að verða ótryggari, óttast eg mikið fyrir, að i stað þess
kynnu verða Higð einhver þau bönd önnur, sem okkur þæktu
hálfu verri, og held eg betra, að fara ekki fram á slíkt,
En
það er þó ein uppástúnga nefndarinnar, sem eg ekki get felt
mig við; eg Jet ráða i það um daginn, og hvernig sem eg velti
þvi fyrir mer, getur mer ekki skilist það, að hún eigi sem bezt
við; það getur verið slíkt komi af misskilningi, en það verður þá
hverjum að fylgja, sem fast er við hann; eg meina uppástúngurnar i 20. og 21. greininni, að þvi leyti sem þær snerta fulltrúa útnefníngu þá, er stiptamtmanni er ætluð; mer finnst það
vera einhvern veginn óþjóðleg og ófrjáls tilhögun, er se þeim
umsvifum bundin, sem ekki séu meðfærlleg, og virðist mer
herra stiptamtmaðurinn hafi líka ljóslega tekið það fram, svo eg
gef ekki um að leingja fremur ræður um það. Eitt er, sem eg man
ekki hvort hefir verið hreift við, og það er, i hið minnsta finnst
mer svo, sem allir þeir, er mæla á móti breytingu þessara
greina frumvarpsins, byggi skoðun sína á því, að einginn Iull-:
trúi nokkru sinni megi ne geti skorað sig undan valinu, en
þeirri skoðun get eg ekki samsint; þvi eg held, að ýmislegar
hindranir, dauðinn sjálfur, og jafnvel viljaleysið. að taka á
móti valinu, muni eins verða til her eptir, eini og það hefir
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verið hÍnga~ til, og ekki hverfa með öllu; þab væri líka, að
ætlan minni, með öllu óheyrt band á frjálsræði manna .• sem eg
veit fyrir víst að stjórnin þó aldrei leggur á, ef að hver -valinn fulltrúi ætti að vera skyldugur til að taka á móti valinu,
hvernig helzt sem á stæði; væri nú þessi mín skoðun rétt, þá
held eg hverjum utan héraðs kjörnum fulltrúa væri leyfilegt
að taka á móti valinu, án þess að bíða eptir vissu um það,
hvort hann hefði hlotið fleiri atkvæði einhverstaðar um alt
land, hverja hann, ef til vildi, seint feingi og kann ske ekki,
fyrri en laungu eptir lok þjóbfundarins,
eptir nefndar-uppástúngunnar tilhögun, og fylgdi þá af þessu, að hann gæti ekki
tekið móti vali annarstaðar,
þó fleiri væru þar atkvæðin,
svo hann ekki brigðaði loforð sitt, gefið þeim, sem fyrri beiddi,
Líka hefir þvi verið spáð, að nýum völum ekki mundi verða
komið við; en þær spár óttast eg ekki, þVÍ eg held það muni
mjög óvíða, og, ef til vill, hvergi þurfa á þeim að halda, og
þó þess þyrfti, mundi það verða hægðar leikur, og vissulega
hægri, en öll umsvif þau, er nefndin í þess stað fer fram á.
því sem hreift er, að svo geti farið , eptir breytingar uppástúngunni frá nefndarinnar, að sá verði fulltrúi, sem hlotið hafi
fáein atkvæði, er kjósendur hafi gefið hönum í spaugi, veit
eg ekki hvort á að svara;
mig furðar nokkrum detti slíkt í
hug; eg fyrir mitt leyti get eingan veginn ætlað það nokkrum þrÍtugum landa minna, að þeir lítilsvirði svo þjóbfund þenna,
sem ræða á það mest um varbandi málefni þjóðarinnar, eða hafi
svo gjörspilta tilfinningu fyrir sóma og gagni fósturjarðar
sinnar, að þeir kjósi fulltrúa í hæðnis og spottskyni ; eg á það
víst, að einginn kýs öðruvísi, en fullur alvöru og áhuga um
það, að kjósa eptir bezta viti sínu og sannfæringu, þann sem
gagnlegastur verði. Eg verð því að veita mitt atkvæði breytírlgar - uppástúngu ens annars konúngkjörna þingmanns, eg
gjöri það eptir minni sannfæringu, og munu þeir ekki lá mer
það, sem eru fastir við sína. Um viðauka-atkvæði mitt skal
eg ekki fara orðum, hinn konúngkjörni varaþingmaður tók af
mer ómak; en undarlegt þækti mer það, ef menn ekki skyldu
girnast prentuu á ræðum enna útvöldu á síðan, þegar menn
þykjast þó ekki mega missa eitt orð alþíngismanna.
Eyólfur Einarsson: Eg stend nú einasta upp til að láte
þingmenn vita, að af ástæðum þeim, sem færðar eru til af
þeim, að frá 2á árum til 30 séu menn að réttu úti lokaðir frá
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kosuingarretti,
hen eg einga sannfæring feingið j eru ástæður
mínar að öllu óhraktar ; því þó 30 ára aldurinn sé takmark
það, sem við er miðað Í Danmörku og víðar, sannar ekkert móti
mer. Eg hefi heyrt því hreift her á þinginu, að á tímabilinu
frá 25 til 30 muni mönnum fremur hætt viðyfirsjóimm og athugaleysi, en eptir þrítugs-aldur; því held eg nægilega hrundið af þingmanninum úr Suðurþíngeyarsýslu
, sem áðan mælti,
er eg sannfærður um, að þíngmenn geta ei sannað það; það er
eptirtekt mín á seinni árum, að árin frá 18 til 25 se það tímabil, sem úngir menn séu mest hvarflandi og, sem menn kalla,
milli vita. það er eitt fram fært, að takmörkun þessi se til
að tryggja kosningar; það getur verið, að svo se, en eg vil
spyrja: mun ei eins áríðandi að tryggja prestsembættið?
þó
mega prestaefni vígjast 2á ára. það er athugavert, að eptir frumvarpillu má 100 ára gamall karl kjósa fulltrúa, ef hann kemst
til þíngs; þó álíta ei landslög vor áttræðan mann að öllu myndugan að ráða fjármunum sínum, þar gj öf hans má óuýta.
Stetf'dn Jðnsson:
það var áðan minnzt á, sem ástæðu
fyrir að Vestmannaeyar ættu ekki að hafa nema 1 þíngmann,
að svo stæði í frumvarpi, sem nú se komið frá stjórninni; en
mer finnst, að það geti því að eins verið ástæða til að breyta
frá nefndarálitinu,
ef að i þvi um getna frumvarpi stjómarinnar er ekki ætlazt til, að 1 þingmaður skuli vera frá fleiri kjördæmum, en Vestmanneyum;
en sésvo um fleiri kjördæmi,
og því ekki verður breytt í þessu frumvarpi, sem ekki er hægt,
fyrst einginn hefir borið upp breytingaratkvæði
um það ,þá
finnst mer heldur ekki gild ástæða til að breyta þVÍ um Vestma nnaeyar.
það hefir verið mælt með því, að prestar og hreppstjórar
feingju borgun fyrir að rita kjörskrárnar, og það sæti illa á
mer, að mæla það af þeim; en þetta er ekki mikið starf eða
margbrotið ; því ekki þurfa þeir að skrifa kjörskrá, nema eina;
öðru máli er að gegna um sýslumenn, sem verða að skrifa
eins mörg eptirrit kjörskránna,
eins og margar eru sóknir eða
prestaköll í sýslu þeirra, og eptir opnu bréf frá 6. júlí 1848
eiga þeir a~ skrifa þessi eptirrit fyrir ekkert.
Eg held því,
ef farið væri að borga hreppstjórum, en ekki sýslumönnum,
að hvorum tveggja brygði við, eptir sem hvorir fyrir sig hafa
laun, nú sem stendur.
Ekki virðist mer nauðsyn að fallast á,að kjörskrárnarsc\l
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líka til hjá hreppstjórum,
. því það veldur meiri skriptum,
og
ekki se eg, að það héti lagabrot,
þó prestur
og hreppstjóri
skiptust á um þetta, þar sem það þækti betur eiga við.
þá hefir enn verið minnzt á, að betur mundi fara, að bafa
lögheimili í staðinn fyrir eitt ár, sem stendur í frumvarpinu;
en eg held, að þau van kvæði, sem þar við þykja, hvyrfu að mestu,
ef ekki væri við kosningaraðferðina
rígbundið
við 1 ár; því
líklega fara ekki kosníngar fram, fyrri en undir eða eptir fardaga, og þá gætu þeir, sem fyrir nærfeIt heilu ári hefðu kom .•
ið inn í kjördæmið; náð í kosníngarrétt,
þó ekki væru þá fardagar' komnir;
en ef bundið er við lögheimili,
os; kosningar
fara ekki fram, fyrri en eptir fardaga, . þá eru þeir, sem eru
nýfluttir inn í kjördæmið,
ekki þar komnir á kjörskrána,
en
eru a kJ9rskrá þess héraðs, sem þeir fluttu frá, og þyrfti þá,
ef bundið væri við lögheimili,
að fá sig burt numda af þeirri
fyrri kjörskrá,
og inn tekna á þá síðari, og það gæti þó haft
ýmsa annmarka,
og væri því liklegf,
þegar svona stendur á,
að maður geti notið kosuingarrréttar
í því héraðinu, sem hann
er inn tekinn á kjörskrána,
'þó hann se nýfluttur þaðan.
þar sem þess var getið, að árabilið frá 18 til 30 væri sá
kaffi æfinnar,
sem flestir kynnu að hafa misséð sig í framferði sínu, þá var það ekki í þeimtilgángi,
að þeir mundu
komast aðkosmngum,
sem ekki hefðu óflekkað mannorð ; en
það er, að eg held, ekki meiningin, heldur að sýna, að þessi
um talaði kafli æfinnar kynni að hafa í för með ser meiri óstaðfestu og fljótræði,en
hin selnnialdursárin,
.
FramsÖrlumaður: Nokkrir hafa orðið til þess, að styrkja
breytrngaratkvæðíð
við :20. og 21. gr. það gleður mig, að þeir
segjast
vera sannfærðir,
þó eg ekki skilji,
hvað þessi sannfæring þeirra styðst við; því mel' virðist henni vera líkt varið
og fyrir þeim, Sem þykist hafa keypt úlfaldagrip,
þó hann
bæði sé 'laungraður og vammhaltur. og af þvi eg hugsa ekki til,
að mer takist að bífa þessari sannfæringu
þeirra, vileg gjarnan Íofa þeim að vera svona vel ríðandi.
Ég hafði vonazt eptir' því; að þingmaður' Suðurþíngeyarsýslu
tæki aptur breytingaratkvæði
sitt um 25 ára aldurinn;
en fyrst bann færði ekki
fleiri rök: fyrir þessu atkvæði sinu; en hann gjörði, þykir mer
enda betta,að
·ha'nn lætur: flað sitja; því þáðer'öllum
lj6st,
að ekki 'hefir óráðvendninianrta
á þeim aldri, frá 25 til 30,
verið brugðið' 'fyrir' sem ástæðu fyfir því, að' ekki mætti Veita
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mönnum á þessum aldri kosningarrétt, og get eg vel vitað það, að
þingmanninum varð ekki annað fyrir, til að mæla með breytingaratkvæði sinu, en að bregða þessu við. Hin fjórða grein,
og einkum stafliðurinn b í henni, er, ef til vill, aðalhyrningarsteinninn i þessu kosningarlagafeumvarpi, og vil eg geta þess,
að þessari uppástúngu um 25 ára aldurinn var í vetur á ríkisdeginum hrundið með fjarskalegum atkvæðafjölda.
Mer sýnist
það því ísjárvert, að gjöra sitt til að spilla góðu málefni, með
því að halda slíkri uppástúngu fram.
Eg þykist ekki hafa fleiru að svara að sinni upp á þær
athugasemdir, sem fram hafa komið i ræðum þingmanna.
Kr. Kristjdnssons
Áður en þíngmenn greiða atkvæði sín
við víkjandi breytíngaratkvæði hins heiðraða konúngkjörna
þingmanns andlegu stéttarinnar við 20. gr. í frumvarpi nefndarinnar, verð eg að biðja þingið vel að íhuga, að í fyrstu
klausu nefndrar greinar stendur með berum orðum, að fundarmaður, sem kosinn er utan kjördæmis, sé rétt kosinn þar,
sem hann hefir atkvæðin flest, og verður nú þessi klausa að
standa óumbreytt, þar eð ekkert breytingaratkvæði
við hana
er upp borið, og í miðklausunni rétt á eptir, sem einnig verður að standa óumbreytt, stendur einnig með berum orðum, að
ef eitthvert kjördæmi missir einhverra orsaka vegna fulltrúa
sinn, þá sé þar rétt kjörinn fulltrúi sá, sem hefir atkvæði næst
þeim, sem úr fell , og eptir teðu breytingaratkvæði á nú að
bætast aptan við þessi orð: "annars se kosið að nýu". þetta
er nú öldúngis ósamkvæmt þeim hluta greinarinnar, sem eptir
áður sögðu á að standa éraskaður, þvi, þó einginn se kosinn
í kjördæminu sjálfu með ~O atkvæðum, geta margir i öðrum
kjördæmum hafa hlotið yfir 20 atkvæði, án þess þó að verða
fulltrúar, og eptir 1. klausu greinarinnar ætti einhver þessara
að koma i stað þess, sem úr fell í kjördæminu, og væri það
þá gagnstætt reglunum á undan, að kjósa fulltrúa á ný. Að
vísu hefir bæði uppástúngumaður og hinn virðuglegi þingmaður úr Múlasýslu viljað breyta orðunum í 1. klausu: "rett kosinn þar, sem hann hefir atkvæðin flest", á þá leið, að hann
skyldi gánga að kosningum í því kjördæmi, sem fyrst gefur
konum vitneskju um kosninguna; en þetta getur hann ekki,
þvi hann er að eins rett kosinn þar, sem hann hefir flest atkvæði, og þetta getur hann ekki vitað, fyrr en eptir lángau
tíma, Að láta hina um ræddu kafla 20. gr. standa óumbreytta
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ogaðhyllastbreytíngaratkvæðíð,
stángar því hvað annað, og
eg get ekki vitað og ekki þolað, að þíngið með því að aðhyllast þetta stáugi sig sjálft.
Að kjósa um aptur, eins og í
breytíngaratkvæðinu
er farið fram á, er líka í sjálfu ser hið
sama, sem að binda kjörgeingina við kjördæmi, og kippir það
undan frumvarpi nefndarinnar þeim aðalhymíngarsteini,
að
kjörgeingi se óbundið yfir alt lami, og verð eg þó að halda,
að sú skoðun nefndarinnar se rétt, að kosningar til þjóð fundarins séu að álíta sem gjörðar fyrir alt (landið, en ekki fyrir
einstök héröð ; því á þjóðfundinum verða rædd málefni, sem
snerta alla þjóðina í einu lagi, en ekki hagsmuni einstakra
héraða, og er þannig alt öðru máli að gegna um kosningar til
þjóðfnndarins, en um kosningar til alþingis.
Varaforseti: Afþví hinn heiðraði framsögumaður ei gætti
þess, að einum hinum virðuglega þingmanni skjátlaði nú í
skilningi tveggja greina frumvarpsins, og á þó þingmaður þessi
eingan vanda til þess, og meina eg það komi af því, að hann
hafi haft þau gömlu kosuíngarlög fyrir augum, en eg ætla, ef
til vill, að framsögu maður hafi hlífzt við, að geta þessa, ar
því maðurinn var samnefndarmaður hans: þá vil eg benda til
þessa, svo ei leiðist aðrir í villu af orðum hans.
Hann gat
þess við hina 8. gr. frumvarpsins, að störf sýslumanna væru
svo margfalt meiri, el) presta og hreppstjóra, við ritun kjörskránna; því að þeir ættu að skrifa kjörskrár þær, er liggja
ættu öllum til sýnis í sókn hverri sýslunnar eptir frumvarpinu
hjá prestunum, eptir breytingaratkvæði upp hornu við þessa
grein, hjá prestum og hreppstjórum; þá flýtur það þó af berum orðum frumvarpsins, að her er meint til kosningarskráa
þeirra, er prestar og hreppstjórar semja, því í 7. gr. er talað
um þessar kosningaskrár einar, og 7. gr. byrjar með orðum
þessum; "Nú eru nafnaskrár þessar ritaðar" o. s. frv.
Við stafliðinn fí 4. gr. gjörði hann þá athugasemd,
að
þegar einn flytur úr einu. kjördæmi í annað, meðan kosníngar
þessar eru í undirbúningi,
þá komi nafn þess, sem flytur, á
kjörskrár þess kjördæmis, er hann flytur frá, og eigi hann
því kost á, ef hann vill neyta kosningarréttar síns, að kjósa
í kjördæmi því, er hann flutti frá; en þetta er beint á móti
berum orðum stafliðsins fí 4. grein, sem segir, að þar eigi
hver kosníngarrétt, hvar ha un er .búsettur, þegar kosningar
fara fram.
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Menn hafa her lÍ þingi látið þann vilja sinni ljósi,sem
og er hinn náttúrlegasti,
ab kjörgeingi se sem óbundnust;
þvi hafa menn ei getað aðhylzt breytingaratkvæði
það, sem
bindur kjörgeingi við amtatakmörk, þó það veitti töluverðan
hagnað til ab koma kosningum frani í tæka tíð, Hinn þriðji
konúngkjörni þingmaður verzlegu stéttarinnar, er siðast mælti,
gat annmarkanna við breytíngaratkvæði hins annars konúngkjörna þingmanns hinnar andlegu stéttar við 20. greinina; en
í einu tilliti svo lauslega, að eg hlj t að ítreka það, þó eg
finni, ab það se nú all bera í bakkafullan lækinn, þegar verib
er að bera fram mótmæli gegn breytíngaratkvæði þessu. Menn
hafa her á þingi mest af öllu hræðzt, og það ekki án orsaka,
að tíminn yrði of naumur til kosninganna,
og breytíngaratkvæðið sparar sizt timann. það er marg - ítrekað, að eptir
kosníngarlögunum sé eíngum leyft utan kjördæmis að taka á
móti kosningum, nema eptir flestum atkvæðafjölda , og um
hann getureinginn sannfærður verið, fyr en hann haf feingib vissu um kosningar frá öllum kjördæmum landsins; en það
verður nú öllum auðsætt, að til þessa út heimtist meiri tími,
en þó sendar væru allar kjörskrárnar til stiptamtmannsíns, og
hann ætti að skera úr, hvar hver væri rétt kjörinn.
Eptir
breytingaratkvæðinu á nú kjördæmið, þegar það þannig hefir
mist fulltrúa síns, að kjósa að nýu, og þá er tímum svo fram
'komið, að kjósendur annaðtveggja verða að kjósa út í hláínu,
án nokkurrar vissu um eða jafnvel líkinda til, að fá þann all
fulltrúa, sem þeir kjósa, ellegar að binda sig við kjördæmisins takmörk ein, og er þá kjörgeingnisbandið orðið það þreingsta
sem verða má. Banni nú tíminn þessa nýu kosningu, þá er
að eins eptir hið þriðja og hraparlegasta úrræðið, að hafa þann
all þingmanni, sem má ske hefir 1 eða 2 atkvæði, þó aðrir sen
til í landinu, sem hafa kynnu 30 til 50 atkvæði, og eptir því
svo miklu meiraþjóðartraust.
þetta bill eg þingmenn vel að yfir vega, áður þeir gánga
til atkvæða um breytingaratkvæði
þetta, og það því heldur,
sem margir hafa látið á ser heyra, að þeir mundu aðhyllast
uppástúngu þessa, sem nú er svo ítarlega sýnt að lauslega er
hugull og ósegjanlega mörgum annmörkum bundin.
Stiptamtmaður:
Við víkjandi þeirri spurningu, hvort
Vestmannaeyar i frumvarpi stjórnarinnar se það einasta kjördæmi, er ekki kjósi nema einn fulltrúa, þá er þar fulltrúa
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talan miðuð við félkstðluna,
og stingur það upp á 1 fulltrúa
fyrir Vestmanneya,
og önnur hin fámeimustu
kjördæmi;
það
er víst, að þetta frumvarp, sem nú er að ræða um, fer eptir
kjördæmum,
en það ætti ekki einúngis að laga frumvarpið eptir
einum fast ákveðnum skoðunarmata ; eptir frumvarpi stjórnarinnar ætti Rángárvallasýsla,
t. a. m., að hafa 2 fulltrúa, en
Árnessýsla
3, og sýnir þetta, að það er ekki stór munur á fólkstölu, sem getur gert breytinguna
á fulltrúa
tölunni,
og held
ee; því, að þa.ð slit ekki svo hægt, að laga þess háttar frumvörp
eptir vissum einstaklegum
skoðunarmáta,
heldur hafa tillit til
fleiri.
Eins og því Vestmanneyar
ættu að hafa 1 fulltrúa, og
Árnessýsla 3, sem hið konúnglega
frumvarp fer fram á, eins
ættu eptir hinu frumvarpinu
hin önnur fámennari kjördæmi að
hafa 1, og sömuleiðis
Reykjavík;
eu allir væru víst á þeirri
meiníngu, að Reykjavík,
þegar á alt er litið, ætti að hafa 2, en
Vestmanneyar
1 fulltrúa,
Hvað það snertir, sem hinn fyrsti
konúngkjörni
þingmaður sagði, að Vestmanneyar
mundu kjósa
1 fulltrúa úr Uángál'valla
eða Árnessýslu,
þá held eg það óvíst, að Vestmanneyíngar
vildu kjósa hann úr Árnessýslu;
nær lægi heldur,
að kjósa hann úr Rángárvalla
sýslu, og þá
mundi Uángál'vallasýsla,
skoðuð eptir fornum takmörkum,
fá
4 fulltrúa, en Árnessýsla
einúngis 2, og held eg þó allir megi
sjá, að það se í eðli hlutarins,
að Vestmanneyar
hefðu 1, en
Árnessýsla
!l fulltrúa.
það, sem framsögumaður
sagði við víkjandi 20. og 21. grein,
að yfirvöld landsins skyldu setja fulltrúa, þar sem hann vantaði, og get eg ekki séð, að því verði
við komið; miklu betra væri, að hafa tillit til breytingaratkvæðanna vlð 20. grein.
Hinn heiðraði framsögmaður
sagði;að
hann vildi sníða föt
handa barni þessu, en hann gerði það á þann hátt, sem sýndi
hann væri ekki sjálfur faðir barnsins,
IJví þegar breytíngaratkvæðin sjálf eru réttborin
saman við greina, er eingu ábótavant.
Sú 14. uppástúnga
við 26. gr., "effulltrúi
vill hafa sig
undan þeginn þíngstörfum",
o. s. frv., snertir ekki einúngis kosningarnar sjálfar, heldur skyldu fulltrúanna yfir höfuð, og orð þau:
"skal hann til kynna það strax kjörstjórninni".
eru að skilja á
skynsamlegan
hátt, eða: svo snemma hann getur,
því margir
.geta verið örðugleikar
á þessu, t, a m. ef maður er kosinn,
sem ekki er búsettur í kjördæminu,
þá getur hann sagt, að
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hann geti ekki svarað kjörstjórninni,
áður hann fái vissu fyrir
því, að hann hafi ekki feingið fleiri atkvæði í öðru kjördæmi.
Hvað 2]. greinina snertir, þar sem sagt er, að stiptamtmaður skuli ákveða, hver se rétt kjörinn fulltrúi o. s, frv.,
þá virðist megi sleppa öllum þeim klausum og orðum, sem
þar að lúta, og verður þá meining greinarinnar
sú, að kjörstjórnin eigi að sjá um kosningarnar,
en ekki yfirvöld landsins. Framsögumaður
hefir að vísu talað um 'póstferð
um alt
landið, til þess að sækja kjörskrárnar,
en ekki hefir hann
stúngið upp á, hve nær sá póstur ætti að fara og hvaða leið.
Má ske nefndin vilji skjóta þessu til stjórnariunar,
eins og
eg held mundi verða tilgángurinn
með uppástúngurnar
í seinasta kafla nefudarálitsins,
eptir eðli þeirra, og get eg ekki
skilið við þiugið, án þess að leiða athygli þess að því, hversu
það se nauðsynlegt,
einmitt til al'l greiða veg bænarskránni
og
frumvarpinu,
sem nú er búið að ræða, að þíngið setji nefnd ;í
morgun
til yfirvegunar
hins konúnglega
frumvarps,
svo að
stjórnin geti séð, að þingil'l hafi gjört alt, sem í valdi þess stóð,
til þess að koma ser saman við stjórnina.
Yrði þíngið að eins
leingt til laugardags,
þykir mer þó líklegt, að tími fáist til að
ræða hin konúnglegu
frumvörp.
Framsðgumaður:
Af því eg í dag fór nokkrum orðum
um þetta mál, finn eg mer nú einnig skylt, efhinum hátt virta
forseta þækti það við eiga, að drepa lítið eitt á það, áður en
eg svara þeim athugasemdum,
er eg þykist þurfa, í ræðum
þíngmanna.
Mer getur ekki skilizt, að það sé til neins gagns,
eða hafi nokkrar
afleiðingar,
að taka þetta hið konúnglega
frumvarp öðruvísi til meðhöndlunar
ber á þingi: en á lögskipaðan hátt; verði því fyrst að setja nefnd, er semji álirsskjal,
sem svo liggi ákveðinn 'tíma á lestrarsalnum,
áður það kemur
til undirbúningsumræðu
og síðan til ályktunar.
Eg ímynda
mer nú, að ef hin sama nefnd yrði kosin í málið, eða nokkrir
þeirra manna, er í henni sátu, þá muni tíminn að vísu ekki
verða eins lángur og konúugsful1trúinn
i morgun ögraði þinginu með; en ekki getur mer dottið í hug, að eins stuttur tími,
og stiptarntmaðurinn
tók til', muni nægja.
En þó að menn ættu að dvelja her enn þá eina viku, og
það bygg eg nóg, þó málið se undir búið og rædt í lögskipuðu
formi, þækti mer það ekki svo gífurlegt,
og ekki vil eg fastlega mæla móti því, einkum þegar herra stíptamtmaðurinn,
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sem sýnt hefir þinginu svo einstakan velvilja, heldur hvetur
til þess, en letur. Eins og eg í dag fann mer skylt að láta í
ljósi meiníngu mína, eins gjöri eg það nú, og efkonóngsfulltrúinn
skyldi aptur mælast til þess, að þíngið yrði ieingt enn einn
viku tíma, þá mundi eg, eins og nú er komið, heldur verða
til að styðja það, einkum fyrir tilmæli herra stiptamtmannsins.
Um leið og eg sný mer að hinum öðrum athugasemdum stiptamtmannsins, f.á heyrðist mer. sem honum þækti mer ekki hafa
farizt vel að sníða j eg játa það, eg er einginn skraddari ; enda
ætlaði eg það standa föðurnum næst, að sjá barni sinu fyrir
vel sniðuum og laglegum fötum; en þegar ver nefndarmenn
fórum að sníða, fannst okkur barnið vera nokkuð undarlega
og óvanalega vaxið. Eg hafði að Ví8U ekki hjá mel' áðan blaðið, er nefndin hafði snarað upp á greinunum, eins og henni
fannst viðlægilegast samkvæmt breytingaratkvæðinu,
svo eg
kann að hafa fyrir þá sök skipað þeim niður nokkuð á annan
veg, en bezt m~ fara, en eptir hinar glöggu athugasemdir
herra stíptamtmannsins get eg þó ekki séð, að betur færi, ef
svona væri hagað, en eins og í framvarpinu segir; því þó
svona se ákveðið, eins ogí frumvarpinu segir, þá má þú gjöra
ráð fyrir, að kosningum verði öðruvísi hagað ytir höfuð, en
þótt kjósa megi um alt land, en þetta er einmitt til mestrar
hægðar, ef utan héraðs er kosið. En hitt, sem stiptamtmaðurinn sagði, að betur færi að taka inn í bænarskrána bæn um
að stjórlJin lagfærði galla þá og anmarka, er fyndust á frumvarpinu, þá finnst mer, að ekki se neitt athugavert við, að á
það se drepið.
.
Stiptamtmaður:
Hvað því við vikur, að eg fór þeim
orðum, að I)ingtíminn yrði að leingjast, þá vil eg geta þess,
að meira mun verða talað um það á morgun; eg hefi einúngis
viljað láta í ljósi, að eg áliti það skyldu mína, að segja þingmönnum, að eg héldi það nauðsynlegt að framhalda þinginu,
þó verið geti, að það taki upp nokkuð leingri tíma, en framsögumaður sagði, og hef eg þá gert alt það, sem í mínu valdi
stóð, til þess að þíngið kæmi ser saman um þetta málefni við
konúngsfulltrúa nn.
J. Johnsens
Stiptamtmaðurinn
gat þess áðan, að í 20.
greinina vantaði ákvörðun fyrir því, ef fulltrúar ekki gætu tekið á móti neinni kosningu; en einmitt af þvi að nefndin ætlast
til, að ákvarðanir 20. og 21. greinarinnar líka nái út ytir þetta
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og önnur því um lík tilfelli, hefir hún í einu hljóði fallizt á,
að orðið, þannig, í öðrum kafla 20. greinarinnar,
se feIt úr.
Tilgángur greinarinnar
yfir höfuð, og einkum
tveggja seinni
kafla hennar, el' að komast
hjá kosningum
upp aptur, sem
nefndin
eptir kringumstæðunum
ekki getur seð að við verði
komið, yfir höfuð að tala, ef þjóðfuuduriun
á að haldast að
ári og kosningarnar
eiga að geta náð frjálst yfir alt landið, en
það er það, sem hvorki nefndin
ne þíugmeun geta fallizt á
að breyta út af, svo að eigi megi kjósa aðra en þá, sem
annaðhvort
hafa heimili í kjördæminu
sjálfu, eða þá í arntinu.
pegar nú enn fremur í þriðja kafla greinarinnar
stendur: "en
fari svo, að einginn þeirra, sem völ er á eptir í kjördæminu"
o. s. frv., þá eiga þessi orð sömuleiðis
eins vel við þau tilfellin, að einhvern
fulltrúa vantar fyrir aðrar sakir, en þó að
hann henr feingið flest atkvæði annarstaðar,
eins og þau, sem
helzt er gjört ráð fyrir, að kjördæmið verði fulltrúalaust,
af því
það hefir kosið ser fulltrúa,
sem ekki er btlSettur í kjördæminu, eða neinstaðar
þar sem bann er koslnu, og sem þar hjá
hefir feingið flest atkvæði á öðrum stað.
Einúngis
kynni það
að virðast, að orðin í 21. grein; "en hafi ein ginn innan llel'aðs
flest atkvæði, skal stiptamtmaður
vor", o, s. frv., einna helzt
benti á hið síðast greinda
tilfelli;
en hæði er þetta
tilfelli tekið fram, fyrir þá sök að gjört er ráð fyrir, að það optast komi fyrir eptir ákvörðuninni
í fyrsta kafla 20. greina,', og
líka virðist það mega nægja, að þetta tilfelli þannig se tekið
fram til dæmis.
Eg verð ytir höfuð afl ætla, að verði hreytingaratkvæði
hins beiðraða konúngkjörna
þingmanns
hinna!'
andlegu
stéttar
tekið til greina, þá muni hymingarsteinninn
undir þeim frjálsu kosningum,
sem við nú erum að berjast
fyrir, og sem einmitt er lagður svona, til þess að kosinn verði
í kjördæmi hverju fulltrúi,
hvar sem hann svo er í landinu,
detta úr byggíngunni,
og hún sjálf UIU koll, þat' sem hinuni
fyrsta kafla 20. greillarinnar
nú heldur ekki verður breytt.
Stiptarntmaðurinn
gat þess einnig áðan, að sumstaðar
annarstaðar væri sá kosuiugarmáti
hafður við, að stó r umdæmi kysu
alla fulltrúa sína, eins og á einum stað, þannig, að svo margir yrðu fulltrúar fyrir alt umdæmið,
sem þyrfti, af þeim sem
flest reyndust að hafa feingið atkvæðin; eu nú skilst mer ekki
betur, en að þessi hinn sami kosníngarmáti,
sem nefndiu í raun
og veru er kominn niður á á nokkuð annan veg í 20. og 21.
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greininni,. megi verða eins að liði fyrir því, þó kosið
í hverju
einstöku kjördæmi, og þó að hann þannig ekki se hafður við,
og ekki verði það vegna víðáttu landsins,' nema að nokkru
leyti. Áður en eg sezt niður aptur, verð eg að lýsa því yfir,
að mer fyrir mitt leyti eingan veginn getur legið það í léttu
rúmi, hvort þíngmenn þeir, sem hafa mælt með þeirri uppástúngu, sem her ræðir um, sannfærast eða ekki sannfærast,
um að þeir eru komnir á villigötu, áður en þeirgánga
til
atkvæða, því eg get ekki seð betur, en að uppástúnga þessi
sé í alla staði óhafandi, og að okkur ekki ríði minna á, að
hún falli með atkvæðafjölda her á þíngi, en á því, að fá þessi
hin frjálsu kosningarlög, sem við allir ætlum að biðja konúug
um að veita okkur.
Stiptamtmaður:
Hinn heiðraði þingmaður Árnesínga sagði,
að þegar "þannig" er slept, mundi það lagfærast, sem ábótavant væri í frumvarpinu; en eg get ekki verið því samdóma;
þvi þegar orðinu "þannig" er slept, þá verða að vísu hinir, sem
flest hafa atkvæði næst á eptir fulltrúunum, að skoðast eins
og varafulltrúar, en þó er ekki sagt, hver skal kveðja þá til
þíngs.
það var sagt, að stiptamtmaður skyldi kalla fulltrúa til
þings, en hversu hæglega getur það ekki við borið, að sá, sem
hann kveður til þíngs, vilji ekki gánga að þeim kosti. 'I'il
að komast hjá viðlíkum vandræðum, var það áður til tekið i
reglugjörð, sem híngað til hefir verið í gildi, að sýslumaður
skal skipa fulltrúa að láta varafulltrúa vita forföll sm, En ef
eptir frumvarpinu einhver er kosinn fulltrúi og afsakar sig,
þá er ekkert orð um, að hann eigi að snúa ser til neins, nema
i breytíngaratkvæðinu,
þar sem er talað um kjörstjórnina, svo
að ef breytíngaratkvæðið væri til greina tekið, gæti þessu orðið nákvæmar skipað í umburðarbréf til sýslumanna. . þær ákvarðanir í 20. og 21. greinum, að senda kjörskrárnar til stiptamtmannsins, eru ekki hyrníngarsteinn frumvarpsins, heldur
neyðarúrræði, því þar eð þó Ísland yfir höfuð ekki er gert að
einu kjördæmi, get eg ekki seð, að það se til annars að senda
kjörskrárnar hingað, en til þess að nokkrir menn fái að vita
her í Reykjavík, hverjir séu valdir, og hvað mig snertir,vildi
eg ekki óska að fá þetta að vita.
þegar talað er um þjóðfund, á yfirvaldið að skipta ser sem minnst af öllu, og láta
landsmenn vera svo frjálsa, sem orðið getur, i völum þeirra;
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það væri líka merkilegt, ef stiptamtmanni væri lögð sú skylda
á herðar, sem ekki er nauðsynleg, og þar að auki á móti ósk
hans.
Varaforseti: þessi er þá að réttu lagi sá seinasti dagurinn, er ver hafa eigum störf saman á þíngi þessu; þessi er
sá seinasti lögskipaði dagurinn, og þingmenn renna án efa
huga sínum yfir það, sem fram hefir farið þessar seinustu 4,
vikur
þe~ar ver komum til þíngs þessa, horfðist að vísu iIIa
á; konúngsfulltrúann
vantaði, og alt það sem þjóðin vænti
eptir frá stjórnarinnar hendi, og að vísu mundi her ekkert
þinghald hafa orðið, hefði herra stiptamtmaðurinn ekki góðfúslega gr eidt úr vandræðunum.
Menn sjá það nú, að hefðu þingmenn, sem menn nú vita
Tar konúngsfulltrúans vilji, átt að bíða þess tíma, að konúngsfulltrúi kæmi, þá hefði mátt leirígi bíða; ~ví fyrst að kvöldi
hins 29. þ. m. kom hann her til lands. En eins og herra stiptamtmaðurinn tók þá góðfúslega að ser störfkonúngsfulltrúans,
af því hann fann það skyldu sína við stjórnina og þjóðina, svo
hefir hann þar með gefið þess nýan vott, að hann vill vel.
þíngstörfin hafa geingið klaklaust fram á þennan dag, þó
í dag ætlaði að gánga nokkuð stirt;· en nú, þegar kvöld er
komið, finnur hver þingmaður það með sjálfum ser, að það
var aptur herra stiptamtmaðurinu, sem gjörði endann góðan.
það fer mí illa, að það skuli vera einmitt eg, sem nú á í
þingsins nafni að bera herra stiptamtmanuinum þingsins og
mitt þakklæti, því einginn mun her innan þíngs, er þetta geti
farið óhönduglegar;
því mer var það aldrei lagið, að segja
nokkrum manni hrós upp í eyrun.
Eg finn það, að mer heppnast ekki að tjá honum tilfinn.íngar allra þíngmanna; ætla eg því í nafni þingsins, að tjá
honum innilegar þakkir fyrir frjálslyndi hans, alúð og einlægan vilja þinginu og þjóðinni til gagns.
8tiptamtmaður:
Áður en eg skil við það beiðraða þing,
vil eg láta því í ljósi mitt innilegt þakklæti fyrir velvild þess j
einnig þakka eg ástsamlega hinum hátt virta varaforseta alla
hans ástúð og velvild, er hann hefir auðsýnt mér; eg hefi, eins
og yður er öllum kunnugt, tekizt þetta mikilvæga starf á hendur, af því eg, eins og hinn hátt virti varaforseti mintist á, áleit það skyldu mína, því eg áleit, að þjóðfundurinn, sem boðað er að haldinn verði að ári, væri næsta mikils varðandi fyr-
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ir landið, fyrir ríkið, og fyrir samband þessa lands við ríkið,
fyrir það landið, þar sem drottnaði sagan, frelsið og trúlyndið ;
og óska eg því af heilum hug, að fundurinn,
sem haldast á
að ári, verði hinn hamingjusamastí
; eg hefi því óskað, að þau
lagaboð,
sem fundurinn
verður bygðnr á, yrðu sein bezt úr
garði gjörð.
Sjálfum mer og þínginu er óljóst, hvernig rætast muni úr þessu, en svo mikið veit eg þó, al') ver höfum
gert alt það, sem í voru valdi stóð, til þess að störf vor feingju
sem heillavænlegust
endalok,
og er það mín hjartans ósk, að
landsmenn
og stjórnin
gætu séð, hvað bezt mætti efla hag
landsins og ríkisins.
þar eð einginn tók til máls framar, kvað varaforseti
málið fullrædt, og leitaði síðan atkvæða þingsins um þessi atriði:
1. vm þingið, að fyrir Vestmannaeyar
se 1 þingmaður, en
3 fyrir Árnessýslu
(H. G. Thordersen) ?
FeIt með 21 atkvæði móti 2.
2. Við 4. grein staflið b ; viu þíngið, að 25 ára aldur ráði
kosningarrétti
(.JÓn Jónsson)?
FeIt með 20 atkvæðum móti 3.
3. Vill þíngið, að í 4. grein, staflið d, slept se orðunum: "og
ekki standa í skuld fyrir sveitarstyrk",
(Jón Jónsson)?
FeIt með 22 atkvæðum móti 1.
. 4. Vill þingið, að í sömu grein,
staflið f, se þannig breytt:
"þeir sem eiga lögheimili í kjördæminu,
þegar kosningar
fara fram (.Jón Jónsson)?
FeIt með 22 atkvæðum móti 1.
5. Vill þíngið, að hver sá megi kjósa, sem heimilisfastur
er
í kjördæminu,
þegar kosníngar
fram fara (Th. Gudmundsen)?
.
Aptur tekið af uppástúngumanni.
6. Við 22. grein: vill þíngið, að prestar og hreppstjórar
hafi
1 rbd, í laun um dag hvern, meðan þeir semja kj örskrárnar, en skrifarapeninga
eptir aukatekjuskrá
frá 10. september 1830 (Th. Gudniundsems
FeIt með 12 atkvæðum móti ll.
7. vm þingið, við 8. grein, eptir orðið "sóknarpresti"
bætist
við "og hreppstjóra"
(Ásgeir Einarsson)?
FeIt með 21 atkvæði móti 1.
8. Við 10. grein, vill þingið, að kjörstjórn sé ákveðin: sýslumaður, prófastur og alþingismaður
sýslunnar, eða þá vara-
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9.

10.

ll.

12.

13.
14.

15.

16.

þingmaður, en verði því ekki við komið, kjósi sýslumaður
og prófastur þriðja manninn (Jón þórðarson)?
Feit með 17 atkvæðum gegn 6.
Við 16. grein: vill þingið, að kjörstjórnarmenn greiði atkvæði sín þannig: að þeir riti þau í kjörbækurnar, áður en
kosningar byrja, og annist þeir um, að kjósendur ekki fái
vitneskju um, hverja þeir hafi valið, fyr en þeir að enduðum kosningum lesa þau upp fyrir kjósendunum (R. 1\1.
Ólsen) ?
Samþykt með 19 atkvæðum gegn 4.
Við 19. grein: vill þingið, þegar 2 eða 3 hafa jafnmörg atkvæði, að aldur ráðl, hverjir fulltrúar verði (Jón Jónsson) 1
Feit með 22 atkvæðum móti 1.
Við 19. grein: vill þingið, ef 2 eða 3 hafa jafnmörg atkvæði, skuli hlutkesti skera úr (Jón þórðarson)?
Feit með 20 atkvæðum móti 3.
Vill þingið bæta við endann á 19. grein orðunum: "eða
hlutkesti, ef hann vill það heldur" (StefTán Jónsson)?
Samþykt með 21 atkvæði móti 2.
Vill þingið, að orðið "þannig" falli burt úr 20. greininni?
Samþykt með 22 atkvæðum móti 1.
Við 20. grein: vill þingið, að þriðji partur greinarinnar
falli burt, en aptan við miðkaflann se bætt þessum orðum: annars se kosið að nýu, en se ekki timi til þess, þá
verði sá þingmaður kjördæmisins, sem flest hefir þá atkvæði úr því kjördæmi, þó færri séu en 20 (Haldór Jónsson) ?
Feit með 16 atkvæðum gegn 7.
Við 20. grein: vill þingið, að kosinn verði einn varaþingmaður ser i hverju kjördæmi (Ásgeir Einarsson)'1
FeIt með 21 atkvæði gegn 2.
Við 20. grein: Vill þingið, ef fulltrúi vill hafa sig undan
þeginn þingförinni einhverra orsaka vegna, að hann
skuli til kynna það strax kjörstjórninni,
sem þá kveður
þann til farar, er feingið hefir flest atkvæði næst hinum,
og skal sá réttur fulltrúi vera í stað hins, þó hann hafi
feíngíð færri atkvæði en 20 (Guttormur Vigfússon)?
FeIt með 20 atkvæðum móti 3.
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Við 20. og 21. greinir:
vill þíngið, að kjörgeingi
bindist
við ömt (H. G. Thordersen)?
FeIt með 21 atkvæði móti 2.
18. Vil'! 21. grein: vill þíngið, að í 21. grein bætist við eptir
orðin "stiptamtmaður
vor": "og tveir menn, er hann sjálfur
kýs" (Jón þórðarsoll)?
Samþykt með 17 atkvæðum gegn 6.
19. Vill flíngið, að kjörstjórnín
hafi borgun fyrir starfa sinn
eptir opnu bréfi 6. júlí 1848 (R. 1\1, Ólsen)?
Samþykt með 14 atkvæðum gegn 9.
20. Vill þíngið, að fæðispeningar
þjóðfundarmanna
séu 3 rbd?
Samþykt með 15 atkvæðum gegn 8.
og fell þar með breytingaratkæði
þingmannsins
úr Strandasýslu.
21. Vill þingið, að fæðispeningar
og ferllakaup þingmanna
til
þjóðfundarins,
á meðan á ferðinni stendur, séu 4 rbd?
Samþykt með 16 atkvæðum gegn 7.
og fell þannig breytíngaratkvæði
þingmannsins
úr Norðurmúlasýslu.
21. Vill þingið, að bænarskrá
se send stjórninni samkvæmt
nefndarálitinu
með þeim breytingum,
sem nú eru á orðnar?
Samþykt í einu hljóði.
Að lyktum
voru upp lesnar og samþyktar
2 allra þegnsamlegastar
bænarskrár
þingsins til konúngs.
1. Um undírskrlpt
konúngs
og hlutaðeigandi
stjórnarherra
á
hinum Íslenzka
texta þeirra lagaboða, sem gilda eiga á
Íslaildi. Bænarskrá
þessi er svo látandi :
Til
konúngs.
Alþingismaður
Skaptfellínga
bar upp að þessu sinni uppástúngu um það, að alþíngi bæri að bera upp fyrir yðar hátign,
konúngiun, allra þegnsamlegustu
ítrekunar- bænarskrá
um, "að
hinn íslenzki texti á þeim lagaboðum,
sem gildi verður gefið
á Íslandi, verði staðfestur með undirskript hans hátignar, konúugsins, og við komandi ráðherra, eins og vandi er til á frumrituðum lagaboð um".
Uppástúnga
þessi var falin 3 manna nefnd til rannsóknar,
sem yfir vegaði hana og semdi um hana álitsskjal;
var málið
síðan rædt á 2 aðalfundum,
og leyfir þingið ser nú að bera'
upp um það allra þegnsamlegasta
álit sitt á þessa leið.
Eins og alþing 1847 var samhuga á því, að þá þegar væri
17.
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hinar gildustu
ástæður til að bera upp um þetta mál þegnlega
bæn fyrir yðar hátignar hasæla föður, á þann veg sem þíngið
leyfði ser í þegnlegri bænarskrá
2. ágúst 1847, eins varð mestur hluti þíngmanna á því nú, þ. e. með 15 atkvæðum gegn 6,
að alþing ætti að leyfa Sel' að ítreka allra þegnsamlegast
hina
sömu bæn og bera hana fram fyrir yður, herra,
úr því þíngið
mátti gánga úr skugga um það, að yðar hátign ásamt stjórnarherrum yðar, hafi, eptir þvi sem á stóð,
orðið að synja 08S
bænarinnar
að svo komnu.
Alþíng ser að vísu enn, að ekki allfáir örðugleikar
megi
vera því til fyrirstöðu,
að lög þau, er landi þessu verða gefin,
se algjörlega á íslenzku máli og staðfest með undirskript yðar
hátignar,
og vel skilst þinginu einnig, að af.••var þetta muni,
ef til vill, ekki að eins hafa átt rót sína í slíkum
örðugleikum, heldur einnig með fram í því atriði, að þar sem svo liggi
nærri að ákveða gjörr breytingar
þær í stjórn Íslands,
sem
beinlínis leiði af hinni nýu stjórnarsklpun
í Danmörku,
þeirri
er þer, herra, af einstakri
ást á þjóðfl'elsi og elsku til allra
þegna yðvarra, hafið veitt að fyrra bragði, og gefið Íslendingum fyrirheit um að einnig skuli ná til þessa lands,
þá megi
álíta, að málefni þetta eigi næsta skylt við þá breytingu,
og beri
það þá nákvæmar að ákveða.
En þíngið varð alt um þetta að
ætla,
að þó nokkur
yrði breyting á hinni innri stjórn lands
þessa,
þá gæti hún aldrei náð, ne ætti nokkru
sinni að ná
til yðar konúnglegu
hátignar landsföðurlegu
yfirráða og æðsta
löggjafarvalds
yfir oss Íslendingum,
sem hver maður á þessu
landi vonar og óskar að megi haldast;
en ekkert náie fremur
að efla og tryggja ást þá og hollustu,
er Íslendingar
jafnan
hafa sýnt konungum sínum, og þeir eru gagntekuir
af til yðar, hena,
en það, að yðar konúnglega
hátign veitið lögum
þeim, er þer bindið landsbúa, alt það traust og alla þá helgi,
sem unt er, og tign laganna er samboðin;
en þessa aðal kosti
ætlar alþíllg og hver Íslendíngur
að lögin vanti, á meðan texti
þeirra er ekki gefinn út á íslenzku máli, og sá texti staðfestur
með undirskript
yðar hátignar
sjálfs,
því þó íslenzk þ)-ðíng
fylgi enum danska texta laganna, þá reynist hún eins á hinum
seinni, sem hinum fyrri lagaboðum,
miður nákvæm að meiningunum til, en þegar svo ber undir, er sú meiningin látin verða
í fyrirrúmi, sem er í danska textanum,
því málinu, sem landsbúar skilja ekki.
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Alþíng treystir því staðfastlega og allra þegnsamlegast,
að yðar konúnglega hátign líti í náð á ástæður þessar, og að
þer, mildasti herra, munið af vísdómi yðar sjá ráð til að sigrast á þeim örðugleikum, sem í þessu máli kynni að virðast til
fyrirstöðu með fyrsta, ekki síður en í svo mörgum öðrum
þeim breytingum, er hátign yðar hefir látið framgeingt, til heilla
fyrir þegna yðar, og þjóðfrelsi þeirra til eflíngar.
því leyfir alþíngið ser allra þegnsamlegast enn á ný að
bera þá bæn upp við. yðar konúnglegu hátign:
F.vrst og fremst: með 13 atkvæðum gegn 8,
að lagaboð þau, sem her eptir verða út gefin og eiga að
gilda á Íslandi, se einúngis á íslenzku máli, og undir skrifuð af yðar konúnglegu hátign og stjórnarherra yðar;
en til vara, með 16 atkvæðum gegn 5,
að verði lagaboðin út gefin á dönsku og íslenzku, þá sé
íslenzki teztinn einn undir skrifaður og honum gefið gildi,
en ekki danski textinn.
Alþingi

Íslendinga, 30. dag júlim. 1849.
Allra þegnsamlegast.

ll. Stephensen.

,I. Guðmundsson.

2. Um betri niðurjöfnun alþíngskostnaðarins,
TiI k

0

nún

svo hljóðandi:

g s.

Til alþingis hafa verið sendar 3 bænarskrár frá Borgarfjarðar, Suðurþíugeyar og Norðurrnúlasýslum, samtals með 350
undirskriptum, enn fremur þegn legt fmmvarp frá alþingismanni
Barðstendiuga , er alt lýtur að betri og sanngjarnari niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins, en nú á ser stað eptir opnu bréf frá
yðar hátign, dagsettn 18. júlí 1848, þannig, að allar bændakirkjueignir og öll timburhús í kauptúnum landsins yrðu háðar þessari álögu.'
Eptir að 3 manna nefnd hafði íhugað þetta mál, og það
ítarlega hefir verið rædt á lögboðinn hátt á 2 aðalfundum, dirfist alþingi allra þegnsamlegast að fram bera fyrir yðar hátign
álit sitt um það á þessa leið:
Alþíngi hefir orðið að gánga úr skugga um það, að þótt sú um
getna löggjöf se ný og gefin af yðar hátign samkvæmt tillögum alþíngis 1847, hafi þegar hreift ser í þjóðinni nokkur óánægja yfir
því, að þessari álöguekki
einnig væri jafnað niður á þær um
getnu eignir" og hyggur þíngið, að þessi óánægja se, hvað
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bændakirkjueignirnar
snertir,
sprottin
af misskilningi
á þvi
greinda
lagaboði,
hvers tilætlan ekki muni verið hafa, eins
lítið og alþingis 1847, að undan ftigg:ja þessar eignir alþíngiskostnaðargreiðslunni,
að öðru leyti en prestsmötunni
nemur,
og að þessi misskilningur
aptur se orsakaður af orðillu "kirkjujarðir" í þeirri íslenzku þýðíngu hins danska texta í niðurlagi
1. greinar hins opna bréfs frá 18. júlí 1848.
þar sem nú ýmislegur
skilningur
hefir svo að segja í
hverri sýslu her á landi og mismunandi
venja í þessu tilliti
átt ser stað, þannig, að á bændakirkjueigna
afgjöld hefir sumstaðar verið jafnað alþíngistollinum,
en þau víðast hvar hafa
aptur á móti sloppið fyrir þessári álögu, virðist þinginu brýn
nauðsyn til bera,
að beiðast af yðar hátign,
að allur vafi í
þessu tilliti mætti hverfa með nýu lagaboði, er berlega ákvarðaði, að alþíngiskostnaðinum
beri að lúka af sjálf. s eignakirkjujarða afgjöldum, ems og af annari bændaeígn,
að prestsmötuuni
einni af numínni, þar eð hana beri að álíta sem embættislaun
prestanna,
en þessara kirkjujarða
afgjöld að öðrn leyti eptir
almennri venju til falla sjálfum eigendum kirknanna,
hvað þó
enn siður er efað um afgjöldin af bænda eignar hlutanum í slíkum kirkjustöðum
og hjáleigum þeirra.
Hvað þar á móti áhrærir timbur og múrhús einstakra manna
í verzlunarstöðum
landsins,
þá hefir þíllginu ei getað fuudizt
betur, en að sanngirni mæli með því, að þau eiuuíg taki að
réttri tiltölu þátt í endurgjaldi
alþingískostnaðarins
, þó að þar
frá se ulldan skilin þau minni timburhús í téðum kauptúnum,
svo sem skúrar, hjallar og þess háttar.
En þíngið ætlar, að
hús þessi beri, samkvæmt
NL. 5-3-18,
að álíta sem lausaie, einkum meðan þau ei eru trygð fyrir bruna, og að sérhvert
þeirra skuli metið af löglega til nefndum
eiðföstum
mönnum
á alþjóðlegan kostnað til visstar peninga verðhæðar,og
að tiltækilegast se að alþingistolluriun
sé þannig lagður á húsin, sem
lausafé, að hverjir 50 rbd. í verðhæðinni
álitist að jafngilda 1
hundraði.
þessu samkvæmt leyfir alþingi ser að fram bera þá allra
þegnsamlegustu
bæn fyrir yðar hátign, að yður allra mildilegast þóknaðist að gefa íslandi lagaboð, er
1. berlega ákveði, að alþíngiskostnaði
eigi að lúka af sjálfseignarkirkjueigna
afgjaldí eins og af annari sjálfseign,
að
prestsmötunni
einni undan .numinni,
?g að bænda hlutinn
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á sjálfseignarbænda
kirkjustöðum
og hjáleigum svari, sem
önnur sjálfseign,
téðum kostnaði án allrar undanþágu
af~aldsins.
2. að alþingiskostnaður
se lagður á kaupstaðahús.
þannig:
3. að timbur og múrhús einstakra manna í verzlunarstöðunum, nefnilega
íbúðarhús öll, sölu og vörubúðir,
eptir að
þau hús eru metin til verðhæðar af eiðsvörnum mönnum á
alþjóðlegan
kostnað, se lagður alþingiskostnaður,
svo, að
50 rbd. í verðhæðinni jafnist við 1 hndr, í lausafé,
I. bænaratriði
er samþykt
af þinginu í einu hljóði.
2.
með 15 atkvæðum gegn 7.
3.
með 14 atkvæðum gegn 8.
Alþíngi,

þann 28. dag júlímánaðar

1849.

Allra þegnsamlegast.

,H. Stephensen.
Fundi slitið,
eptir miðdag.

og

fundur

3t. júlí -

Th. Gudmundsen.
ákveðinn

þrítugasti

næsta

dag

klukkan

3

fundur.

Allir á fundi; forsetinn, kandídat Jón Sigurðsson,
gekk til
fyrirsætis,
og tók þannig til orða:
Fyrst og fremst ber mer að þakka hinum hátt virtu þingmönnum fyrir þann sóma, sem þeir hafa veitt mer, með því
að kjósa mig til forseta á þingi þessu,
og eg vona jafnframt
og bið, að þer vorkennið,
hvað mer kann að yfir sjást,
og
.sýnið mer þá velvild, að styðja vanmátt minn, þegará
liggur.
þingbók
frá tveimur síðustu fundum var síðan lesin og
samþykt,
Að því búnu var' lesið upp:
I. Allra þegnsamlegust
bænarskrá
þingsins til konúngs,
um
almenna og serstaklega
verzlun á Íslandi,
svo látandi:
T ii k 0 nún g s..
Til alþingis
hafa í þetta skipti verið sendar hænarskrár
frá ýmsum héröðum Iandsins,
við víkjandi
almennri
og ser.staklegrí
verzlun á Íslandi
I. um alment verzlunarfrelsi .
. 2. um uppsiglíngar
og verzlunarleyfi
við Hrísey á Eyafirði,
í Grindavík~ Hðfnum~ Njarðvíkum og Vogum í Gull-
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bringusýslu,
Í Hellnavík í Snæfellsnessýslu,
Í Sauðárkrók
í Skagafjarðarsýslu. \
3. um að kauptún megi "etja Í Krossvík á Akranesi og á
Papafjarðar
eða Hornaffarðarðsi i Austurskaptafellssýslu, samt um að Norðmönnum
leyfist að flytja timburfarma til þol'lákshafnar.
þar sem allar þessar bænarskrár eiga meir eður minna
skylt við sama efni, kaus þíngið5 manna nefnd til a~ hugleiða þær Í sameiningu, og jók seinna eptir beiðni nefudarinna!' hinum 6. þingmanni við bana; ræddi síðan málefnið á 2
aðalfundum, og leyfir ser nú allra þegnsamlegast að skýra
yðar hátign frá áliti sínu á þessa leið:
1. um alment verzlunarfrelsi sendi þingið 4. dag ágústmánaðar 1845 yðar básæla föður allra þegnsamlegasta bænarskrá, og er álit þingins á þessu máli enn þá í öllu verulegu
hið sama, sem það í þeirri bænarskrá
dirfðist að láta í, ljósi.
Að vísu hratt alþíng 1847 uppástúngu
þeirri, er þá var fyrir
það upp borin, um "að fullkomið verzlunarfrelsi yrði veitt til
reynslu hið næsta ár"; en aðalástæðan til þess var sú von, sem
hin konúnglega auglýsing til þingsins 1847 gaf, um að úrlausn
málsins mundi verða flýtt, sem mest mætti.
En þar eð þessi
von enn þá ekki hefir ræzt, og nú þegar síðan eru liðin 4 át"
þá virðist þinginu nú en brýnasta nauðsyn á, að ítreka við yðar
hátign bæli sína, um að verzlunarfrelsíð verði veitt, og það
hið allra fyrsta, því fremur sem auk enna almennu ástæðna,
er 1845 voru leiddar i ljós, aðrar nýar og mikilvægar síðan
virðast þinginu hafa vii')bæzt. Telur þíngið meðal þeirra einna
helzt það samband, sem er og sett er milli verzlunarfrelsisins og annara mikils um varðandi málefna lands þessa,
einkum skattamálsins og jarðamatsins.
Og getur ekki þingið
séð betur, en að skattgjaldslög
fyrir landið hljóti að nokkru
leyti að vera bundin við það, með hvaða kostum verzluninni
verður gefin frjálslegri tilhögun.
þá heldur þíngið einnig, að
hagsmunir þeirrar breytíngar, sem verða kynni á stjórnarskipun landsins, hljóti að miklu leyti að vera komnir undir því, að
fjárhagur landsins komist í nokkurn veghin fast og viðununlegt
horf, og að atvinnuvegunum þoki áfram, og þetta virðist aptur bundið við verzlunina.
þó eru tvær uppástúngur í hinni þegnlegu bænarskrá þingsins frá 1845 um verzhmarfrelsi, sem þinginu ekki að svo komnu
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virðist nauðsyn á að ítreka bæn sína um við yðar hátign j en
þær eru:
a) hin 3. uppástúngar
,.,að útlendum verði leyfð verzlun í öllum verzlunarstöðum,
sem eru eða her eptir verða löggiltir". Hnígur nú þingsins álit og ósk samhuga að því, sem
það 1845 beiddist til vara, nefnilega: að utanríkis þjóðir,
sem koma hingað til verzlunar - viðskipta, skyldist til að
koma f.1fl'st, áður en þeir fara til hinna annara verzlunarstaða landsins, til einhvers af aðalkaupstöðum þess, nefniI.
Reykjavíkur, Stykkishólms, Ísafjarðar, Akureyrar og Berufjarðar (í stað Eskifjarðar), samt að við bætt se við þessa
staði Vestmannaeyum, sem lig1!ja svo hagkvæmlega á veginum fyrir mörgum skipum, er hingað ætla. Berufjörð ætlar þíngið takandi fram ytir Eskif jörð, vegna þess að höfn
er þar hin ágætasta, og sá kaupstaður liggur fult svo vel
við til aðsóknar. Hefir þíngið i þessari uppástúngu einkanlega fyrir augum, að á þeim nefndu 6 stöðum mætti
helzt búast við lögreglustjórn og nokkrum sóttvarnarmeðölum.
b) hin 8. uppéstúnga,
"að verzlun í héröðum verði leyfð með
þeim hætti, að amtmaður veiti hverjum búandi manni, sem
beiðist þess, og má þykja til þess hæfilegur, leyfisbréf til
verzlunar, þar sem þörf þykir, með þVÍ skilyrði, að hann
hafi ávalt nokkra nauðsynjavöru; svo gjaldi hann og fyrir leyfisbréfið 10 rbd. til fjárhirzlu yðar hátignar.
Að vísu hafa á þinginu heyrzt nokkrar raddir,
um að
það se nauðsynlegt og jafnvel ómissandi, að þetta leyfi
verði veitt; aptur aðrar, að það mundi verða skaðlegt.
þetta misjafna álit á nytsemi sveitaverzlunar (sem samþykt var 1845 af 13 atkvæðum gegn 10) kannast þingið
við að mest part se sprottið aflandsins ólíka ásigkomulagi,
og að bæði með og mótmælin séu á nokkrum rökum bygð.
En þar sem þó þetta atriði verður að álíta nokkrum vafa
undir orpið, og það ekki virðist standa í neina óslítanlegu
sambandi við aðalverzlunarmálið,
þá þykir ekki þinginu nægilegt tilefni til að bera að svo komnu, meðan ósei'l er, hverniu hin frjálslegri tilhögun verzlunarinnar muni verða löguð, bæn sína her að lútandi fram fyrir 'yðar hátign.
Enn
fremur virðist þínginu ástæða til að breyta 4. uppástúngu
í hinni þegnsamlegu bænarskrá frá 4. ág. 1845 á þá leið:
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"að aðal-verzlunarfulltrúum
(Generalconsuler) hinnar dönsku
stj ÓJ'Il ar verði feingin leiðarbréf stj ómarinnar til útbýtingar gegn lögskipuðu endurgjaldi handa kaupmönnum
í
þeim ríkjum, sem verzla vilja á Íslandi.
, 2. Hvað við víkur bænarskránum, sem nefndar eru undir töluliðnum ~, um uppsiglingu einstakra hafna og verzlun á
þeim, álítur þíngið ekki nægilegt tilefni til að mæla fram með
þeim að svo komnu við yðar hátign, og það af þeirri ástæðu,
að þíngið ekki getur séð, að til þess beri en brýnasta nauðsyn, þar ekki er mjög lán.gt til kaupstaða frá þeim stöðum,
sem bænarskrárnar tala um, og hvað ser í lagi Sauðárkrók
snertir, þá sendi þíngið 1847 yðar básæla föður allra þegnsamlegast bænarskrá um uppsiglingar og' verslunarleyf þar, og
væntir eptir sögn úrlausnar í þessu málefni jafnframt aðalverzlunarmálinu.
3. þar á móti finnur þíngið nægar ástæður til að mæla
allra þegnsamlegast fram með því, að löggilt verði kauptún við
Krossvík á Akranesi, eða þá, ef yðar hátign ekki þóknast að
veita þetta, að lausakaupmönnum,
hvaðan sem eru, verði leyft að
verzla þar um ákveðinn tíma sumarsins , sem fyrir fram se til
tekinn og auglýstur. Ástæður þingsins eru þessar: að þángað
geta sókt tvær þær sýslur, sem ekkert kauptún hafa, að 3 ára
leyfi það, sem með opnu breti 11. maí 1847 er gefið til þess,
að kaupmenn úr Reykjavík mættu flytja þángað og selja þar
útlenda vöru, en sækja aptur landvöru , rennur út með þessu
ári, og að höfn þar hefir reynzt hin bezta, þeim sem þetta og
næst liðið sumar hafa notað leyfið.
Sömuleiðis vill þíngið allra þegnsamlegast mæla með því,
að endurnýað verði leyfi það, sem með opnu bréf ll. maí
1847 var veitt kaupmönnum frá Reykjavík, Eyrarbakka
og
Vestmannaeyum til siglingar og verzlunar á þorlákshöfn, og
að Norðmönnum se leyft að flytja timburfarma til þorlákshafnar og selja þar á sama veg, sem í öðrum kaupstöðum landsins, eins og í bænarskránni er farið fram á; þetta álítur þíngið hina mestu nauðsyn innbúum Árness og RángárvaJlasýslna,
því mjög ervitt er þeim að sækja timbur annaðhvort sjóveg til
Vestmannaeya
eða yfir lánean og grýttan veg til Reykjavíkur, en á Eyrarbakka er optast mikil timburekla, og varla getur þar legið~nema eitt skip í senn.
Papafjarðar og Hornafjarðarós skerast inn í landið sinn
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hvoru megin við höfðann Vesturhorn í AusturskaptafellssýsJu.
Beiðendurnir hafa, eins og þingmenn, er til þekkja, nákvæmlega lýst því, hvemin skipalegu er-varið í ósum þessum, og vírðast
þinginu nægileg rök leidd að því, að höfuin í Papafjarðarósi se
óyggjandi; en við víkjandi innsi,qlíng í Hornafjarðarós vanta enn
nægar upplýsingar.
Á allri suðurströnd Íslands, frá Eyrarbakka
eður Vestmannaeyum og að Djúpavog í Múlasýslu,
eru eingar hafnir né kauptún; einúngis er til allra hæst leyfi til uppsiglingar undir Dyrhóla (Portland) , en þar er höfn svo
ískyggileg kaupmönnum, að þeir hafa ekki viljað eiga á hættu
að leggja þar að. Og þar Vesturskaptfellíngar
verða að eyða
10 til 15 dögum til kaupstaðaferða sinna, og til þess að komast hjá fleiri ferðum en einni á ári, þurfa að eiga miklu fleiri
hesta, en þeim ella væri nauðsynlegt ~ hikar þíngið ekki við,
að mæla allra þegusamlegast fram með því við yðar hátign,
að kauptún verði löggilt við Papafjarðarós, eður ef í tíma yrði
sannað, að innsigling væri eins góð og óhult í Hornafjarðarós,
þá heldur við þennan ós, þar hann liggur enn betur til aðsóknar.
þÓ nú þíngið, eptir því sem her að framan er um getið,
ekki leyfi ser að mæla fram með uppsiglíng eður verzlun á
nokkrum þeim í bænarskránnm nefndu stöðum, þar sem ekki
þykir til hera hin brýnasta nauðsyn, finnur það þó, að mjög
víða kríngum landið el' ærið örðugt til aðdrátta; en á því heldur þingið að mætti verða ráðin nokkurn veginn góð og landshúum hagkvæm, og jafnvel ómissandi bót, ef yðar hátign allra
mildilegast vildi leyfa öllum kaupmönnum, í hverju kauptúni
sem þeir erubúsettir, að flytja og sækja nauðsynja og þúngavöru inn á hverja þá vík eður höfn, sem þeir sjá fært að
leggja að skipum sínum, og vill þíngið allra þegnsamlegast
mæla með. þessu, og að kaupmönnum se leyft að hrúka við
þessar vörur vigt og mælir, nefníl. hálftunnumál og ð t'llí vigt.
Samkvæmt þessu dirfist alþíng að bera fram fyrir yðar hátign þá allra þegnsamlegustu hæn:
.
1. í einu hljóði, að utanríkis þjóðum verði sem allra fyrst
veitt frjáls verzlun á Íslandi á þann veg, sem tekið er
fram í allra þegusamlegustu bænarskrá alþíngis, dagsettri
4. ág. 1845, að undantekinni 3. og 8. grein, og með þeirri
breytingu á 4. grein, að verzlunarfulltrúum (Generalcon-
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

suler) hinnar
dönsku
stjórnar
verði feingin
leiðarbréf
stjórnarinnar
til útbýtíngar,
gegn lögskipuðu
endurgjaldi,
handa
kaupmönnum
í þeim ríkjum, sem vilja verzla á
íslandi.
með' 21 atkvæði gegn 1, að Berufjörður
se ákveðinn aðalverzlunarstaður
á Austfjörðum
-til uppsiglingar
fyrir útlenda, í stað Eskifjarðar.
í einu hljóði, að útlendum kaupmönnum se gjört að skyldu
að sigla fyrst upp einhvern þessara 6 kaupstaða:
Reykjavík, Vestmannaeyar,
Berufjörð,
Eyafjörð,
Ísafjörð
eða
Stykkíshólm,
og láta rita þar á leiðarbréf sín og taka heilhrigðisskírteini,
áður þeir sigla upp til verzlunar hina aðra
kaupstaði
landsíns.
með 18 atkvæðum gegn 4, að löggilt verði kauptún við
Krossvík á Akranesi.
Eða, með 21 atkvæði gegn 1, ef yðar konúnglegri hátign ekki skyldi þóknast að veita þetta,
þá að lausa kaupmönnum,
hvaðan sem eru, verði leyft að
verzla þar um ákveðinn tíma sumarsins,
sem fyrir fram se
til tekinn og auglýstur.
með 21 atkvæði gegn l, að Norðmenn megi flytja timburfarma í þorlákshöfn,
og selja þar á sama veg, sem í öflrum kaupstöðum
landsins, og að aðflutnings og verxlunarleyfi það, sem veitt var með opnu bréfl ll. maí 1847,
verði að öðru leyti endurnýað.
í einu hljóði, að kauptún verði löggilt við Pallafjarðarós
í
Austurskaptafellssýslu,
en
ef uppsigling reynist eins trygg í Hornafjarðar , sem Papafjarðarósi,
og sönnun
fyrir því getur komið til stjórnarinnar, áður leyfið er gefið, þá se heldur leyft uppsiglíng
og verzlun í Hornafjarðarósí.
með 21 atkvæði
gegn 1, að öllum búsettum
kaupmönnum í landinu verði leyft að láta flytja og sækja alla
nauðsynja
og þúnga -vöru inn á hverja þá vík, sem þeim
þykir fært fyrir skip sín, með þeim kjörum,
sem hvorumtveggja
um semur,
og brúka við þessa vöru vigt og
mæli.
að þeir frá verzlunarstöðunum,
er þannig flytja farma á
þá staði, hvar verzlan enn ekki er leyfð, megi ekki hafa
meðferðis
minni vigt, en 5 f!,'lIí lóð með tilheyrandi
skál-
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um og mundáugsreizlu,
tunnumál.
Alþíngi,

og ekki minni mælikeröld
28. dag júlímánaðar

Allra

en hálf-

1849.

þegnsamlegast.

ll. Stephensen.

H. Jðnsson.

2. Allra þegnsamlegust
bænarskrá
þingsins, um að frumvarp
alþingis til kosningarlaga,
er kjósa skal eptir til þjóðfundarins á Íslandi,
sem boðaður er í allra hæstum úrskurði
23. september
1848, allra mildilegast
nái lagagildi her á
landi; bænarskrá
þessi er svo látandi :
T i I k 0 nún g s.
Til alþingis hafa nú komið 4 bænarskrár
með uppástúngum um, hversu haga beri kosningarrétti
og kjörgeingi
til
þjóðfundar
þess, sem yðar kgl. hátign hefir allra náðugast
heitið að skuli eiga ser stað her á Íslandi,
til að ræða um,
hversu stjóruarbreytingunni
í Danmörku
verði komið her við
samkvæmt frá brugðnum þörfum og háttum þessa lands, og fjarlægð þess frá aðalríkinu.
Alþíng vissi, að yðar konúnglega hátign ætlaði allra mildilegast að leggja fyrir þing þetta frumvarp til samkynja
kosníngarlaga, sem bænarskrárnar
ræða um, og mundi fulltrúi yðar,
herra, eiga að færa þinginu frumvarp þetta, og frestaði því alþíng, svo sem ítrast mátti verða, þegar litið var til ens lögákveðna þingtíma,
að búa til uppástúngu-frumvarp
að stofni í
vandamáli þessu, ef ske mætti, að konúngsfulltrúinn
og frumvarpið kæmi; en konúngsfulltrúinn
kom ekki fyrri en í gær á
þíng, en frumvarpið er enn í dag ólagt fram fyrir þingið.
5 manna nefnd var kosin til að yfir vega bænarskrárnar
og semja uppástúngu-frumvarp
til kosníngarlaga
frá stofni;
var frumvarp
það síðan ítarlega rædt á 2 aðalfundum á lögskipaðan hátt og þó umræðum þeim frestað, svo sem fremst
mátti;
leyfir þingið ser nú allra þegnsamlegast
að senda yðar
konúnglegu hátign uppástúngu-frumvarp
þetta, eins og þvi er
breytt með atkvæðagreiðslu
þingmanna,
og að bera upp um
það álit sitt og ástæður sínar fyrir þvi á þenna veg:
Alþíngi þókti það hið fyrsta og vandasamasta
atriði i þessu
máli, að ráða úr því, hvort í þessum kosningarlögum
ætti að
fara fram á tvöfaldar kosningar,
eður einfaldar.
Til alþingis
hafa komið að undan förnu bænarskrár
úr ýmsum héruðum
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landsins um tvöfaldar kosningar; i þegnlegri bænarskrá alþiugis- 7. ágúst 1847 var, með 12 atkvæðum gegn 10, beð izt þessarar sömu kosningaraðferðar her á landi, og kouúngsfulltrúinn
á alþingi 1847 Jet það skýlaust í ljósi, að þessi aðferð við
kosningarnar á íslandi mundi eiga næsta vel við, ef rýmkað
væri um kosningarrétt og kjörgeingi á annað borð. En alþing
ætlar vafalaust, að eins og þá var að eins haft tillit, og varð
ekki haft tillit til annars en þess, sem þá var umræðuefnið,
um kosningar til ens ráðgefanda alþingis, og ens þraungva
kosningarrettar og kjörgeingis til fulltrúaþinganna
í Danmörku;
en menn gátu ekki vænt þess, að her á landi yrði kosníugar
rýmri, en þar, nema því að eins að gripið væri til tvöfaldra
kosninga:
svo ætlar alþing það eins auðsætt, að nú sé öllu
öðru máli að skipta. Hin frjálslega stjórnarbreytíng sú, sem
yðar konúnglega hátign hefir allra mildilegast veitt þegnum
yðar, hefir um steypt öllum ráðgefandi samkomum í ríkinu og
allri enni þraungari skoðun, sem þær samkomur og kosningar
til þeirra voru bundnar við, og þessi skoðun hefir nú þvi
fremur orðið her ríkjandi, sem allur þorri manna her á landi
hafði og hlaut að hafa miklu meiri mætur á einföldum en tvöföldum kosningum yfir höfuð að tala, enn þótt nokkrir yrði til
þess, að beiðast þessarar kosningar aðferðarinnar, af því að
þeir voru vonlausir um, eins og þá stóð á, að stjórnin vildi
veita íslendingum beinlínis kosningnrrétt , óbundinn við fjáreign; en það hefir jafnan vakað fyrir laudsbúum og alþingi,
að hvergi ætti verr við að binda kosningarrétt og kjðrgeingi
við fjáreign, en á Íslandi; þVÍ vart er nokkurstaðar auður eður fátækt jafnlitill vottur vitsmuna og mentunar, sem her á
landi. þessa skoðun og mætur á einföldum kosningum,
óbundnum við eign, hefir nú landslýðurinn látið skýlauslega og
reglulega Í ljósi í bænarskrám þeim, sem að þessu sinni eru
sendar alþingi. Ein þeirra er samin, rituð og rædd á hinum
forna alþingisstað landsins við Öxará á fundi, er sóktu nær
200 manna og úr öllum héruðum landsins nema einu, en 2 aðrar á héraðsfundum ; önnur enna síðar nefndu leggur það á vald
alþingis að fara fram á þá kosníngaraðferðina,
sem þinginu
þykir betur við eiga, og er hún þó undir skrifuð af innbúum
þess héraðs, er bæði 1845 og 1847 rituðu bænarskrá til alþíngis einúngis um tvöfaldar kosníngar. Allar bænarskrárnar taka
það atriði skýlaust fram, að þeim þyki nú svo miklu öðru máli
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að skipta, en fyrri, þar sem se um kosningar að ræða til almenns þjóðfundal',
er kveða eigi upp, hversu fyrirkomulagi
hinnar innri stjórnar landsins framvegis
eigi háttað
að vera,
og sambandi þess við aðalríkið.
Alþíng hlaut nú því fremur
í einum anda að fallast á þessa skoðun málsins, sem það var
sannfært um, að Mn er bygð á hinum gildustu
rökum, bæði
þegar litið er á hið mikilvæga
ætlunarverk
þjúðfundarins,
á
hugsunarhátt
og hugarfar landsbúa og til greindar þeirrar og
heilbrigðrar
skynsemi,
er al þýða her á landi er svo jafnkomin
að, að allra rómi, mælti og einginn þingmanna
máli tvöfaldra
kosninga, og ekki flutningsmaður
þeirrar einustu bænarskráar,
sem að þessu sinni kom til þingsins um þessa kosníngaraðferðina til þjóðfundarins.
Vonar því alþing allra þegnsamlegast og treystir því staðfastlega,
að yðar konúnglega
hátign
muni allra mildilegast
fallast á þetta aðalatriði uppástungufrumvarpsins,
því fremur, sem frumvarp yðar kgl. hátignar til
kosníngarlaga
þeirra,
er kjörið var eptir tilríkisfundarins
í
Danmörku,
og lagt var áður undir
álit fulltrúaþínganna
í
Hróarskeldu
og Vebjörgum
og þar sarnþykt,
fór fram enni
sömu kosníngaraðferð,
og eins kosningarlög
þau, sem nú eru
orðin gildandi til fúlksþíngsins
í Danmörku;
því alþíng hefir
að öðru leyti fallizt á, að öll þau böud kosningarréttarins,
sem
hann er einskurðaður
við í kosningarlögum
Dana, eigi her vel
við, og eins það atriðið,
að óhult sé að binda kjörgeingi
að
eins við 25 ára aldurinn,
þegar búið er að binda kosningarréttinn við 30 ára aldurinn
og þann veg að tryggja það, svo
sem unt er her á landi, að kosningar
þjóðfundarmanna
fari
feam með þeirri skynsemi,
alúð og yfirvegun,
sem bezt má
verða.
Eins og alþing áleit rétt og órækt, að leggja ætti þá aðalskoðun til undirstöðu
fyrir því, að sem óbundnastar
einfaldar kosningar ætti einúngis við til þjóðfundarins , af því fundur
sá mundi einúngis eiga að ræða alþjóðleg og stjómarmál Iandsins" en eingi mál einstaklegs
eðlis; eins fannst þinginn,
að
halda ætti fast enni sömu skoðun, þegar um aðrar ákvarðanir,
er lúta .að kjöri þjóðfundarfulltrúanna,
el' að ræða, og að byggja
eigi þær á þeirri skoðun
einni, að svo miklu leyti sem því
yrði við komið her á landi.
þannig taldi alþíng vafalaust,
að
hefði því á nokkurn
veg orðið við komið, að kjósa yfir alt
land á einu og sama kjörþíngi,
þá heféi það vesið eðlilegast
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og átt bezt við; en því er þó til ókljúfandi
fyrirstöðu
víðátta
og strjálbygð lands þessa; en þó alþíng fyrir þá sök sæi ekki
annað fært, en að skipta landinn í kjördæmi
og ákveða þau
með enum sömu ummerkjum,
og verið hefir, að lögsagnarumdæmin ráði, þá þókti auðsætt, að ekki ætti
mætti fara eptir mismunandi
fólksfjölda
kjördæmanna,
þegar ákveða ætti
fulltrúatölu
þá, er hvert þeirra kysi, heldur bæri að kjósa jafnmarga úr hverju,
þar sem annars vegar væri í hverju um sig
kosið fyrir alt landið, en ekki fyrir neillll serstakan hluta þess,
en hins vegar þó áhætta,
ef ætlað væri hinum fámennari
kjördæmum
að kjósa að eins einn fulltrúa; því vafalaus nauðsyn þókti, að 2 væru kosnir úr hverju enna fjölmennari
kjördæma til þessa fundar,
er þau bæði sakir forfalla og hins, ef
hinn sami væri kjörinn með fleiri atkvæðum annarstaðar,
gæti
mist af þeim, er þau hefði bezt traust á, og þekti færasta til
setu á fundinum, og að einkum mundi hætt við þessu,
þegar
kjörgeingi
næði yfir land alt, sem bæði þókti nauðsyn til þessa
alþjóðlega fundar,
og svo hins, að kjörgeingi
væri yfir höfuð
sem frjrilsast og óbundnast.
Ef kjörgeingi hefði verið bundið við 3 ömt landsins, mundi
það ekki að eins' hafa mjög svo takmarkað
frelsi kjósenda,
að velja þá, er þeir hefðu bezt traust á, heldur mundi ogverða
að því næsta lítill hægðarauki
við sendifarir
þær og umsvif,
sem kosningar til þjóðfundarins
hljóta þó að verða bundnar,
sakir þess naumleika
timans, sem auðs eður er fyrir, ef fundurinn á að geta átt ser stað að sumri komanda,
sem alþíng
um fram alt vonar og treystir.
Alþíng sá því það eitt úrræði, þegar á allar þessar ástæður er litið, að stínga upp á því, sem tekið er fram í niðurlagi
20. gr. og i 21. gr. uppástúngu-frumvarpsins,
og hyggur þingið,
að sú aðferð valdi bæði minnstum umsvifum og kostnaði, enda
megi henni vel "ið koma á þann veg, einkum ef aukapóstgánga væri ákveðin um land alt, rétt á eptir þeim tíma, sem
yðar konúuglegu hátign mætti mildilegast
þóknast að ákveða, að
kosningar
skuli fara fram yfir land alt eptir 11. gr.; því þá
mundu skýrslur kjörstjóra
komast svo tafarlaust,
sem unt er,
til stiptamtmaunslns.
En það ætlar alþíng víst, að þessi afskipti hans, enn þótt hann Sf! æðsti valdstjórnarmaður
landsins, og þeirra 2 manna,
er hann kýs ser til aðstoðar.
geti
ein ga þá verkun haft á kosningar landsbúa,
sem í nokkru til-

ne
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liti se varúðarverð
eður ískyggileg,
og það því síður, sem her
er ekki að ræða um neina beinlínis atkvæðagreiðslu
til hans
af hendi kjósenda,
eins og þó verður að vera með kjörstjórana her, enn þótt þeir séu eiðsvarnir valdstjórnarmenn,
heldur
að eins að telja greidd atkvæði og auglýsa eptir þeim, hver
fulltrúi se hvers þess kjördæmis,
sem ekki hefir kosið neinn
innan héraðs með atkvæðafjölda.
Hvað kostnað þann snertil',
sem leiðir af kjöri þjöðfund-'
armanna, þá fannst alþíngi eiga bezt við, að hann yrði greiddur með öllu á sama veg, sem fyrir er lagt í opnu bréfi 6. júlí
1848 um kostnað þann, er leiðir af kjöri alþingismanna.
það fann og alþíng einkar nauðsynlegt,
að kosningarlög
þessi mætti komast híngað með póstskipinu
í haust, svo kjörskrár yrði ritaðar og undir búnar að öllu í vetur; en kosningar
fari fram að minnsta kosti í öndverðum júnímánuði
um land
alt; beri út af þvi, að kosningarlögin
komist her til landsins
í haust eður á öndverðum vetri, er mjög svo uggandi, að ekki
geti orðið kosið svo tímanlega,
að þjóðfundurinn
verði haldinn
hið næsta ár, sem alþing ásamt landsbúum
telur hina brýnustu nauðsyn til, en ekki ser alþíng, að ákveða megi, að hann
hefji störf sín seinna en 15. júlí 1850.
Af þessum hinum sömu ástæðum álítur alþíng einnig nauðsyn, og leyfir ser þegnsamlegast
að biðja, að yðar konúnglegu
hátign þóknist að kjósa þá 6 fundarmenn,
sem í frumvarpinu
er ætlazt til að þer, herra, kveðjið til þjóðfundarins,
svo tímanlega,
sem verða má, og svo að það megi spyrjast
hillgað
með póstskipínu,
svo að kjósendur
í landinu
komist hjá að
gefa þeim mönnum sín atkvæði.
Alþíng leyfir ser því allra þegnsarnlegast
og í einu lt1jóði
að bera það upp fyrir yðar konúnglegu
hátign,
1. að frumvarp það, sem bel' fylgir til kosningarlaga , eptir
hverju kjósa skal til þjóðfundar
þess á Ísla~di,
sem
boðaður
er í allra
hæstum
úrskurði
23. sept.
18.18,
nái samþykki
yðar konúnglegu
hátignar,
og öðlist lagagildi.
2. að kosningarlög
í haust.

þessi

verði send hingað

með

3. að yðar konúngleg
hátign mildilegast
kjósi
til þjóðfundarins,
sem af yðar hátignarjhálfu
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póstskipinu
þá 6 fulltrúa
eiga þar setu,

sem fyrst, og svo tímanlega,
að það-megi verða alkunnugt,
áður þjóðkosningal'
fara fram i landinu.
4. að setning þjóðfundarins
se ákveðin mánudaginn
15. júlí
1850.
Alþíngi, þann 31. dag júlím,
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Allra þegnsamlegast.

II. Stephensen.

J. Guðmundsson.

Konún.qsfulltrúi:

Eg hefi nú, heiðruðu
þíngmenn,
her
meðferðis öll þau frumvörp og málefni, sem hans hátign, konúngurinn, hefir falið mer á hendur að leggja fyrir alþíngið í ár,
sem og einnig auglýsingu konúngsins
til alþingis um afdrif
þeirra málefna, er alþíngið hafði til meðhöndlunar
árið 1847.
Hefi eg nú síðan í gær látið undir búa frumvörpin til framleggíngar fyrir þingið, svo vel sem kostur hefir verið á; eru 3 af
þeim þegar prentuð, og þar á meðal kosníngarlaga
frumvarpið, er eg álít mest áríðandi að rædt verði á þtl1ginu, en afhinu
4., eða erfðalögunum , hefi eg látið taka 3 afskriptir, þar ekki
varð við komið í slíkum hasti að prenta þau. Er það nú bæn
mín til þingmanna,
að þeir taki her þessi málefni fyrlr til umræðu,
og er það sjálfsagt
ósk mín, eins og þingmanna,
hún geti skeð á svo stuttum
tíma,
sem mögulegt
er,
og
vil eg í tilliti til tímaleingíngnrinnar
koma mel' nákvæmar
saman við þíngmenn og laga mig eptir högum þeirra.
Eg álít,
eins og nú er komið efnum vorum, í öllu tilliti mjög áriðandi
fyrtr alla hlutaðeigendur,
að mál þessi verði nú her á þinginu
til lykta leidd, og ser í lagi kosningarlögin.
Forseti:
Eptir þessari bæn hins hátt virta konúngsfulltrúa vona eg, að ekkert standi því í vegi af þingsins hendi,
að það taki lagafrumvörpin
til rannsóknar,
og í því skyni leyfi
eg mer að geta þess, að eg hefi lagt niður, sem glöggast mer
val' auðið, hversu langan
tíma muni þurfa til að ræða málin,
og se eg ekki betur, en að því megi verða lokið her um bil
í miðri vikunni, er kemur, svo að þíngi megi verða slitið á
miðvikudag,
áttunda
dag ágúst mánaðar.
þegar JIÚ aðgætt
er, að þingið hefir áður staðið til hins 5. og 7. ágúst, þá ætla
eg, að það muni verða geðfeldara
mörgum manni, að þíngmenn líti heldur á málin sjálf og á kríngumstæðurnar,
heldur
en á hagræði sitt, þó sumum kunni að verða bagalegt að dvelja
bel' leingur,
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Varaforseti: Eg finn mer skylt, að Jýsa því yfir við hinn
hátt virta konúngsfulltrúa
og forseta, að eg í gærkvöldi,
eptir
að fundi var slitið, leiddi athuga
þíngmanna að því, hvort
þeim ekki sýndist,
að slaka til með að biða enn þá nokkra
daga, þó hvorki eg né aðrir gætu fundið það skyldu sína, úr
því hillum rétta þíngtíma á annað borð væri lokið, og enda
þeim viðbæti, sem stiptamtmaðurinn
hefði aukið við hann.
þíngmenn
töluðu sig þá saman, og fórust þeim svo orð, að
ekki mundu þeir vera ófáanlegir
til þessa,
ef konúngsfuJltrúinn
aptur
mæltist
til þess.
Ekki
gat
þíngmönnum samt skilizt,
að kosningarlaga
frumvarp
vort einga
áheyrn feingi hjá stjórninni
með öðrum kosti, en að ver áður
ræddum hið konúnglega
frumvarp her á þínginu; því ver höldum, að stjórnin muni vilja gjöra alt, sem hægt er að gjöra,
þjóðinni til þóknunar og gagns.
En hitt láta þíngmenn ser vel skiljast, að hvað kosningarlögin snertir, geti það orðið þessu málefni til góðs, að menn
kynni ser og færi í nyt þetta konúnglega
frumvarp,
sem nú
er komið til þíngsins; því það er auðvitað,
að því fleiri hliðar
sem skoðaðar eru á einu máli, því betur skýríst það og upplýsist.
þíugmenn
hafa því, eins og eg nú gat um, orðið á það
sáttir, að eiga enn nokkurra daga dvöl á þíngi, ef hinn háttvirti konúngsfulltrúi
vildi mælast til þess, sem hann og nú
hefir gjört.
Ás,qeir Einarsson:
Af því eg í gærdag
heldur andaði
móti því, að þingtiminn yrði leingdur um 14 daga, og þingtíðindin bera þetta með Sel', finnst mer skylt, að gjöra grein fyrir því, hvers vegna eg nú gef því atkvæði mitt, að sitja her
enn fáa daga.
það var fyrst í gærdag,
að eg heyrði stiptamtmann,
áður hann skildi við oss, leggja góð orð til þess,
að ver ættum her enn fárra daga setu, og þókti þínginu það
skylt fyrir alla aðstoð hans og alúð, að látið væri að orðum
hans.
Sömuleiðis hefir varaforseti
mælzt til þess, og á hann
það einnig skilið að sínu leyti.
l\ler fannst lika töluverður
munur á því, hvernig konúngsfulJtrúanum
fórust orð í gærdag,
og nú.
En þó kouúngsfulltrúinn
í gær vildi taka ábyrgð á,
þó þíngtíminn yrði leingdur,
veit eg ekki, hvort hann getur
tekið þessa ábyrgð upp á sig í tilliti til þjóðarinnar,
og enda
kynni það að þykja hörð krafa,
að ætlast til þessa; held eg
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því, að sú ábyrgð hljóti að nokkru leyti að liggja á þÍllgmönnum sjálfum, og getur það verið, að þjóðin verði væg í
kröfum sínum við þá, þegar hún st\r, al't þetta hefir helzt verið í þeim tilgéíngi, að breiða sig út yfir þær yfirsjónir stjórnarinnar, er henni hafa orðið á gegn 41. grein alþingistilskipunarinnar ; því þegar þíngið í þessu efni hefir gjört alt, hvað
í þess valdi stóð, til að hliðra til við stjórnina, hefir þjóðin því
meiri ástæðu til að vonast eptir góðri áheyrn og bænheyrslu
stjórnarinnar í svo áríðandi máli,' og mun þjóðin ei ásaka þíngmenn, þó hún verði að leggja fram þetta friðþægíngaroffur,
sem líklega aldrei verður meira, en fimm eða sex hundruð
dalir.
Forseti gat þess, að mörgum mundi vera það geðfelt, að
frumvörp þessi yrðu rædd, en það er þó ætlun mín, hvað
kosningarlaga frumvarpið snertir, að það, ef stránglega verður fram fylgt ákvörðunum
þess, muni koma einhverjum þeim
orðum af stað, sem betur væru ótöluð. Hvað erfðalaga frumvarpið áhrærir, þá held eg það vera vandamál; .eg veit til þess,
að missmíði þóktu vera á frumvarpi þessu, eins og það var úr
garði gjört frá alþingi 1847. En þar eð eg enn þá ekki hefi
átt kost á að lesa frumvarpið, veit eg ekki, hvort nokkur
breyting er gjörð á þvi, en lögmál þetta á leingi að vara, og
þyrfti því að vanda það sem bezt.
En þó því yrði nú ekki aflokið á þessu þingi, mundi það
ekki valda miklum skaða, en það yrði altend til þess, að það
gæti komið fyrir augu þjóðarinnar, eins og alþingi óskaði 1847~
að hin konúnglegu frumvörp yrðu auglýst fyrir fram, og virðist nú, eins og höfuðskepnurnar hafi opnað sinn munn til að
viðurkenna þessa nauðsyn og rétt þjóðarinnar. Hekalaga frumvarpið er ekki lángt, og er líklegt, að það tefji ekki lángan
tíma; Eg ætla því það mundi nægja að leingja þingtímann til
næst komandi þriðjudags, og gef eg því atkvæði mitt.
þ. Sioertsen : það er bæði vegna tilmæla þeirra, er nú
komu fram frá hálfu ens hæst virta konúngsfulltrúa, og einkum vegna hinna mikils metandi ummæla, er herra stiptamtmaðurinn hafði í gær, hver eð á skilda alla mögulega tilhliðrun þingsins, að eg ætla ekki að mæla á móti leingíngu þingtíma um 8 daga, að þessum með töldum, og ætla eg það muni
nægja, ef vel er á haldið, en úr því sá tími er liðinn, get eg
eingau veginn tekið hlutdeild fremur í þessa þings störfum,
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og er eg því, að svo miklu leyti snertir 8 daga frestinn, samþykkur hinum virðulega þingmanni
Strandasýslu.
Forseti: Ekki virðist mer nauðsyn að ákveða um daginn,
þvi þegar" svo lángt er komið, mun vera nógur tími til að fastráða um það, og skil eg ekki, að af því þurfi að leiða neinn
drátt, en ef munaði svo sem einum degi, mundi þar af varla
rísa ummæli, svo lokið Yl'ði sæmilega við málin.
Ef ein ginn
þingmanna er fastur á, að þetta atriði verði ákveðið, þá ætla
eg ekki að leita atkvæða UTll það.
Ás.qeir Einarsson:
Eg er heldur ekki fastur á því, að
leitað verði atkvæða.
Varaforseti:
Eg verð þó að ætla, að hinum hátt virta
konúngsfulltrúa
se áríðandi, að vita það nú þegar, hvað þíngtíminn mest muni verða leingdnr,
svo hann strax geti séð,
hvort hann muni fá komið fram málum stjórnarinnar;
því sjái
hann, að tími sá, er ákveðinn
verður, muni nægja, vill hann
líklega heldur takast þá ábyrgð á herðar, sem hann hefir heitið þinginu, en ella .
.Forseti: Eg skildi ekki orð hins hátt virta konúngsfulltrúa öðruvísi en svo, að hann vildi taka að ser ábyrgð á
leingíngu timans, að því leyti sem til stjórnarinnar
heyrir, því
annað kemur honum ekki við; hann ser heldur eigi betur en
aðrir, nú sem stendur, hve nær nefndarálit verði búin, en undir því er að miklu leyti komin umræða málanna,
og verður
þetta fyrst séð, þegar nefndir eru kosnar og út í málin er
komið, enda þó eg voni, að heppilega
takist með kosningarnar, og að þingið hafi lag á að neyta krapta sinna sem bezt,
en þetta er ekki svo hægt að sjá, fyrr en nefndir eru kosnar,
og er alt undir því komið, eins og eg hefi áður sagt.
Gutlormur Vigfússon: Eg hreifði því að vísu í gærdag,
að eg vegna ýmsra kringumstæðna
og heimilisásigkomulags
míns ætti bágt með, að eiga leingur setu her á þingi, en þegar
eg heyri nú, að þíngtíminn ekki muni verða leingdur nema í
mesta lagi til annars miðvíkudags,
get eg þó ekki feingið af
mer, að slíta felagsskap
við þingmenn,
og það því síður, sem
eg vona; að tíminn kunni þó að verða styttri; því bæði eru nú
allir vinnukraptar
þingsins
til taks, og eins vona eg og veit,
að hver þíngmanna muni leggja alt sitt fram, til þess að með
þíIlgleingíngu
þessari ekki verði varpað þýngri byrði á þjóðina, en minnst verður.
Eg ætla þá að lýsa því yfir, að eg
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mun bíða þángað til annan miðvikudag, og vildi eg leyfa mer
að spyrja hinn hátt virta konúngsfulJtrúa, hvort hann ekki
gjöri sig ánægðan með það.
Konúnqsfulltrúi : Eg get ekki annað en /l:jört mig ánægðan með þá timaleiugíngu , er þingmenn hafa upp á stúngið,
því eg vona, að þínginu takist, þegar allir vinnukraptar þess
eru brúkaðir, að ræða á honum málefnin til hlítar; að öðru
leyti er það sjálfsagt, að hverjum þingmanni er frjálst að yfir
gefa þíngið, þegar kringumstæður hans leyfa honum ekki
leingur her að dvelja. þetta hindrar ekki heldur löglega meðferð málefnanna,
svo framarlega sem ekki fara burtu svo margir, að ei se nógu margir eptir til að greiða löggild atkvæði.
Steffán Jðnsson i Af því eg í gær talaði fáein orð á þá
leið, að eg væri algjörlega mótfallinn, að þingtíminn væri leingdur um 14 daga', sem þá var umtalsefnið , þá vil eg aptur nú
láta þess getið, að fyrst þrír merkismenn hafa síðan með
miklum og góðum orðum farið þess á leit, að þíngmenn dveldu
her enn nokkra daga, þá vil eg í því tilliti ekki brúka neitt
stiflyndi, heldur fyrir þessara manna góðar tillögur dvelja her
við þingið, eptir sem nauðsyn krefur, eina 7 eða 8 daga, í
því skyni að það verði stjórninni og þjóðinni til gagns og
geðþekknis .
•Iakob Peturssonu
Eg er því fúsari til að gefa þessu atkvæði mitt, sem eg fyrir fám dögum let það í ljósi, að eg
heldur vildi sitja kauplaust einn dag á þíngi, en að málinu, ef
til vildi, væri unnið ógagn með því að bíða ekki konúngsfulltrúans , sem þá var von.
Forseti: Eg verð því að álíta það samþykt af þinginu, að
nefndir verði kosnar til að íhuga þau hin konúnglegu frumvörp.
þá lagði konúngsfulltrúi
fyrst fram :
konúnglega auglýsingu til alþíngis, um árángur af þegn legum
tillögum þess og öðrum uppástúngum
á fundinum 1847; auglýsing þessi er svo látandi :
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sendum Voru trúa alþingi kveðju Guðs. og Vora!
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·Ánægjusamlegt
hefir Oss verið, að sjá það af störfum al
þingismanna
Vorra árið 1847, hve dyggilega þeir hafa kappkostað, að efla gagn Vort og landsins.
Ver höfum vandlega látið íhuga tillögur þingsins um lagafrumvörp þau, er ulldir það voru borin, og önnur álitsmál þess
og uppástúngur,
og munum Ver nú skýra frá, hvað í þeim
efnum hefir verið af ráðið:

I.
þessar
rjettarbætur
hafa birtar verið um þau mál, er Vort
trúa alþingi hefir sent Oss tillögur um:
1) 27. mai 1848, tilskipun,
um nýan jarðadýrleika
á Íslandi;
2) 6. júlí 1848, opið bréf, um breyting á þeim tima , sem á
Íslandi þarf til að eignast sveit eptir 6. gr. í reglugjörðinni 8. janúar 1834;
3) 6. júlí 1848, opið bref, um kostnað þann, er leiðir af kjöri
alþingismanna
framvegis, o. fl.;
4) 18. júlí 1848, opið bref, um það, hvernig
endurgjalda
skuli hinum konúnglega jarðabókarsjóð
alþingiskostnaðinn og önnur þar við riðin útgjöld.
Á réttarhétum
þessum getur Vort trúa alþingi séð, að athugasemdir
þingmanna
við frumvörp þau, er undir það voru
horin, hafa verið grandgæfilega
ihugaðar,
og frumvörpin þar
eptir löguð, skýrð og aukin.
þar að auki var frumvarp til veiðilaga á Íslandi borið undir Vort trúa alþingi, og hefir það sent Oss þar um tillögur
sinar.
þessi lög eru enn ekki fullbúin, og valda því hin miklu
og vandasömu málefni, er nú fá ríkisstjórninni
nóg að starfa.
En von er um, þau geti orðið gefin út svo tímanlega,
að þau
komist alþingi þessu i hendur.
Eptir tillögum Vors trúa alþingis
í álitsskjali
þess um
hverjar almennar réttarbætur,
þær erbirzt
hafa fyrir Danmörk
.árin 1845 og 1846, ráðlegt mundi vera að lögtaka á Íslandi,
verður frumvarp til nokkurra
breytinga
á erfðalögunulll
borið
undir þingið.

II.
Um þegnlegar bænarskrár,
er Vort trúa alþingi hefir sent
Oss, birtum Ver alþingismönnum:
1) þar sem Vort trúa alþingi hefir þegnlega beðið nm, að
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2)

3)

4)

5)

breyting væri gjörI') á fyrirkomulagi
spítalanna
og Jæknaskipuninni á Íslandi, höfum Ver lagt konúnglegan
úrskurð
Vorn á það mál 12. ágúst 1848, og er hann auglýstur í
opnu breti dómsmála stjómardeildarinnar
23. dag sama
mánaðar.
En er Vort trúa alþíngi hefir stúngið upp á
því, að frumvarp til nýrrar reglugjörðar
um spítalahlutina
mætti verða borið undir [iingið, þá ~ru svör embættismanna þeirra á Íslandi,
sem þar um hafa verið spurðir,
að nokkru leyti enn ókomin.
Vegna þess alþingi hefir beðið um, að tilskipanirnar : 29.
maí 1744 um sunnudaga helgihald, 27. maí 1746 um húsvitjun,
3. júní 1746 um húsaga og tilskipunin
sama dag
um hjúskaparmál,
mætti verða lagfærðar, höfum Ver látið
biðja embættismenn
á Íslandi um tillögur sínar.
En af
þvi þær eru ekki enn komnar frá öllum þeim, er málinu
ekki svo lángt komið, að frumvarp
þar um gæti orðið
borið undir þingið.
það hefði heldur ekki verið ráðlegt
nú, þegar breyting á skipun alþingis og starfa þess er
fyrir höndum.
Oss hefir þókt isjárvert, í þetta skipti að veita Voru trúa
alþingi bæn sin a um að leyft se að hafna sig og verzla í
Sauðárkrók á Skagafirði;
þvi bezt þykir henta, þar sem
ekki ber bráð nauðsyn til, að öllum slíkum breytingum á
verslunarlögum
þeim, sem nú eru, verði skotið á frest,
þangað til öllu fyrirkomulagi
hinnar íslenzku
verzhmae
verður breytt.
þar sem vort trúa alþingi hefir beðið þess, að lagafrumvörp þau, sem bera skal undir alþingi,
verði auglýst almenningi hálfu ári fyrir þing, þegar því verður við komið, viljum ver ekki gefa Voru trúa alþingí neitt loforð,
sem kringumstæðumar
optast nær mundu banna
Oss að
halda.
'þar sem Vort trúa alþingi hefir þegnlega beðið um nokkrar breytingar á skipun alþingis, gjörum Ver því kunnugt,
að Ver, eptir konúnglegu
loforði Voru í bréf Voru 23.
sept. í fyrra, látum nú bera undir þingið frumvarp
til
kosningarlagu,
og á eptir því að kjósa þingmenn, er falið
skal á hendur að starfa að frumvarpi, sem skipar fyrir,
bverja stöðu Ísland skuli hafa i fyrirkomulagi
ríkisins, og
segir um leið, hvernig breyta skuli alþingi og starfa þess.
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6) Vort trúa ,alþingi hefir beðist þess, att tiUögur þess um
byggingarmála á konúngsjörðum
verði teknar til greina við
samninginn á nýum landbúnaðarlögum.
Gjörum Ver alþingi kunnugt, að þetta mál skal verða íhugað, þegar farið verður að semja ný landbúnaðarlög
handa Íslandi.
7) Vér höfum veitt Voru trúa alþingi hæn SÍJ13, að verja
megi til bókasafns handa þinginu 300 rlkishánkadðlum
í
fyrsta sinn, og síðan 100 rhd. í hvert skipti sem al þing
verður haldið ákveðinn tíma, og se því fe jafnað til
greiðslu með öðrum alþingiskostnaði.
Skal alþingi fá nákvæmari skýrslu um það mál.
8) Eptir þegnlegri beiðni Vors trúa alþingis, skulum Ver,
þegar farið verður að semja landbúnaðarlögin , láta íhuga
nákvæmlega þar, sem á þinginu er sagt um bænarskrá þá,
er því hafði verið send um af töku mannslánanna.
9) þar sem vort trúa alþingi hefir stúngiðupp á því, að undir næsta .þing yrði borið frumvarp um, að settir skuli
verða vörumatsmenn i verzlunarstöðunum við Faxaflóa,
til að meta saltfisk þann, sem fluttur er til útlanda, hefir Os~ þókt isjárvert að fallast á þetta, þvi, þó ekki væri
annað, er þetta málefni samtvíunað
við breytingu þá á
verzluninni, sem í vændum er, og ætti þvi að biða hennar.
10) þar sem vort trúa alþingi hefir þegnlega beðlzt , að isIenzkan á lögum þeim, sem her eptir eru sett á Íslandi,
verði staðfest með konúnglegri undirskript , getum Ver
ekki, eptir þvi sem ástadt er, veitt þvi bænheyrslu.
Til staðfestingar úrskurðum Vorum, þeim er nú hefir verið
um getið, höfum Ver sent Yður þessa auglýsing Vora, og hefir Vort trúa alþingi hylli VOI'a og konúnglega mildi.
Gefið í köll Vorri Friðriksborg,
19. maí 1849.
Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.
Konúngsfulltrúi
lagði þvi næst fram lagafrumvörp, er
stjórnin hafði sent alþingi, og eru þau þessi:
,. 1•. lagafrumvarp um kosningar til þlngsþess á Íslandi, sem
. heitið er í konúngsbréfi 23. september 1848.
2. frumvarp um nokkrar breytingar. á opnubréf 4. maí 1778,
um reka á íslandi.
.
3. frumvarp um breytíngu &. erfðalögunum.
4. frumvarp til. opins bréfs, um hve nær manntalsþíng skuli
halda í Norðurmúlasýslu.
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Siðan lagði kon úngsfulltrúi fram tvö konúngleg álitsmál:
1. um sameiningu á Suður og Norðurþíngeyarsýslu.
2. um sameiningu Mýra og Borgarfjarðarsýslu,
Að lyktum lagði konúngsfulltrúi
fram konúngsúrskurð
19.
maí 1849, að verja megi ttl bókasafns handa alþingi 300ríkisbankadölum í fyrsta sinn, og síðan 100 rbd. í hvert skipti sem
alþingi verður haldið ákveðinn tíma.
.
~á tók forseti fram lagafrumvarpið um kosningar , og
stakk upp á, að kjósa skyldi 5 manna nefnd í það mál.
Jðn Guðmundsson spurði, hvort það mundi vera leyfilegt,
að kjósa i nefndir á þessum fundi, þegar litið væri til alþingistilskipunari nnar,
Forseti kval'lst ætla, að ákvörðun þei ni, sem stendur i
62. og 64. gr. alþingistilskipunarinnar , hafi Terið fullnægt i
gær, þegar konúngsfulltrúi skýrði þínginu frá, hver frumvörp
hann hefði með að fara.
17araforseti kvaðst vera þessu samþykkur.
Síðan voru í nefnd þessa kosnir: konferenzráð Sveinbjömsson, Jón Guðmundsson og Varaforseti með 23 atkvæðum hver, assessor Johnsen með 22 og Steffan Jónsson með 20.
~vi næst var tekið fram frumvarpið um breytingar á rekalögunum, og féllust allir á, að kosin yri'li þriggja manna nefnd
í þetta mál; voru síðan kosnir í nefndina þessir þrír: asssesor
Kristjánsson með 20, Ásgeir Einarsson með 18 og umboðsmaður Ólsen með 14 atkvæðum.
~á var tekið fram frumvarp um breytingu á erfðalögunum,
og urðu menn ásáttir um, að velja 5 manna nefnd i það mál;
voru þeir kosnir: kammerráð Magmísen með 19, sýslumaður
Th. Gudmundsen með 18, jústizráð Thorstensen með 17, umboðsmaður Sívertsen .með 15 og Sigurður Brynjúlfsson með
II atkvæðum,
'
~vil1æst
tók forseti fram frumvarp til opins hréfs , um
hve nær manntalsþing skuli halda í Norðurmúlasýslu, og kvað
ser virðast, að eigi mundi nauðsyn á, að kjósa nefnd í það
mál, nema svo væri, að einhver þingmanna óskaði þess, eptir
því sem fyrir er mælt i 64. grein alþíngistilskipunarinnar;
mu ndi þá nægja, að þingið legði á það samþykkis-atkvæði á
uæsta fundi.
Einginn óskaði þá nefndar, og fellust allir á það, er forseti sagði.
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:þá var tekið fr. hið konúnglega. álifSmál um sameiningu
á Suður og Norðurþíngeyarsýslu, og kosnir í nefnd þessir þrir:
.Tón Jónsson með 21, og Jakob Petursson og Guttormur Vigfússon, hvor með 19 atkvæðum.
Forseti:
Konúnæsfulltrúinn
hefir enn framar þókzt verða
að leggja fram fyrir þíngið konúnglegt álitsmálum sameiningu
á Mýra Ol!; Borgarfjarðarsýslum; enn þó þetta mál se rædt her
áður á þínginu, þá virðist mer það réttast , fyrst málið er nú
lagt fram, að þingið. kjósi menn í nefnd til að rita um það álit sitt, þó svarið verði að líkindum ekki annað, en að vísa til
hins fyrra álitsskjals.
J. Johnsen:
!\Ier skilst ekki, að her beri nokkra nauðsyn
til a~ kjósa nú að nýu nefnd í þetta mál. Nú er að vísu af
stjórnarinnar hálfu leitað álits í þessu máli; en þingið er þegar búið að segja upp álit sitt í því enu sama eptir ósk landsmanna og að skýra frá því og ástæðuuum þar fyrir, bæði i umræðum á þínginu og í bænarskrá til konúngs. Eg se þvi ekki
betur, en að þeim tíma og kostnaði s~ eydt til ónýtis, sem
varið yrlli til, nú apturað ræða þetta mál her á þingi, og að
þingið ekki geti annað en skírskotað til síns fyrra álits um það.
Konún.qsfulltrúi:
Mer finnst það vera að forminu tilréttafa, sem forseti hefir upp á stúngið, því her er ekki um konúnglegt frumvarp að gjöra, hvar um þíngið eptir alþingistilskipunar 6(. gr. undir vissum kringumstæðum getur greidt atkvæði,
án þess að nefnd se sett, heldur er her um álitsmál að gjöra,
hvar i stjóMlin hefir fram lagt ástæðurnar með og mót, og vill
uni þær heyra alþingisins álit.
Kr. Magnusen :l\ler
getur þó ekki sýnzt nein þörf á
þvi~ að nefnd verði sett, þar sem þingið áður hefir tekið við
þremur bænarskrám úr vesturamtinu um þetta efni, rædt svó
málið, og sa1DiJ'tbænarskrá til konúngs, . og fært til þess rök
ogástæð~u, að sameining þessi ekkíséhentug.
Varaforseti
kvað það líka aðgætandí, að i bænarskrá
þingsins væru einnig teknar fram allar hinar sömu greinir og
í álitsmáli þessu; því þar væri eins talað um aðskilnað Hnappadalssýslu frá Mýrasýslu, eins og um sameiningu Mýra og
Borgarfjarðarsýslu.
Forseti kvaðst reyndar vita, að svo væri, en sagðist þó
enn ætla réttara að forminu til, ali nefnd væri kosin, og gæti
hún þá eins skírskotað til hins fyrra' skjals í öllum atriðum ..
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J. Johnsen:
l\li~r er óskiljanlegt, að her geti verið hið
allra minnsta undir forminu komið. þingið hefir þegar að fyrra
bragði sagt álit sitt um málið á svo löglegan hátt, sem orðið
getur, og eg ætla óyggjanrli, að álitið komi fram Í eins löglegu formi i bænarskrá frá þinginu, eins og Í álitsskjali , og
að ekkert gjöri til sakar, hvort nafnið það skjal ber, sem inni
heldur þetta álit þingsins.
J. Thorstensen kvað ser virðast formlegra að kjósa nefnd.
Ásgeir Einarsson og sýslumaður Th. Glldmundsen mæltu
fram með nefnd, en varaforseti kvað þó mundi aukast tímatöf af
þvi, ef nefnd væri kosin; þvi þá yrði þó að ræða málið á lögskipaðan hátt.
Forseti:
.Mer skilst svo eptir 64. gr. i alþingistilskipuninni, að þegar einhver óskar nefndar Í slíkum málum, þá eigi
nefnd að kjósa .
•
.I. Johnsen: það er eptir 64. gr. alþingistilskipunarinnar
sjálfsagt, að málið verður al'>koma undir nefnd, þó ekki nema
einn þingmanna óski þess.
þVÍ næst voru þrír menn kosnir til nefhdar: kammerráð
l\lagnusen og umboðsmaður þ. Sívertsen með 17 atkvæðum
hvor og varaforseti með II atkvæðum.
Forseti:
þá er að eins eptir hinn konúnglegi úrskurður
um bókasafn þingsins, og óska eg, að tala mig saman við
þingmenn um það mál, áður en það kemur til ályktunar á
fundi.
Eg ætla nú hentast, al'>nefndirnar fái tíma til starfa
sinna á morgun. og vil eg því ekki ákveða fund, en eg skal
boða í tíma, hve nær fundur getur orðilt
Eg vona þingsíns
vegna, að málunum verði hraðað, svo sem kostur er á, og
vænti eg, að nefndarálitin á hinum einfaldari málum geti orðið
búin og lögð fram annað kvöld.
Konúngsfulltrúi:
þegar framsögumenn eru kjörnir i nefndunum, geta þeir snúið ser til mín, og skal eg láta þeim í te
allar þær upplýsingar í málunum, sem í mínu valdi stendur.
þVÍ næst sagði forseti fundi slitið.

2. ágúst -

þrítugasti

og fyrsti fundur .

.Allir á fundi, nema þingmaður Barðstrendinga,
sem til
kynt hafði forseta forföll sín, að mæta á þessum fundi.
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Forseti til kynti þinginu, að hinn annar konúngkjörni þingmaður andlegu stéttarinnar, prófastur sera Haldór, væri farinn
frá þinginu, en konúngsfulltrúinn hefði aptur kvadt til þings
varaþíngmanninn, prófessor P. Petursson,
er nú væri mættur
á þessum fundi.
.
þingbók frá siðasta fundi var upp lesin og samþykt.
'þvi næst leitaði forseti atkvæða þingiins um frumvarp til
opins bréfs, um hve nær manntalsþíng skuli halda í Norðurmúlasýslu, og var það samþykt með 22 atkvæðum gegn I, að
þingið skyldi semja álitsskjal til konúngs , um að frumvarpið
öðlist lagagildi.
Forseti gat þess, að þar eð ekkert álitsskjal hefði í gærdag' komið frá nefndunum inn á lestrarsalinn,
gæti einginn
fundue orðið haldinn að morgni.
þvínæst
var fundi slitið,

4. ágúst -

þrítugasti

og annar fundur.

Allir á fundi, nema assessor Kr. Kristjánsson, sem til
kynt hafði forseta forföll sin.
'þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykt.
KonÚlllls(ulltrúi:
Áður en þingstörf byrja i dag, vil eg
geta þess, að eins og þeim heiðruðu þingmönnum er kunnugt
af hinni konúnglegu auglýsingu til alþingis, þá hafði stjórnin
undir hendi frumvarp til veiðilaga fyrir Ísland, um.hver alþingi
það, er haldið var ár 1847, hafði sent konúngi álit sitt. En
vegna þeirra miklu ogmargbrotnu starfa, er stjórnin um sinn
hefir á hendi haft, var ekki búið að gánga frá lagafrumvarpi
þessu til fullnustu, þegar eg fór frá Kaupmannahöfn,
svo að
lagaboðið fullhúið gæti með mer komizt, hvar á móti hin konúnglega auglýsing gefur von um, að það muni verða svo
snemma fullbúið, að það verði hingað sent, áður en alþingi er
slitið i ár. Eg hefi nú í gærkvöld með Eyrarbakka skipinu
feingið hina konúnglegu tilskipun í þessu málefni, eða um
veiði á Íslandi, og afhendi hana því ber með hinum hátt virta
forseta og þeim heiðruðu þingmönnum.
þá tók varaforseti fram til undirbúníngsumræðu konúnglegt álitsmálum sameiningu Suður og Norðurþíngeyarsýslu, og
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fékk nefndarálidð í þessu málefni framsögumanni, Jóni Jónssyni, er las það upp svo hljóðandi.
Hið hefðraða alþíngi hefir á einum fundi sínum kosið okkur undir skrifaða í nefnd, til að hugleiða og segja meiningu
vora um eitt konúnglegt álitsmál, við víkjandi því, hvort ráðlegrasé að sameina aptur Norður og Suðurþingeyarsýslur,
og
gjöra þær að einu lögsagnarumrlæmi, eins og þær höfðu verið
alt að 1840, eða að öðru leyti að þær skyldu vera al'> skildar
og hafa sinn sýslumann hvor, eins og verið hefir síðan 1841,
og til nálægstíma.
Nefndin hefir rækilega hugleidt þetta málefni, og eptir sem hún bezt gat, kynt scr þær ástæður um
þetta efni, sem henni voru í hendur seldar, og borið þær saman við eigin þekkíngu sína, þar allir nefndarmenn eru að meira
eða minna leyti kunnugir ásigkomulagi þessara sýslna, og það
bæði áður og eptir að þeim var skipt í sundur.
Að saman
bornum álitum og skýrslum amtmannanna, Thorarensens og
Johnsens, til rentukamrnersins um þetta efni, virðist nefnrlinni
ástæður hins síðar nefnda vera á talsvert betri rökum bygðar,
og er hún honum samkvæm í, að sýslur þessar, þó þær verði
sameinaðar, muni ekki verða viðlendari eður örðugriyfirsóknar, en hin önnur umfringsmeiri lögsagnarumdæmi her og hvar
í landinu, og eingan veginn jafn-erviðar og Skaptafellssýsla
öll nú er.. pegar Suðurþíngeyarsýsla er skoðuð út af fyrir sig,
meinar nefndin, að hún se einhver hin hægasta sýsla landsins
í samburði við fólksfjölda hennar; því hvar sem sýslumaðurinn
byggi í henni, ætti hann aldrei eiginlega yfir neinn fjallveg að
fara millum hennar 7 hreppa, og væri hann búsettur her um
bil í miðri sýslunni, ætti hann hvergi leingra en eina dagleið
á sumrum til hennar yztu takmarka, 'og er þá auðsætt, að
Suðurþíngeyarsýsla, .eins og hún nú er, er Jángt um hægari en
Eyafjarðarsýsla,
og kemur það' eingan veginn saman við álit
amtmanns Thorarensens í þessu efni. En þegar aptur er litið
á Norðurþíngeyarsýslu út af fyrir sig, játar nefndin það, að sá
partur er lángsóktur yfirferðar vegna heiðarveganna,
og er
mer, Jakobi Péturssyni, það kunnugast, að mikilsverð torveldni
er á öllum viðskiptum Svalharðs og Sauðanes - hreppa, sem
liggja fyrir norðan Axarfjarðarheiðina, við sýslumann þann, sem
sæti í suðurpartinum, bæði vegna vegaleingdar og fannfergju
á vetrum, einkum meðan póstgaungur ekki eru á kveðnar í eður nálægt því takmarki.
Kemur nefndinni þó saman um, að
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mjög sé ísjárvert að hafa sýsl,llmann í norðuepartinum óg kosta
þannig UlJP á einn embættis mann fleira, en nauðsyn út heimtir, vegna þessara tveggja áminnztu hreppa; því það ætlar
nefndin, að ef sýslumaður byggi t, a. m. í Húsavík, muni það
hvorki vera eiginlega ofætlun innbúum suðurpartsíns,
og ei
heldur innbúum norðurpartsinsfyrir
vestan Axarfjaeðarheiði,
að eiga öll nauðsynleg viðskipti við sýslumann sinn, eða honum við þá. Yrði því eiginlega spursmálið, hvort ráðlegt værl
vegna hægbarinnar fyrir þá áminnztu tvo hreppa, að hafa einum sýslumanni fleira í landinu, en annars þyrfti.
»egar
nefndin hefir nákvæmlega gefið gaum að ölhua vkringumstæðum, 1) hvað norðurparturinn hefir fáa innbyggjendur, jafnvel
færri en Strandasýsla, sem þó þykir einhver hin ,rmgastaað
inntekt her á landi,' og hvað samboðið það .se. tilgángisýslu~
mannsemhættisins, að sýslumaður vegna ofumféngslitilla.akyldustarfa, og um leið oflítiIla embættislaunaþurf
-eða neyðist til,
að gefa sig út til búsýslu starfa, eins og áðue - nefndur amt:maður Thorarensen hefir þó bent til .ab s.ýslumaður norðurpartsins mundi þó verða ab gjöra. 2) þegar litið er yfir :höfuð
á þá margvíslega löguðu serstöku útkjálka landsins, muni
verba víðar en í þessum parti, sem einstök pláz bljóti óum'flýanlega .Jlð sæta þeim vankvæðum, að vera .í fjarlægð við
'S.yslwoann sinn, t. a. m, norðasti hreppurinn í .Strandasjslu,
iog víðar •. 3} þegar, eins og vonað er eptir, a,ð (Postvæsenet)
íhrefburðarmálefnum landsins verði innan skamms 'l;:omið í betra
-~og skiPulegra horf, en híngað til hefir verið, muni þess verða
-gætt,aðhinum
áður nefndu hreppum verði gjört hægra fyrir,
eu verið hefir, með öll bréfaviðskipti við sýslumann sinn. 4)
:að ávalt mundi fara bezt, að hver embættismaður, hvort hann
er andlegrar eða veraldlegrar stéttar, hafi nóg og fullkomið að
vinna í stöðu sinni, svo hann ætíð finni, hvað árvekni, iðni og
regla er nauðsynleg og affarasæl, en að sá embættismaður fái
svo góð laun, að hann geti kostað til embættisfærslu sinnar,
og feingið ser nauðsynlega hjálp til framkvæmdar henni, ef
með þarf, en geti aldrei afsakað hirðuleysi sitt eður ötullkomlegleika með því,að hann hafi svo lítil laun, að hann þess
vegna ekki geti gegnt köllun sinni, eins og vera ber. 5) að
aldrei fyrri en 1840 muni hafa verið hreift þeirri meiningu, að
nokkur virkileg nauðsyn bæri til, að skipta sundur þíngeyarsýslu, og öllum nefndarmönnum er það kunnugt, að embættis-
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færsla kanselliráðs Th. Björnsens um 40 ár í þeirri sýslu allri
var einhver hin bezta og fullkomnasta, og undu flýslllbúar því
allir vel, þó lángsókt væri til hans sumstaðar frá.
Að þessu og fleiru her að lútandi athuguðu, virðist nefndinni mikilvægar ástæður til, að mæla fram með því, að Suður
og Norðurþíngeyarsýslur verði aptur sameinaðar í eitt lögsagnarumdæmi, eins og frá alda öðli verið hefir, en sýslumanninum
gjört að skyldu, að bíla í eður við Húsavík, svo sem þeim
stað, sem yfir höfuð að tala muni hentugastur sýslubúum að
ná til hans, og honum til þeirra.
Sýnist nefndinni, að sýslan
muni þ~ líka verða svo góð til inntekta fyrir sýslumanninn,
að í.samburðivíð hinar betri sýslur landsins muni mega hækka
afgjald hennar, Mm nú er 200 rbd. af báðum, alt til 250, eða
jafnvel 300 rbd.' Hvað hinum svo nefnda Austurhrepp á Lánganes! við ,v.íkur,og: sem' áður heyrði til Múlasýslu, játar nefndln~ab hann se :lakast staddur í tilliti fjarlægðar, hvort sem
hann væni sameinaðurþíngeyar
eða Múlasýslu.
Álltur nefndin, 'að ekki mundi óráðlegt, að veita þíngeyarsýslu
með því
skilyrði, .aðhre'ppur þessi mætti seinna meir sjálfur ráða því,
undir hvort lögsagnarumdæmið hann skyldi heyra, eptir sem
-honum sýndist ser hentugra,
Svo er líka ástadt, að á vestari
enda 'þingeyarsýslu eru 2 bæir (ytri og syðri Varðgjá), sem í
tilliti allra andlegra réttinda 'sinna eru háðir Eyafjarðarsýslu
prófastsdæmi;
þækti nefndinni því æskilegt, að sýslan væri
veitt með því skilyrði, að þessir 2 bæir, ef þeir sjálfir kysu
það, mættu hníga undir Eya/jarðarsýslu í öllu veralegu tilliti.
Nefndin að vísu saknar þess, að bænarskrá frá hlutaðeigendum þíngeyarsýslu
ekki hefir komið til þíngsins um þetta
efni; en þó ætlar hún, að ekki mundu hafa komið fram svo
mikilvægar ástæður, að nefndin hefði þeirra vegna komizt á
aðra sannfæringu, en hún nú hefir, og er það hennar álit,eptir
öllu framan töldu, að þingið eigi að biðja konúnginn:
að sameinaðar verði aptur eptir framan sögðu Suðurþingeystsýsla og Norðurþíngeyarsýsla í eitt lögsagnarumdæmi,
s em einn sýslumaður hafi yfir að skipa, eins og áður var,
alt svo leingi ekki finnst nauðsyn til að breyta algjörlega
takmörkum hinna gömlu sýslna skipta ber á landi.

se

Reykjavík,

•1. Jónsson.

dag 2. ágústm.

G. Vigfússon.
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1849•

J. Petursson.

Framsögumaður, .Tón Jðnsso»:
Jeg finn ekki ástæðu til,
nefndarinnar vegna ab fara mörgum orðum um þetta hennar álitsskjal; einúngis vil eg leyfa mer að geta þess, að hún ætlaðíst til,
að ef Suður og Norðurþíngeyarsýsla verða sameinaðar og veittar
einum sýslumanni, mundi þó bezt, vegna víðlendís, sem þá verður
á sýslunni allri, að láta hana þá vera 2 kjördæmi, t. a. m, eins og
Skaptafellssýslu,
en nefndin tók það að vísu ekki fram, og
var það af þvi, að kosníngarlaga frumvarp þingsins sjálfs í 2.
§ á kveður með fullum orðum, að kjördæmin séu framvegis
þau sömu, og nú eru, en nú er þíngeyarsýsla öll 2 kjördæmi,
og þetta mein ar nefndin að fái lagagildi.
Nefndin óskar svo,
að heyra álit og meiningar þingmanna um málefnið sjálft,· áður en
eg finni nauðsyn til, hennar vegnaað fara h~r 'um fleiri orðum.
Konúngsfulltrúi:
Frá minni stöðu, sem fulltrúi stjórnarinnar, get eg ekki haft neitt á móti uppástúngu nefndarinnar,
er miVlar,iil þess, að þíngið ••áM til að sameina aptur Norður
og Suðurþlngeyarsýslu,
og það þvi siður, sem það ætíð hefir
verið mín persðnulega imelnlngvað
aldrei hefði verið gild ástæða til að skipta þíngeyarsýslu í 2 lögsagnarumdæmi.
Eg
er kunnugur' 'þingeyarsýslu, og hef opt ferð azt gegn um hana,
og-get ekki álitið hana eins örðuga; og því síður örðugri til
yfirferða, en Norðurmúlasýsla er; því Smjörvatnsheiði, sem að
skilur þá 'n:yrðstu hreppa. í Norðurmúlasýslu frá hinum, er lángt
um verri .Qgijrðue;rifjallvegur
yfirferðar, heldur en Reykjaheiði, . sernaðskilur
þá norðlægari hreppa þíngeyarsýslu frá
hinum suðlægari, og því hefði verið eins mikil þörf á að skipta
Norburmúlasýslu,
eins og þingeyarsýslu,
hvað örðugleikann
sner.tir.það
er mer einnig kunnugt, að um lángan aldur, meðan .einn-var sýslumaður í þíngeyarsýslu,
var embættisfærsla
þar 1 eins góðu lagi, eins og þar sem bezt hefir verið, svo að
bæði hin hærri yfirvöld og sýslubúarnir voru með hana að
öllu ánægðir.
Forseti: Eg vil einúngis geta þess, að nokkur atriði
standa í álitsskjali nefndarinnar, sem stjórnin mundi að líkindum æskja að fá' atkvæði þingsins um, þó að þau standi ekki
í aðal- uppástúngunni,
Eg ætla því að leita atkvæða þingsins
um þessi atriði sjer í lagi á þá leið, þegar til atkvæðagreiðslu
kemur, sem eg ætla að fari næst meiningu nefndarinnar, og
það er, að þíngi{j skjóti því á stjórnarinnar vald, hverja ráðstöfun .hún vilji gjöra um þau atriði, sem nefndin hefir tll
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greint, fyrst um afgjaldið,
þar næst um Austurhrepp,
hvorri
sýslunni hann skyldi fylgja; Í þriðja lagi um hvort leggja skuli
bæi til Eyafjarðarsýslu,
og Í fjórða lagi um sýslumanns
setrið.
Hitt þykir mer sjálfsagt,
að ekki þurfi að leita ser í lagi atkvæða þingsins um, hvort sýslan eigi öll að verða eitt kjördæmi eða ekki, þar eð auðsætt er, að ef frumvarp þingsins
til kosningarlaga
verður samþykt , sem ver allir vonum, þá
verður sýslan tvö kjördæmi,
eptir því sem þar stendur í 2.
grein. Eg hef getið þessa, til þess að þingmönnum
komi ekki á
óvart, hvernig atkvæða verði leitað, og einkum til þess, að þeir
geti ráðið með sjálfum ser, hvort þeir vilja fara leingra,
nefudiJl,og
stinga. upp á, að atriði þessi, sem nú er getið,
verði gjörð að beinni uppástúngu
í álitsskjali
þingsins
til
stjórnariunar.
F1'amsögumaður:
Nefndin kannast við; að um margtþað;
sem hun fann ser skylt að fara orðum um og benda .þíngif)1J
til i álitsskjalinu,
hefir hún ek~igjört
beinlínis uppástúngur
um i' niðurlag! skjalsins ; því ætlun. hennar var, að, hún ætti
ekki að gjöra beinlínisuppástúngu,
nema um höfuðatriði málsins, hvort sameina skyldi sýslurnar,
eður ekki, en henda ein.
ungis þinginu til hinna atriðanna, að hvað miklu leyti það vill
yfir vega þau.
Konúngsfulltl'úi:
Eg held, að það eptir kringumstæðunum væri hentugast,
að þíngið héldi ser til þeh'rar;uppástúngu,
sem nefndin hefir gj ört, án þess að fara leingra fram í. þetta
málefni, að þessu sinni.
Varaforseti ; Mer sýnist þó ekkert vera sannglarnlegra,
en að Austurhreppur
• sem við sýsluskiptin ISH var tekinn frá
Norðurmúlasýslu
til að rífka Norðurþíngeyarsýslu
með, falli nú
aptur til Norðurmúlasýslunnar,
svo hún haldi nu sínum gömlu
takmörkum,
einkum ef Austurhreppi
er jafn hægt , að ná til
sýslumanns Í Norðurmúlasýslu,
sem til sýslumanns
í þingeyarsýslu sameiuaðri , sem líkindi eru til. þingeyarsýslan
þarf
þá ekki heldur þessarar rilkunar við.
Eg vildi að eins láta þessa meiningu mina í Ijósi, án þess að
á skilja mer breytíngaratkvæði,
þVÍ þar til er eg of ókunnugir.
Konúngsfulltrúi:
Eg er kunnugur landslagi á. takmörkum
Norðurmúla
og Þíngeyarsýslu,
og held, þó komið hefði til umtals, að sameina aptur Austurhrepp
við Norðurmúlasýslu,
ef
þíngeyarsýslunum
væri slegið saman, þá hefði eg heldur verið

en
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f Austurhrepp er ekki nema 6 bæir, og er þvi í
tilliti til inntektanna um litið að gjöra; en af þessum bæum
eiga sumir 2, og sumir 3 dagleiðir til þeirra gamla þingstaðar,
nefnilega Skeggjastaðar í Norðurmúlasýslu.
þar á móti eiga
þeir miklu skemra að Sauðanesi í Norðurhrepp, þar sem þingstaðurinn er, og þángað eiga þeir líka kirkjusókn.
Eg held
því, að þó þíngeyarsýslunum væri slegið saman, eins og her
er uppá stúngið, ætti það þó að haldast, að Austurhreppur
heyrðiundir þíngeyarsýslu.
Guttormur Yigfússon: Við nefndarmenn þóttumst ei hafa
svo fullkomna þekking í tilliti ,til·Austurhrepps.a
Lánganesi,
að við þyrðuni að. á kveða, .hvorri . sýslunni,' þíngeyar . eður
Norður.múIa, að hagkvæmaraværl að hann ftlgdi, og þess vegna
var það, .að við hrelfðum þ\'í,að hreppsbúum þessum væri sjálf ...
um gefið:á 'vald, að kjösáum
það, ·ab við ætluðum, að stjórnin
munditaka oþaðtil aðgreina og liága þvitiJ,eptir semhentastvært;
Eg fyrir mi:ttleytier fremur'á' því,aðhrépimr·
þessiætti aptur að
leggjast til Norðurmúlasýslu, frá hverri hann var fyrir skemstu
tekinn; þ'tí bæði mun nærri umvegaleingdina þaðan til 'hvers
sýslUlnannsins;semsækja
þyrfti, og nær þíngeyarsýsla
er
sameinui'ltil sinna fornu ummerkja, mun hún ei þurfa leingur
uppbóta við inntektir sínar af Austurhrepp.
Eg er því á því, að þingið ætti í álitsskjali sínu, að skjóta
þvi á vald stjórnarinnar, að hvað miklu leyti hún vilji taka til
kr eina athugasemdir þingsins i þessu efni, í von um að hún muni
'gjöra Jtjl'lbezta í því.
Jakoh Petursson: það var ein af þeim helztu ástæðum nefndarinnar, til að mæla fram með sameining Norður og Suðurþingeyarsýslna, að nú verandi sýslumaðnr væri búsettur í Húsavík,
sem þeim hentugasta stað fyrir innbúa úr norðurpartinum, sem
er bæði víðlendari og torfærari, en hinn, til að ná til hans; og
taldi nefndin það því nauðsynlegt, að yrðu sýslur þessar aptur
sameinaðar, ætti að gjöra sýslumanni þeirra það að skyldu framvegis, að vera ætíð búsettum í eða kríng um Húsavík; en af
því að atriði þetta er ekki glögglega tekið fram. við niðurlag
nefndarálitsins,
leyfi eg mer að gjöra það viðauka - atkvæði:
að sýslumanninum yfir Norður og Suðurþingeyarsjslum
se her
eptir gjört það að skyldu, að búa í' eða nálægt Húsavík.
Af því að ekki tóku fleiri til máls, kvað forseti undirbúningsumræðu þessari lokið.
á móti því.
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þá var tekið fram konúnglegt álitsmál um sameining 1\lýra
og Borgarfjarðarsjslu j tók framsögumaður, prófastur Hannes
Stephensen, við nefndarálitinu í því máli, og las það upp svo
látandi :
þann 31. dag júlímánaðar kaus alþíngi oss, sem her ritum nöfn vor undir, í nefnd, til að yfirvega álitsmál alþínginu
sent fl'á stjórninni um sýslubreytingar á þann hátt, að sýslumannsembættið í .Mýra og Hnappadalssýslu skyldi leggjast niður, og Hnappadalssýslan
leggjast til Snæfellsness, en .Mýmsýslan tíl Borgarfjarðarsýslu í suðurumdæminu.
þegar ver tökum nú málefni þetta til yftrvegunar, kemur
oss það að miklum notum, að þáll er af þíllgi þessu, eptir
tveimur bænarskrám frá - v.esturumdæminu, sem til .alþingís
l"oru komnar, ítarlega hugað og rædt, (jg. þegnsamlegbænarskrá til stjórnarinnar. samin ~m það, áður en ·kóuúngsfullfrúinn kom ii þíng með' .álitsmál þetta, og getum ver í flestum
atriðum skírskotað til þess; sem þann:tg . er af'.ulþing] rædt og
ráðið í málinu.
Ástæður þær, sem oss eru afkonúngsfulltrúanum
Lhendur seldar á uppkasti einu víða út strykuðu, og því, ef til vill,
miður áreiðanlegar, eru bygðar á áliti þriggja embættismanna,
nefnil. stiptamtmanns Rosenörns, sýslumanns Jóns Peturssonar og þá veranda amtmanns í vesturumdæminu.: konferenaráðs
Thorsteinsons, og er álit þessara embættismanna mjög svo i
gagnstæðar áttir, þannig, að hinir fyrst nefndu tveir telja alt
það til, sem með sýslubreytingum og sameiníngum þessum
sýnist verða talið, en hinn síðast nefndi segir frá þeim óyggjandi ástæðum, sem eru á móti nýbreytni þessari, og verðum
ver, sem eptir þekkingu vorri og sannfæringu erum konferenzráðinu samdóma, að geta þess, að hinir tveir fyrr nefndu embættismenn hlutu, þegar þeir gáfu álit sitt, að vera miður kunnugir, þar eð stiptamtmaðurinn, útlendur maður, var nýkominn
til landsins, og sýslumaðurinn með öllu ókunnugur landslagi,
vegaleíngd og ófærum í því víðlenda þingi, sem her átti þá
að mynda og búa honum í hag, sem nýorðínn var sýslumaður
í Borgarfjarðarsýslu, en ekki var til sýslunnar kominn, heldur fluttur frá Strandasýslu til að gegna vesturamts störfunum, og þessi maðurinn virðist nú með öllu horfinn frá þvi áliti' sínu, er hann eptir eins árs þjónustu í báðum sýslunum,
sem sýslumaður i annari, en settur í hinni sýslunni, hefir sagt
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$er af hendi sýsl~manns störf í .Borgarfjarðarsýslu, hvar hann
næst liðið ár var settur, er hann þó úngur maður og nýkominn til embættis; enda höfðu Borgfirðingar þegar á næst liðnu
hausti kvartað fyrir stiptamtmanninum yfir þeim óbærilega örðugleika, sem sameining sýslna þessara aflaði innbúum sýslu
þeirrar, hvar sýslumaðurinn
ekki er búsettur.
Konferenzráð Thorsteinson þar á móti var sá eini af þessum
þremur embættismönnum,
Sem fullkunnugur var öllum kringumstæðum við nýbreytni þessa; hefir maður þessi haft amtmanns embættið í vesturumdæminu á hendi í nærfeIt 30 ár, og
þóá1'lur um mörg ár í rentukammerinu kynt ser háttu landsins í því líkum efnum, og var Ilann breytingunni með öllu mótfallinn, og sýnir hann, hversu ástæðurnar fyrir breytingunni
eru veikarng á eina hlið séðar,
Að taka fram hverjar einstakar á~tæður með og mðtí breytingu þessari, virðist oss því óþarfara, sem mál þetta er, eins
og áður er sagt, af þínginu ítarlegar rædt, og stjórninni verður sent álit þingsíns um það.
Ver hljótum þvi að ráða alþingi til, að af biðja þegnsamlegast hjá stjórninni alla breytingu i sjslna skipun þeirri, sem
her hefir verið stúngið upp á.
Reykjavík, þann 2. dag ágústmánaðar l849.

þ. Sioertsen.

Kr. Magnusen.

H. Stephensen,
framsögumaður.

Framsögumaður, Hannes Stephensen:
Af því að mál
þetta eráður, eins og þíngmönnum er kunnugt, svo ítarlega
rædt og ráðið til lykta af þinginu eptir þegnlegri uppástúngu,
9g málefni þetta, sem nú er fyrir hendi, er svo algjörlega hið
sama, fannst nefndinni .eingin þörf, að ítreka ástæður þær allar, sem þingið fann móti sameiningu þeirra tveggja sýslna,
:aorgarfjarðar og Mýra, og áleit hún starf sitt í þetta:sinn
ekkert annað, en skýra ástæður þær, sem nú eru frá stjórnarinnar bendi fram komnar. bæði með og móti sameiningu
þessari.
Konúngsfulltrúi:
Eg bef frá minni hálfu ekki heldur
neitt á móti nefndarálitinu í þessu máli, að svo miklu leyti
það ræður tiI,að af biðja breytingu þá, sem stúngíð hefir verið
upp á í tilliti til Mýra ogBorgarfjarðarsýslna
lögsagnarumdæma
Einasta vil eg skjóta þV! til þingsins, ef svo skyldi verða,
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sem mer þykir ekki ólíklegt, a/) nefndarálltíð verði lagt til
grundvallar fyrir þíngsins bænarskrá, hvort þá ekki mundi
réttast vera, að fella burt úr nefndarálitinu eptirfylgjandi orð:
"ástæður þær, sem oss eru af konúngsfulltrúanum
í hendur
seldar á upp kasti einu, víða út strykuðu, og, ef til oill, miður
áreiðanlegar". Eg hef áður, þegar eg fram lagði ástæðurnar,
getið þess, að þær ekki hafi verið út lagðar á íslenzku,
þegar eg tók við þeim frá stjórninni. Eg hef þvi á leiðinni unnið nokkuð að því, að út leggja þær á íslenzku, en mestan og
beztan part hefir að því unnið hinn heiðraði þingmaður, er varð
mer samferða, og sem þíngið nú hefir kjörið fyrir forseta sinn.
Gjörðum við þetta, til að flýta. fyrir málefnunum, eins og víð
áttum bezt kost á, en ekki höfðum við tíma til að hreinskrifa
útleggingamar.
Eg ætla, að allir þíngmenn muni þekkja hinn
heiðraða forseta og vandvirkni hans svo, að það megi ætla, að
útlegging hans, þó hún sé ekki hreínskrífuð, sé bæði vel læsileg, hverju hún mun bezt lýsa sjálf, og líka, að hún sé áreiðanleg; enda hefði nefndin átt kost á að fá hjá mer til samanburðar við útlegginguna
danska frumritið , ef henni hefði
þóknazt, svo að eg get ekki annað ætlað, en að þessum orðum, er eg hefi til greint, úr nefndaralitinu eptir málavöxtum
megi vel sleppa.
Framsðqumaður:
Eg er eíngan veginn fastur á því, og
mer datt jafnvel aldrei í hug, að orð þau, sem nefudin hefir
orðið að brúka um frágáng á ástæðum þeim, sem nefndinni
eru seldar t hendur af konúngsfulltrúanum,
komi inn í þingsins þegnsamlega 'álitsskrá til konúngsins ; en eg gat ekki
varízt, og get ekki varizt því enn, að eg ætla þjóðþíngi misboðið, að i það skuli vera kastað svo illa vönduðu skjali;
Eg veit, að konúngsfulltrúinn
hefir rétt á að heimta eptiréit
allra bænarskráa frá Iandsmönnum
og nefndarálita
þingsins
hreinskrifuð, samanborin og staðfest af forseta, og ætti því
þíngið að eiga rétt á, að því ekki væri boðið það, sem eingum einstökum manni er boðlegt.
Konúngsfulltrúi:
þessu verð eg að svara á þá leið:
þíngið hefði að sönnu eptir þeim reglum, sem hingað til hefir verið fylgt, átt rétt á, að fá ástæðumar prentaðar, en þessu
hefir í þessu sinni ekki orðið komið við vegna naumleika timans, og eg hefi vegna kríngumstæðanna álitið mer það skylt
að flýta fyrir þíngstörfunum, svo mikið sem í mínu valdi hefir
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staðið, og þess vegna ekkiviJjað halda þeim uppi, meðan ástæðurnar hefðu verið prentaðar;
En þó nú ástæðurnar hefðu
verið prentaðar, þá hefðu þær þó ekki verið lagaðar öðruvísi
nú, en híngað til hefir vant verið, og þess vegna hvorki verið
undir skrifaðar, né staðfestar með nafns undirskript,
Forseti:
Eg leyfi mer að geta þess, að eg, sem forseti, hef verið neyddur til að selja konúngsfulltrúanum í hendur nefndarálit, sem strykað hefir verið út í og skrifað upp yfir og inn á milli, og hefir hann haldið mer það til góða; að
skrifa þau upp aptur, hefði valdið töluverðri timatöf, er, nú
sem stendur, kemur ser næsta illa, og hefir hann því séð í
gegn um fingur við mig í þessu tilliti. Mer þætti því eiga
betur við, að gjöra einga orðaleingíngu úr þessu. Eg ætla þar
hjá, að ekki hafi svo illur frágángur verið á ástæðunum, að
þær hafi ekki verið vellæsilegar, og mundi hin virðulega nefnd,
ef hún hefði gætt að, hafa getað séð, að það, sem yfir strykað
'er eða breytt, kæmi ekki af öðru en því, að þýðandinn hafi á
stöku stöðum leitað þess orðs, er bezt mundi eiga við. þetta
gat öllum orðið, og yfir höfuð að tala held eg fl'ágángurinn
a þessu blaði ekkise lakari,en vant er að vera á því, sem
ekki er ðldúngis hreinskrifað.
.1. Johnsen:
Eg get því fremur verið á þvi sama og
nefndin, að ekki se
þörf á, að taka upp aptur ástæðurnar
fyrir og gegn samanlagningu Mýra og Borgarfjarðarsýslna,
sem hinn hátt virti konúngsfulltrúí
sjálfur gjörir ráð fyrir, að
.álit þíngsins til konúngs verði samið á sömu leið og nefndar-álitið í þessu máli. En eins og eg ætla það nægja, að skír.
skota til þess, sem fram er fært af amtmannínum yfir vestur-amtinu gegn þvi, sem þeir hinir tveir emhættismennirnir, er
þessu fóru á flot, hafa fært til síns máls, og þar að auki til
a{its þess, sem þíngið þegar hefir látið í ljósi i bænarskrá
'sinn] - til konúngs um' þetta sama efui, svo finnst mer líka
-t-6mur ~þarfi; að fara að ummælum nefndarinnar i álitsskjali
þingsins um þá menn, sem hafa verið, með eða mót samanlagningunni, því þar undir sýnist mer ekkert komið, hverjir það
'voru, heldur alt undir ástæðum þeim, sem hverjir um sig
höfðu til síns máls. LátLþíngið ekki þar við Jenda i álits-skjalinu,. að skírskota til bænarskráari~nar
og til þess, sem
sá emhættismaðurinn, . sem á móti mæltl, hefir-sagt, held eg,
ttð ekki Sf! íilefni ti] aðbætáöði'u
við, en
ske nákvæmari

nú

má

i
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skýringu þingsins um þær athugasemdir, sem innanríkis-stjórnarráðið sjálft hefir vakið og farið nokkrum orðum um í niðurlagi skýrslu þess um þetta mál, sem feingin er nefndinni og
þinginu af konúugsíulltrúa
hálfu, og virðist mer, að dável
hefði átt við fyrir nefndina, að leiða ítarlegar athygli sitt að
þeim athugasemdum.
Framsðqumaður:
þar sem hinn virðulegi þingmaður fer
þvi fram, að nefndinni hefði ekki verið skylt, að taka nú ítarlega fram ástæðurnar móti sýslu sameining þessari, þá er eg á
einu máli með honum; en þess verð eg að geta, að það var
hvorki til að rýra neins manns álit, eða gjöra mikið úr annars,
að nefndin hefir tekið fram álit sitt um meiningar hinna þriggja
embættismanna; heldur fannst henni skylt að geta þess, að 2
þeirra hlutu að vera ókunnugir, en hinn þriðji vel kunnugur
málefninu; því undir kunnugleika hlýtur þó álit rnauna í slíku
málefni mjög að vera komið. það gat eingan veginn verið
nefndarinnar tilgangur, að óvirða nokkurn mann; enrla álítur
hún í þessu falli og öðru nöfn ser óviðkomandi, gg fellir hvorki
ne virðir neinn fyrir nafnið eitt.
En þar sem hinn virðulegi þingmaður ætlar, að betur hefði
átt að taka fram ástæður þær, sem frá stjórninni sjálfl'i eru
from komnar fyrir sameiningunni, þá eru þær að nokkru leyti
hraktar i hinu fyrra nefndaráliti. Um missi þann, semjafnaðarsjóður vesturumdæmisins mundi biða af þvi, ef .Mýrasýslu
væri kipt undan vesturamtínu, sem er þess efnabezta og fjárríkasta sýsla, er áður ítarlega rædt.
En um sameiningu eða
aðskilnað Arnarstapa umboðs frá sýslumanns embættinu í Snæfellsnessýslu, kemur þinginu að minni hyggju ekkert víð.
þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti undirbúningsumræðu
..þessari slitið.
Síðan tók forseti fram til undirbúningsumræðu
álitsskjal
nefndarinnar 1,1mkonúnglegt frumvarp, um nokkrar breytingar
á erfðalögunum, og afllenti það framsögumanni , Th. Gudmundsen, er las það upp svo látandi :
'Alþíng hefir kosið oss, er her ritum nöfn vor undir, í
nefnd til að segja álit vort um frumvarp það tíl tilskipunar
handa Íslandi um .nokkrar breytingar á erfðalögunum. er stjórnin nú hefir borið undir þingið, og sem al þingið 1847 hefir að
mestu leyti undir búið, og beiðzt að löggilt yrði.
Eptir að ver höfum íh~gað og grannskoðað imál þetta,
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leyfum ver oss að láta álit vort um það í ljósi á þessa leið:
.Nefndin verður að viður kenna, að hið konúnglega frumvarp se í nokkrum atriðum endurbætt af stjórninni, frá því
sem alþíng 1847 stakk upp á, og að það eigi, eins og það nú
kemur fyrir, næsta vel við her á landi, sem bygt á sanngjarnari og eðlilegari undirstöðu, en þau nú gildandi erfðalög her
á landi, En þótt frumvarp stjórnarinnar se þannig úr garði
gjört, sem á var vikið, og að nefndin haldi, að það í öllum
greinum beri að aðhyllast af þínginu, hefir nefndinni þókt ástæða til, að /lJöra eptirfylgjandi
athugasemdir við fáeinar
greinir þess, nefnilega:
2. gr. l>aðvirðist mjög vel til fallið, að það með berum
orðum verði ákveðið í þessari grein, að þótt barni se frá
dæmdur erfðaréttur þess eptir foreldra þess, að barnsbörn, eða
börn hins seka, eingu að síður haldi erfðarétti þeirra óskertum eptir afa og ömmur, eins og fyrir er mælt í tilskipun frá
4. október 1833, 22. gr. í niðurlaginu.
9. gr. Til þess að létta barninu, sem getið er utan hjónahands, sönnunina fyrir því, að það eigi arftökurétt,
samkvæmt
þessari grein, eptir föður og föðurfrændur, vegna þess að foreldrarnir, áður en það fæddist, hafi látið það áform í ljósi, að
þau ætluðu að eigast, með því að beiðast lýsinga, virðist nauðsyn til bera, að prestunum se í lagaboði þessu gjört að embættisskyldu, að rita í mínisteríalhókina
nöfn þess, sem beiðist fyrir hönd sjálfs sín og unnustu hans lýsínganua; því ef
þetta væri lögboðið, mundi barninu veita hægt að sanna arftökurétt þess eptir fóður og föðurfrændur með embættisvitnisburði hlutaðeigandi prests, líkt og með vitnisburði amtmannsins, um að leyfisbréf hafi verið keypt af föður þess látna, því
það ritar amtmaður í embættisbækur sínar.
Aptur mundi
barninu, ef til vill, þegar frá líða stundir, ervið sönnunln fyrir
Iýsíngunum,
ef ei ómöguleg, ef prestarnir her eptir, eins og
hingað til, ei geta þeirra i mínisteríalbókunum.
16. gr. Eins og þessi grein til tekur berlega, að réttur
sá viðhaldist, sem L. 5-2-25, sbr. 26., veitir ekkjunni, til
að taka festargjöf eða morgungjöf þá, er maður hennar hefir
gefið henni, úr óskiptu búinu, þannig hyggur nefndin, að það
hjónanna, sem lifir hitt, hvort heldur það er konan eða maðurinn, eigi eptir L. 5-2-24
að taka úr felagsbúi þeirra óskiptu eins mikinn greptrunarkostnað handa sjálfu Sel', og
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sanngjarnlega hefir verið varið til jarðarfarar hins fyrr látna.
þetta er því eðlilegra, sem þessi síðar nefndi greptrunarkostnaður er tekinn af búinu óskiptu, og að jafnrétti hjónanna
einnig í þessu tilliti her að varðveita, þess heldur, sem frumvarpið ei hefir í neinu verulegu rýmkað erfðarétt Iljónamw
innbyrðis, frá því sem verið hefir. því virðist vel við eiga,
til að fyrir byggja allan vafa og þrætur um þetta atriði, að við
þessa grein se bætt orðunum: þeim eptir lifandi ektamaka ber
enn fremur til hans útfarar jafngildi þess greptrunarkostnaðar,
er sanngjarnlega'rbefir verið varið til jarðarfarar hins fyl'l'látna,
og greiðist honum kostnaður þessi af búinu óskiptu.
23. gr. Nefndin fær ei betur seð, en að máti sá, sem við
hafa á, þegar vitni skal leiða um, hvort rétt se arfleíðsluskrá
nokkur, og sá, sem arfleiddur er, er óviss um, hverja arfgeinga
frændur hinn látni eigi eptir, eða hann veit eigi til , að þeir séu
á Íslandi, se æði ófullkominn og ótryggur fyrir þessa arfgeingu
frændur hins dána, einkum hvað áhrærir hinn stutta 6 vikna
frest. el' þeim skal stefnt með, og stefnuhirtingar aðferðina við
kirkjur í fáeinum sóknum, er næstar liggja við þær, sem búinu á að skipta í, og hvar þingsvitni á að taka, þar óhætt
muni vera að fullyrða, að skyldmenni þess látna, einkanlega
þegar þau eru erlendis, eða búa í (jærliggjandi héruðum, ei
muni-innan 6 vikna geta feingið vitneskju um vitnaleiðsluna,
allra sizt á vetrardag, þegar ferðir eru fáar millum héraða, og
náttúran tálmar öllum samgaungum manna á milli. Aptur á
móti getur það verið mjög svo áríðandi fyrir þann, sem arfleiddur er, til þess ekki að missa af vitundarvottunum, er dauðinn getur fljótt burtu kipt, að þíngsvitJið um arfleiðsluskrána
se tekið, sem fyrst ske má.
Til þess því að tilhlýðilega se
gætt þarfa beggja, bæði þess arfleidda og fjærverandi eða óvissra arfgeingra frænda hins látna, virðist nefndinni tiltækilegt, að þingsvitnið, þar sem svona á stendur, fram fari, sem
fyrst ske má, og að hlutaðeigandi sýslumanni se gjört að skyldu,
að setja þeim frá verandi valinkunnan og kunnugan svaramann
við vitnaleiðslu þessa, er gefi gætUl', eins og dómarinn sjálfur,
að rétti þeirra við þíngsvitnistektina.
27. gr. það ætlar nefndin, að tilskipan þessi eigi, sem
fyrst skeð getur, að löggildast her á landi, en þó ei fyrr en
um þann arf, er fellur til eptir 1. janúar 1851. því ef hún
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haust verður undir skrifuð af konúnginum,
getur hún orðið
birt á flestum manntalsþíngumí landinu að vori komanda 1850.
Samkvæmt þessu ræl\~r nefndin alþingi til, að senda konúngi álitskjal og bæn um, að' erfðalagafrumvarp
stjórnarinnar
verði gjört að lögum her á landi með eptirfylgjandi
breytingum og viðauka, er nefndin stingur upp á:
1. við 2. gr. að berlega' se 'ákveðið,að
harnsbörn hafi óskertan erfðarétt eptir afa og ömmur, þótt foreldri þeirra
hafi verið frá dæmdur erfðaréttur þess eptir föður og móður.
2. við 9. gr. að prestunum verði gjört að skyldu, að rita í
mínisteríalhækurnar
nöfn þeirra, er fyrir hönd sjálfra sín
og unnusta þeirra beiðast lýsínga.
3. við 16. gr. verði bætt: þeim eptir lifandi ektamaka ber
enn fremur til hans útfarar. jafngildi þess greptrunarkostnaðar, er sanngjarnlega
hefir verið varið til jarðarfarar hins
fyrr látna,
og greiðist honum 'kostnaður
þessi af búinu
óskiptu.
4. við 23. gr.: að þíngsvitni það" sem um er getið Í síðasta
kafla greinarinnar,
megi fram fara, sem fyrst ske má, og
að sýslumanni se gjört að skyldu, að setja þeim frá verandi arfgeingu frændum hins látna valillkunnan
og kunnugan svaramann við vitnaleiðslu þessa, er gefi gætur, eins
og dómarinn' sjálfur, að rétti þeirra við þíngsvitnistektina.
5. við 27. gr.: að tilskipun þessi þannig löguð verði fyrst
löggilt her á landi um þann arf,er
fellur til eptir 1. janúar 1851.
Reykjavík,

þanll I. dag .ágústm. 1849.

Kr. frIagnusen. Th. Gudmundsen.
J. Thorstensen.
þ. Sivertsen . 8. B1·ynjúlfsson.
Framsðqumaður:
,Eg ætla, að Umræðurnar um þetta mál
muni ei verða langar, þar málið hefirveriiflsvo
grandgæfilega
íhugað ogrædt af alþíngi 1847, og siðaníýmsum
atriðum lagað
af stjórninni til þess, er að minnt hyggju má betur fara. Nú
stendur svo á fyrir mer, að eg er .næsta óvanurþíngstðrfum,
einkum framsögu í málum, og er mer þó í þessu máli trúað
fyrir framsögunni.
Veit eg því, að þingið virðir mer til vorkunar misfellur þær, sem
munu verða.
En ef einhver þingmanna hefir að gjöra nokkra
athugasemd
við -uppástúngur
nefndarinnar,
þá mun eg svarahonum,
og'bíll eg í þessu tilliti átekta.
.
á
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Forseti:
Eg veit ekki, hvort þingmönnum þykir nauðsynlegt, að frumvarpinu se skipt í kafla, meðan það er rædt;
þyki mönnum það betra, þá vil eg svo {ljóra, en vilji menn
ræða það alt í senn, þá skal eg ekki hafa móti því, þó hitt
se skipulegra •
•1. Johnsent Eg ætla þó, að þetta mál komi nú aptur
svo undir búið til álita her á þingi, að eingi nauðsyn sé á, að
skipta frumvarpinu i kafla til umræðu, og eg fyrir mitt leyti
get varla ímyndað mer, að nú verði máli að skipta um aðrar
nppástúngur eða breytingaratkvæði við frumvarpið, en þau,
sem nefndin sjálf mælir með.
Konúngsfulltrúi:
Eg er að sönnu sömu meiningar og
hinn hátt virti forseti, að þegar ræða á annað eins frumvarp
og þetta, fari bezt á, að skipta því í vissa kafla eptir efninu,
og virðist mer það, er hann hefir stúngið upp á um skiptinguna, allvel hlýða. En af þvi, eins og hinn heiðraði þingmaður Árnesínga nú þegar á veik, að áður er búið að ræða þetta
frumvarp svo ítarlega her á þingi, að líklegt er, að umræðurnar um það verði ekki mjög lángar , mætti þó kann ske ræða
frumvarpið alt í einu. Eg hefi fáeinar athugasemdir ab gjöra
við nefndarálitið,
en eg vil þó ekki koma með þær, fyr en
þingið hefir af ráðið, hvort það vill ræða frumvarpið í köflum,
eins og forseti hefir stúngið upp á, eða ekki.
Forseti: Eg bíð þá þess, að einhver óski skiptingar, og
tek ella alt frumvarpið til umræðu i einni heild.
P. Pétursson t Eg fyrir mitt leyti óska þess, að frumvarpið verði rædt í köflum.
þ. Svein'1ðrnsson:
Eg í sama máta .
J. Johnsent Ætli her þó ekki ætti nógu vel við, að leggja
það á vald þingsins, þar sem nokkrir eru með þvi, en aðrir
mót, að ræða málið í köflum, hvort svo á að vera eða ekki,
og þá að láta þingmenn greiða atkvæði sín um það.
Forseti: Eg held, að þessa þurfi ekki með; því eg ætla,
að forseti eigi vald á að láta ræða mál í köflum, þegar einhver óskar þess •
•JÓn Guðmundsson:
Maður má þó tala um annað, en einmitt þær greinir, sem nefndin hefir borið upp breytingar um.
Forseti: Eg vil þá leyfa mer að skipta frumvarpinu í
kafla á þessa leið. Hinn fyrsti kafli vil eg að séu 9 hinar
fyrstu greinir; heyrir þá til þessa kafla alt það, er snertir
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grundvallar reglu eríðalaganna yfir höfuð, og allar erfðaraðir.
J)á er annað efni í 10-13. grein, um þá, er styrk fá í arfs
von o, 8. frv., og mætti þar með fyl/tia 14. gr., svo kaflarnir
verði ekki of margir. J)arnæst mætti taka 15-19. gr. saman í
einn kafla; verður líklega ekki laung umræða um þær greinir, því
nefndin hefir eingar uppástúngur gjört við þær, nema vill ]6. gr.
þá er eptir 20-28. grein, sem mer sýnist mættu vera í
einum kafla, ef eingum þykir of lángt.
Verða þá kaflarnir fjórir: 1-9. gr., 10-14. gr., 15-19. gr.,
og 20-28. grein, og bið eg menn þá hefja umræður um hinn
fyrsta kaflann.
Konúngsfulltrúi:
t tilliti til þess, sem nefndin hefir
stúngið upp á við 2. gr., "að berlega se ákveðið, all barnsbörn hafi óskertan erfðarétt eptir afa og ömmur, þótt foreldri
þeirra hafi verið frá dæmdur erfðaréttur þess eptir fóður og
móður", vil eg leyfa mer all geta þess, að það virðist bæði
ónauðsynlegt og heldur ekki alls kostar tilhlýðilegt, að taka
inn í þessa grein þá ákvörðun, er nefndin hefir upp á stúngið. þess er með berum orðum getið í löggjöfinni, nefnil. tilsk.
4. október 1833, § 22, eins og nefndin hefir á vikið, að afkomendur þess barns, sem brotið hefir af ser arf sinn vegna
misgjörða við foreldri sitt, skuli taka þann arf, sem þvi hefði
borið, og svoleiðis megi saklaus gjalda þess, er barn það, sem
arfinn misti, hafði af brotið. það sýnist því óþarfi, að ítreka
þessa ákvörðun í erfðalöggjöfínni, hvar hún ekki á heima; og
það stríðir móti allri góðri niðurskipun, að taka þá ákvörðun,
er á heima í sakalögunum, inn í erfðalöggjöfina.
þetta sýnir sig ljósast, ef menn ímynduðu ser, að landið feingi fullkomna
lögbók, er bæði inni heidi hin borgaralegu lög og sakalögin ;
því þá mundi það valda hinum mesta ruglingi, ef tekin væru
út úr sakalögunum einstök atriði, áhrærandi afbrot og hegningu þeirra, og þeirra getið í þeim kötlum af hinum borgaralegu lögum, sem þau í einu eða öðru tilliti eiga skylt við.
þar sem nefndin við 9. gr. hefir stúngið upp á því, "að prestunum verði gjört að skyldu að rita í mínisteríalbækurnar nöfn
þeirra, er fyrir hönd sjálfra sín og unnusta þeirra beiðast lýsinga«, þá verður því ekki neitað, að slík ákvörðun stundum
getur trygt erfðarétt barnsins, þvi svo getur að borið) að prestur sá, hjá hverjum brúðguma efni hefir munnlega helðzt lýsingar, andist, áður en henni verbur fram komið, án þess að
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eptir hann finnist nokkurt
skriflegt skírteini fyrir því, að lýsingarinnar hafi verið óskað, og eg vil því skjóta því til þingsins, hvort það vill fallast á þessa uppástúngu
nefndarinnar,
eða ekki.
En skyldi þingið á hana fallast, má eg leiða athuga
þess að því, a:í) ákvörðunin verði þannig orðuð, að þar af sjáist glögglega,
. að erfðaréttur
barnsins
verði ekki einángis
undir
þvi kominn,
hvort
presturinn
gætir þessarar skyldu
eða ekki, því þess ber .að gæta, að sú höfuð-ákvörðun
í löggjöfinni,
undir hverri barnsíns erfðaréttur
er kominn, er sú,
að foreldrarnir kafi klift og latið 'f ljósi það dform að eigast,
þó það af einhverjum
óumflýanlegum
orsökum hafi hindrazt.
Og það má einu gilda, upp íÍ. hvern; máta þetta áform löglega
sannast,
þó að lögg:jófiDeinúngis.
bendi á þær 2 röksemdir
fyrir þvi, sem ígreillinni
eru 'taldar.'
Framsöflumaður:Eg
skal leyfa mer með fáum orðum að
svara ræðu hins hátt virta, keuúngsfulltrúa.
I>ar sem fundið er að því, að.néfudin hefir stúngiö upp á, að
það berlega skuli á kveðið í2.grein
frumvarpsins,
að ham
þess , er frá dæmdurver.iarfur
eptir foreldra sína, skuli þó
halda erfðarétti sinum óskertum
eptir afa og ömmur, af llví
að þetta ekki eigi heima i erfðalögunurn,
heldur Í hegniugarlögunum, þá verð eg þó að geta þess, að nefndinni þókti tiltækilegast, að erfðalögin, . sem varða svo mjög serhvern
innbúa
landsins, af hvaða stétt sem hann er, og hans réttiúdi,
og þar
eð þorri manna her á landi eruólögkænir
almúgameun,
að
sjálf erfðalögin á kvæði, hvaða réttarverkun í arfstöku tilliti það
skyldi hafa á barnsbarnið,
þegar. spurning verður um erfðarétt
þess eptir afa og ömmur, 'að. foreldri þess hefir, verið frá
dæmdur erfðarétturinn
eptir föður og móður, og virtist nefndinni þetta því betur til fallið, sem það yfir höfuð væri æskilegt,
að menn gætu á einum og sama stað í löggjöfinni
lesið ser
alt til, er snerti öll þau réttindi, er serhver löggjöf serstaklega
gjörir ser að umtalsefni og tryggi'r, svo þeir ekki þurfi að
leita að því á mörgum stöðum innan um alla löggjöfina.
En
þótt nú nefudaruppástúngan
í þessu tilliti feingi Iramgáug, þarf
eingin truflun að fram koma á þeim grundvallarreglum,
sem
víð hafðar eru, þegar hegningarlög
eru samin.
því það er vel
aðgætandi,
að missir erfðaréttarins
er eingauugu borgaraleg
afleiðing (civil Fölge) af hroti foreldrisins, líkt og málskostnaðargreiðslan,
en öldúngis ekki eiginlegt strajf' í laganna skil-
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níngi; og þar sem tilskipunin frá 4. október 1833 í 22. greih,
og L. 6-1-1 um erfðarréttarmissi þess, er tekur pápiska trú,
hafa inni bundið í Sel' þessar ákvarðanir um þær borgaralegu
afleiðingar af téðum mishrotum, þá sýnist, að þær ekki séu
þar eiginlega á rétturn stað, heldur að þær miklu fremur ættu
heima í erfðalögunum.
Við víkjandi athugasemdum hins hátt virta konúngsfulltrúa við 9. grein, verð eg einnig að drepa á það, að þar eð
L. 5-2-33
verður ekki leingur við komið beinlínis, og með
því sú hátíðlega trúlofun, sem þar um getur, var af numin með
tilskipun frá 4. janúar 179lJ, fannst nefndinni ráðlegast, til að
létta hlutaðeigendum sem bezt mátti verða sönnunina fyrir áformi foreldra þeirra að eigast, að stinga upp á þvi, að prestunum yrði gjilrt að embættisskyldu, að rita nöfn þeirra, er lýsa
ætti með og lýsínga hefðu beiðzt, í mínisteríalbækurnar;
og
var þar með eingan veginn tilætlan nefndarinnar, að hverjar
sem helzt aðrar löglegar röksemdir og sannanir fyrir áforminu ei skyldi vera góðar eg gildar. það er heldur ekki nein
stór fyrirhöfn eða örðugleiki fyrir prestana, að brúka þessa
tilhögun, og að hafa víst plaz í ministerialbókinni , er skrifa
skuli í þá, _sem beiðast lýsínga, og unnustur þeirra, og væri
þetta góð regla, er enæan veginn þarf að banda á móti, því
her er fim að gjöl·a að tryggja réttindi hins ófædda.
Aptur
mundi presturinn bráðum gleyma, þótt lýsínga hafi verið beðizt,
hafi ei orðið af þeim eða hjónabandinu;
svo getur hann líka
dáið, flutt sig lángt í burtu, og annað komið fyrir, er alt saman
gjörir sönnun ina örðugri fyrir þann, sem hlut á að máli.
'
P. Petursson:
Eg leyfi mer að geta þess við 9.
gr., að þar eru tvö atriði, sem mer þykja ekki Tera hvort
öðru samsvarandi, og það eru þessi: "að beiðast lýsíngar" og
"að kaupa leyfisbréf, " Annaðhvort finnst mer ætti að breyta
fyrra atriðinu, svo það væri: "láta lýsa með ser", eða þá hinu
síðara, svo það væri: "beiðast leyfisbrefs", og er það þó að
minni ætlan eðlilegast, að breyta hinu fyrra, því það eina tryggir til hlítar.
En se seinna atriðið lagað eptir hinu fyrra, þá
ætti það að vera: "beiðast leyfisbréfs", því eg ætla, þetta leyfishréf fáist ekki án borgunar.
En hvað þeirri uppastúngu'
nefndarinnar við víkur, að prestum se gjört það að skyldu, að
geta þess í mínisteríalbókinni,
undir eins og einhver beiðist
lýsingar, þá þykir mer þetta vera ísjárvert; því hver sá prestur
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sem vandar verk sín og vill byrja þau með skynsamlegri
varkárni, mun ekki lýsa, fyrr en hann með sjálfum ser er geíuginn lÍr skugga
um, að ekki sé neitt serlegt
því áformaða
hjónabandi
til fyrirstöðu,
eða að minnsta kosti, að hlutaðeigendur hafi feíngið ser lögboðna svaramenn,
og held eg því,
að ósk, svona lauslega fram borin, trauðlega þyki þess verð,
að hún takist til greina, fyrr en presturinn
þykist sannfærður
um, að ser muni vera óhætt að fullnægja henni, og virðist það
þá vera því óviðurkvæmílegra, að gjöra honum það að ernbættisskyldu, að hrapa svo mjög að því að rita þess háttar tilmæli
strax í embættisbækur
sínar.
Framsögumaður : Að beiðast lýsínga hjá presti og leyfisbréfs til hjónabands
án lýsinga hjá amtmanni,
er að því leyti
öldúngis líkt, að hvorutveggja
inni bindur í ser sönnun fyrir
áformi (animus) hlutaðeigenda
að eigast.
það ber stundum
við, að amtmenn
lána leyfisbréfið,
en optast nær er það þó
borgað út í hönd, og getur það ei orðið til fyrirstöðu,
þótt
borgunin
ei strax se greidd,
því sönnun er eingu að siður
fram komin fyrir áforminu.
En hvað því við vikur,
sem hinn háæruverðugi
konúngkjörni þingmaður andlegu stéttarinnar
einnig hreifði, að prestunum ei bæri að byrja lýsingar,
fyrr en væri komið í kring
um, að eingar tálmanir
eða meinbugir
væri hjónabandinu
til
fyrirstöðu, þá ætla eg, að tilskipunin
frá 30. apríl 1821 ekki
gjöri prestinum þetta að skyldu fyrir fram og áður en lýsingar
megi fram fara, heldur einúngis að hann fullvissi sig um, að
áreiðanlegir
svaramenn séu feingnír, er takist á hendur ábyrgðina út af hjónabandinu.
þegar
líka er farið að lýsa, segir
presturinn
á stólnum:
"að ef að einhver viti nokkra meinbogi
á hjónabandinu,
þá skuli hann segja til i tíma eða þegja siðan," og virðist þetta sanna það, sem eg nú sagði.
það er líka
alltítt, að sá, sem beiðist lýsínganna,
gjörir það, rétt áður en
presturinn geingur út í kirkjuna,
svo bann hefir ei tóm eða
ráðrúm til að rannsaka þær tálmanir eða meinbugi,
er kynnu
að vera á hj ónabandinu,
en hann lætur ser fyrir fram nægj <\
með, að svaramenn
eru feingnir, og til þeirra heldur hann ser.
P. Petursson:
Eg verð að taka það upp aptur, að eg talaði
fremur um ósamstemmu í orðaskipun atriðanna, en um efnið sjálft,
og að mer sýndist, að ef halda ætti því ,að beiðast lýsingar", þá
ætti og að standa "beiðast leyflsísbréfs"; en ekki bar eg á móti
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því, að amtmenn kynnu að líða um borgun leyfísbréfanna, þó þetta
naumast muni vera embættisskylda þeirra, heldur einúngis undir
þeim sjálfum komið, og geti því ekki haft áhrif á orðatiltæki frumvarpsins. En að því leyti sem eg áleit þessa ósamstemmu við víkja
orðaskipuninni, geymdi eg mer ekki um það hreytíngaratkvæði.
Konúngsfulltrúi:
það er að sönnu satt, sem hinn heiðraði þíngmaður sagði, að það líkist meira hvað öðru, að kaupa
Ieyflsbréf, og að ldta lýsa með ser, heldur en það, sem i greininni er sett hval'! við hliðina á öðru, að óska lýsingar og kaupa
leyfisbréf
En það, að brúðguminn hefir óskað, að lýst se með
ser og unnustu sinni, sem er þÚllguð eptir hann, sannar þó
svo nógsamlega það, sem her er um að gera, og út heimtist
til þess, að barnið verði arfgeingt, nefnil, að sanna, að það
hafi verið áform hjónefnanna að eigast, að eg ekki get annað, en ráðið þínginu frá að óska breytíngar á því, sem stendur í greininni; því þar með yrði sönnunln örðugri, og barnið,
hverju löggjafarinn upp á sanngjarnan hátt hefir viljað í vilna,
væri þá erfðaréttinum fjær, en löggjafarinn hefir til ætlazt. það
mun einnig optast fara saman, að menn óski leyfisbréfs og
kaupi það, því skjaldnast munu amtmenn láta þau af hendi,
nema þeim sé greidd borgun fyrir þau út í hönd.
Stelfan Jonssons það var eitt atriði, við víkjandi leyfisbréfum, sem eg vildi minnast á; eg hefi reyndar haldið, að
þau leyfisbréf, sem um er getið i uefudarálitinu,
se einkum
meint til þeirra, sem hlutaðeigendur fá til að mega giptast án
lýsinga, en eg veit, að fleiri leyfishref geta átt ser stað, og
vildi eg vera viss um, hvort að þau ættu ekki líka að eiga
skylt við þetta mál. af því þau geta gefið vissu fyrir áformi
hlutaðeiganda;
eg meina þau leyfisbréf, sem vegna skyldugleika kynnu að beiðast giptingarleyfis.
Eg ímynda mer, að
það kynni að geta staðið á leingri tíma, og þess vegna gætu
fleiri hindranir að borið fyrir hlutaðeigendum.
Mer er ekki
fuIlljóst, hvort að þessi leyfisbréf aldrei geta feingizt gefins,
og gætu þess vegna ekki átt undir það, sem nefndarálitið nefnir að kaupa leyfisbréf
Af þessum orsökum, sem eg hefi getið um, vildi eg vekja máls á þessu, svo það verði mer og
öðrum ljósara.
Konúngsfulltrúi:
það er að sönnu rétt , sem hinn heiðraði þingmaður sagði, að til eru fleiri leyfisbréf, hjónabandsefnum við komandi, en þau svo nefndu vígslubréf er amtmenn
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út gefa, nefniI. þau bref, hvar með stjórnin eptir bæn hlutaðeigenda leyfir hjónaband þeim, er svo eru skyldir; að lögin sjálf
ekki, án sérlegs leyfis stjórnarinnar,
leyfa þeim að eigast.
En
eins og þau tilfelli, þegar beðið er um slík leyfisbréf, eru mjög
skjaldgæf,
eins er hitt enn nú skjaldgæfara , að þá standi svo
á, að konan se þúnguð, en karlmaðurinn deyi, áður en leyfið
fæst, og því álít eg ekki nauðsynlegt,
að fara neinu her á
110t um slíkt, eða stínga úpp á lagaákvörðun
Í slíku
tilfelli.
þvi ef svo skyldi einhvern tima að bera, og skyldugleiki væri
þess eðlis, að leyf til hjónabandsins
væri vant að veita, efast
eg ekki um, að stjórnin í slíku einstöku tilfel1i mundi álíta
bónarbréfið umhjónabandsleyfið,
sem næga sönnun fyrir því,
að það hefði verið áform slíkra persóna að eigast.
Framsögumaður : í þvi tilfelli, sem hinn virðuglegi þíngmaður Eyfirðinga vakti máls á, nefnilega, hvar meinbugir
eru
á hjónabandiuu
og persónumar
vilja þó eigast, þarf nauðsynlega tvö leyfisbref, annað til að þær megi qiptast, en hitt til
þess, að ltjónavigslan geti fram farið án lýsín.qa. Í 9. grein
frumvarpsins
er að eins talað um vigsluhrefið,
og þótt hitt
leyfisbrefið væri feingið, þarf serlegt leyfi til að friast frá lýsíngunum.
Að öðru leyti var athugasemd
þessa virðuglega
þingmanns skörp og vel til fallin; þvi þegar farið er að beiðast leyfisbréfs
hjá konúngi til að eigast, þar sem of náin
skyldugleikl,
eða aðrar tálmanir eru til fyrirstöðu hjónabandinu, þá er áformið ljóst og hægt að sanna það, og mætti það
við bera, að þetta gæti einnig orðið að liði, þeim sem arf tökurétt sinn vill sanna.
Sf(!/fán Jðnsson:
það getur þó viljað til, að maður biðji
um leyfishref
vegna skyldugleika,
þó hanu ekki biðji um
leyfi til að mega ektavígjast
án lýsinga, og einmitt af því að
mer fannst, að hæði þessi leyfisbréf,
hvers þeirra sem heiðzt
væri, gefa fullkomna vissu fyrir áformi þess, sem þeirra biður,
fór eg að vekja máls á þessu atriði, til að fá það glöggvara
fram tekið og hetur upplýst,
og þá upplýsingu
hefi eg líka
feingið af ræðu hins hátt virta konúngsfulltrúa,
en það vakti
lika fyrir mer, að þau href, sem Í skyldugleika
tilfellum eru
feingin,
þurfi leingri tíma til úrlausnar,
af því þau má ske
ekki gætu fullklárazt
her Í landi, og gæti auðveldlega
að borið, að faðirinn dæi á þeim tíma, og væri þá náttúrlegt,
að harn
þeirra persóna yrði arfgeingt eptir föðurinn,
og e.ins þó það
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hefði fæðzt, áður en að foreldrarnir létu vilja sinn og áform í
ljósi um að inn gánga hjónaband, líkt eins og að það barn,
sem fæðist utan hjónabands, verður að fullu arfgeingt eptir nú
gildandi lögum, ef að foreldrarnir inn gánga í hjónastett á eptir, og enda þó það líði nokkur ár.
Konúngsfulltrúi:
Af ræðu hins heiðraða þingmanns
skilst mer, eins og eg áðan hafi ekki tekið nógu ljóslega fram,
hvað meint er með orðinu "leyfisbref", er í greininni stendur;
þar með er einúngis meint til leyfisbréfa þeirra, er amtmenn
út gefa, til að sleppa lýsingum; því í danska textanum stendur "Vielsebrev".
En eins og eg áðan á veik, álít eg ekki
neinar frekari ákvarðanir nauðsynlegar í þessu efni, en þær,
sem greinin inni heldur.
Varaforseti: pá sjaldan eg hefi hugleidt erfðir og því
sjaldnar eg hef lesið um þær í þessa lands eða annara landa
löggjöf, henr mer ætíð skilizt, sem þær byggist á innbyrðis
jafnræði (Reciprocitet) millum þess, er erfð lætur eptir sig,
og hins, er erft) tekur, það er að segja, að sá, sem arf getur
tekið eptir annan, hlýtur og, þegar svo ber undir, að geta látið
honum arf eptir sig; þannig gánga erfðir beint. ofan og upp
frá forfeðrum til niðja og frá niðjum til forfeðra.
Aptur hefir mer skilizt, að erfðaretturinn geti ekki tapazt
nema fyrir serleg afbrot, eins og mönnum er:.kunnugt, fyrir
óguðlegt athæfi barna við foreldra.
þess vegna getur mer
ekki betur skilist, en að niðurlag hinnar 3. greinar se ósanngjarnt og rétti ósamkvæmt, ef að þessi skoðun er á annað borð
rétt, Greinin á kveður, að ef að hjón lifi saman í fullum félagskap, þá þurfi ekki að skipta arfi eptir ektaborið .barn þeirra,
heldur renni arfurinn óskiptur inn í felagsbúið, en ef þeim felagskap er brugðið, þá skuli skipta arfinum að jöfnuði millum þeirra.
þetta finnst mer nú eðlilegt, en sv'o segir í niðui-laginu:
"ef hjón eru skilin með dómi fyrir hór, þá skal það þeirra
taka- anan arf, sem ekki hefir brotið". Ef að útilokun þessi
frá arftökunni á að vera straff fyrir hórbrotið, þá virðist mer
straffið koma of seint, og virðist þá betur eiga við, að hinn
hórseki missi nokkuð af helmingi sínum úr felagsbiti við þann
ektamaka, hverjum hann með broti sínu hefir gjört órétt. Að
öðru leyti, þegar eg sk'oða mál þetta sem einginn lagamaður,
heldur eptir einfaldri skynsemi minni, þá virðist mer það geti
auðveldlega að borið, að faðir, því hann getur brotlegur orðið
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fram á elli-ár, hafi þegar með ærnum kostnaði og ómaki komið upp og mannað vel hjónabands
börn sín, svo þau hafa hæfileg orðið til að afla bæði vel og mikils, en nú verður honum
á, að eignast barn fyrir utan hjónabandið,
og með því gjörir
hann barni sínu skilfeingnu
eingan verulegan
órétt, en missir
rétt þann, er hann að lögum hafði, erfðarétt eptir skilfeingið
barn það, er hann, ef til vill, hefir styrkt fram yfir skyldu
sína.
Væri laga ákvörðun þessi gömul, væri hún viðunanlegri ;
en
hún ~ý, þá virðist mer hún ísjárverð.
En eg verð fyrst
að heyra lögfræðínganna
meiníngar og ástæður, áður en eg falli
frá að taka breytíngaratkvæði,
er úti loki hinn síðasta part
þessarar
greinar.
Aptur í niðurlagi 7. grelnarinnar
virðist mer orðaskipunin
ekki góð og ósamkvæm því, sem á undan er farið; þar sem í
greininni að undan fömu er talað um arftöku eptir niðja, þá
eru ætíð lángfeðgarnir
í föður og móðurætt nefndir með afkvæmum þeirra eða niðjum, en þegar til niðurlagsins
kemur,
þá eru nefndar ættir móðurafa og móðurömmu.
Orðið ætt
inni bindur lángt um meira, en niðjar; það nær til þeirra, sem
skyldir eru til hliðar, t. a. m, ætt móðurafa el' börn og barnabörn systkina hans o. s, frv., en afkvæmi
er einasta í niður
stígandi línu frá sjálfum honum.
Eg ætla því, að her eigi eins
að standa "afkvæmi",
og á fyrri stöðunum;
því eg þykist
vita, að lagaboðið muni ekki vilja veita móðurfrændum
hærri
rétt, en föðurfrændum.
Framsö,qumaður:
þetta
er eingin ný ákvörðun í erfðalögunum, heldur er hún mjög gömul.
þannig er með berum orðum fyrir mælt i Valdemars
annars Jótalögum og í D. og NL.
5-2-52,
þegar hjón eru skilin með dómi fyrir hórdómssök.
þegar hórdómur er drýgður,
hefir sá saklausi
makinn tvent
til taks, annaðhvort að fyrir gefa þeim seka brot hans, eða að
hann gjöl'ir það ekki.
Í þessu síðara tilfelli getur sá saklausi
maki farið tvo vegu, þann mildari eða strángari;
hið mildara
er að beiðast Ieyflsbréfs til skilnaðar
hjá amtmanni, og fáist
það (en því er þá aldrei neitað), missir hinn hórseki ei erfðarétt eptir börn sín.
Hin strángari aðferð er sú, að hinn saklausi leitar dómarans
um, að hann með dómi sínum felli
hjónabandið
úr gildi, og verði þetta að dómsatkvæðí,
þá fyrst
hefir sá hórseki mist erfðarétt
sinn eptir börnin.
þótt nú
þessi aðferðin se miklu umstángs og umsvifa minni, en hin fyrr

se
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talda, og til hennar ekki þurfi all brúka leingri, en svo sem
hálfs mánaðar tíma, þá vill ber það þó mjög skjaldan, all henni
se beitt, enda er hún ekki of hörII; þar á móti mundi, ef
þessari ákvörðun væri kipt burt úr 3. grein frumvarpsins, fleiri
verða hórdómssekir her á landi, en hín gað til, og væri það ei
gott, ef þessi glæpur færi vaxandi, og þar af leiðandi misklíð
milli hjóna, þVÍ eingin misgjörð hjóna á milli getur verið eins
tilfinnanleg og særandi fyrir hinn saklausa maka, og einmitt
hórdómur.
Varaforseti: það var vel, að hinn virðulegi framsögumaður tók dæmi frá öðrum löndum; þVÍ það gefur til kynna,
að lagaboð þetta muni vera nýtt fyrir Ísland, en eg ætla, að
yfirvega eigi vel, þegar ný lög eru samin, að þau séu sem
sanngjörnust.
J?að fórst honum einnig Tel að sýna, að her
væri eingrar sanngirni að leita; því hann vill ekki úti loka
neinn frá arftökunni, þó hann drýgi syndina, og ekki heldur,
þó sá ektamakinn, sem óréttinn hefir liðið, neyti réttar síns
og taki skilnað; sá seki missir ekki erfðaréttar síns eptir
þessari skoðun, fyr en hann er dæmdur fyrir brot sitt til
skilnaðarins, það er að segja: lögin eiga að vera Í hendi þeirrar persónunnar,
sem brotið er á móti; en eg veit ekki, hversu
vel fer, að gefa hegníngar vald í hendur hverjum einstökum
manni.
Í hinu er eg hinum beiðraða framsögumanni samdóma, að
nóg sé til i landi voru af -úlbúð og hórdómum, en þetta mun
ekki fækka, þó grein þessi verði að lögum.
Konúngsfulltrúi:
Eg verð að halda mer til þess, er hinn
heiðraði framsögumaður sagði i tilliti til 3. gr. frumvarpsins,
og það er eingan veginn svo ásta dt, . sem hinn velæruverðugi
varaforseti gat til, að það væri ný lög her á landi, að það
hjóna, sem skilið er við ektamaka sinn, skuli missa arfs eptir
barn þeirra, þvi þetta er skýlaust boðið í NL. 5-2-52, en
þessi kapítuli norsku laga er, eins og menn vita, lögleiddur
her á landi með kóngsbréf
af 17. febr. 1769. Grundvöllurinn
til innbyrðis erfðaréttar milli hjóna er felagskapur sá, er milli
þeirra er í tilliti til fémunanna,
og börn hins seka líða sem
skjaldnast neinn skaða við ákvörðunina, þar eð þau, nær þau
eru alsystkini hins andaða, geta vænt að erfa eptir það, í gegn
um það foreldranna, sem ekki hefir brotið. Og að öðru leyti
-held eg það mjög ísjárvert, að taka nokkuð það úr lögum,
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er miðar til að við halda helgi hjónabandsins
og gera hugsunina um hana og tilfinnínguna
fyrir henni lifandi hjá þjóðinni, því hvernig sem menn vilja álíta þann arfsmissir,
sem
hér er á kveðinn fyrir það hjóna, er brotlegt hefir orðið, þá er
það víst, að sú ákvörðun þar um, sem greinin inni heldur,
verkar til þess að viðhalda lifandi tilfinningu fyrir hjónabandsins heilagleika,
og væri því harla ísjárvert
að nema hana úr
lögunum.
Í tilliti til þess, sem hinn heiðraði þíngmaður sagði
um, að það ei ætti að leggjast Í vald einstakra manna, hvort
straffið kæmi fram á þeim seka eða ekki, þá-má eg geta þess,
að slíkt er ekki skjaldgæft í lögunum,
þar sem afbrotin eru
al'! nokkru
leyti prívat eðlis.
þannig er það t. d. stundum
undir þeim komið, sem meiddur er í orðum af öðrum, hvort
sá, er á hluta hans gerði, verður fyrir æruleysis
straff eða
ekki.
Framsðgumaður : Eg skal með tilliti til þess, er hinn
hátt virti varaforseti
drap á, þó geta þess, að það, að hinn
hórdómsseki
missir erfðarétt sinn, er ekki straff fyrir brot
hans, heldur er þetta borqaraleq afleiðíng fyrir hann af brotinu, þef/ar hjónabandinu
er slitið með dómi.
Verkinu sjálfu er hegnt af hálfu hins opinbera,
og er þá
straffið annaðhvort fébætur, eða ef hórdómurinn
er opt ítrekaður, vandarhaggarefsíng,
sem á kveðin er með dómi, en útlátin
stundum með amtmanns úrskurðivog; er þess aldrei getið í dómum
þessum,
að sá hórseki skuli missa erfðarétt sinn eptir börn sín,
þótt hjónahandið jafnvel. á undan fyrir hórdómssök se upp hafið með dómi.
Sýnir þetta berlega, að missir erfðaréttarins
er
ekki straf]', heldur boroarcleq afleiðíug af hórdómínum,
þe.qar að hjónabandið
fyrir þá sök með dómi er gjört ónýtt, og
að maður her blandar saman stroffinu. sjdlfu, og þeim borgaralegu afleiðíngum
af brotinu,
undir einskorðuðum
kringumstæðum, nefnilega þegar sá saklausi beiðist skilnaðar
á eptir
með dómi.
Varaforseti: það fæ eg ekki látið mer skiljast, að missir erfðaréttar þessa eptir orðum framsögumanns
ekki straff;
en se það nártúrleg
afleiðing brotsins, til hvers er þá, að gjöra
her um lagahoð.
En þegar nú el' sagt, að hinn hórseki skuli
missa þessa réttar, af því hann hefir liðið dóm, hver fær þá
gjðrt mer skiljanlegt,
að missir þessi sé ekki hegning ? Eg
var ekki fastur á breytingaratkvæði
mínu, ef eg feingi sannan:'

se
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ir hjá lögfræðingunum fyrir sanngirni lagaboðsins, en eigi það
að nægja, sem feingíð er, þá má lítið nægja. Eg er samdóma
konúngsfulltrúanum
Í því, að menn eigi að gjöra alt, til að
fyrir byggja hjónahandsbrot
og það illa, sem af þeim leiðir.
R. lJf. Ólsen: Eg ætla að leyfa mer að láta í ljósi það áform
mitt, að eg ætla að gefa 9. grein lagafrumvarpsins óbreyttri
atkvæði mitt, bæði vegna þess að mer er mjög um geð að
Mynna að þeim ektamökum, sem fremja delicta carnis (holdsfýsnar glæpi), og líka af þeim ástæðum, að mer virðist greinin vera samkvæm laganna anda í líkum tilfellum, hvar menn,
eptir ab hafa liðið hegningu fyrir glæpi sína, sviptast einstökum borgaralegum réttindum, t. a. m. eptir tilskipan frá 8.
marz 1843, § 4., tölulið 1., er sá sviptur kosningarrétti, sem
með dómi er fundinn sekur í nokkrum smánarlegum gjörningi, og eins hinn, sem hefir sætt lagaákærum fyrir einhvern
misgjörning, en ekki er aZqjörlpga fundinn sýkn saka.
Framsðqumaður: Eg verð þó að taka það fram, að hinn seki
gjörir ekki einúngis maka sinum ilt í skapi með hórdómi sínum, heldur kemur við þetta sundurlyndi og úlbúð mikil inn í
alla ættina, og orsakar mikið ilt. Fyrir alla þessa úlbúð og
óánægju bæti r nú sá seki ættinni, þegar hann er með dómi
skilinn við þann saklausa, með því að missa af erfðarétti sinum, og þannig skýrist það enn þá betur, að missir erfðaréttarins einúngis er borgaraleg afleiðing af brotinu, en á ekkert
skylt við heqninquna fyrir það.
Steffan Jðnsson : Eg held það kynni að vera ísjárvert,
að kippa þessu atriði út úr löggj öfinni; eg ætla að vísu ekki
að tala um, að hvað miklu leyti það kynni að hindra brot persónanna; en það væri ekki ólíklegt, að sú seka persóna gjörði
ser, ef til vill, enn meira far um að sættast við hina saklausu,
sem hún hefði af brotið við, ef hún þæktist við þetta atriði í
lagaboði nu nokkurs Í missa, og er þá einginn, sem í þessum
efnum hefði á orðið, of góður til að leggja alt sitt fram til að
forlíka sig við sitt saklausa ektapar.
P. Petursson: Eg er og á þeirra máli, sem vilja halda
þessu. það getur ekki verið tilgángurlöggjafarinnar.iað hlynna
að ósiðsemí, heldur að af stýra henni, hvort heldur hún á ser
stað í hjónabandi eða utan hjónabands. En er eg geing út frá
3. grein og. ber hana saman við 9. grein, þá getur, þegar á
þær er fljótlega litið, nokkur efi vaknað um samhljóðun þeirra,

751

og svo litið út, sem 9. gr. gjöri ser far um að rýmka um erfðarétt óskilgetinna barna, einkum megi foreldrarnir sanna giptingar áform sitt á einhvern annan hátt, en í frumvarpinu er
til tekið, eins og mer skildist á hinum hátt virta konúngsfulltrúa, hafi eg ekki misskilið hann. Eg get því ekki ímyndað mer, að aðrar sannanir eigi her við, en þær, sem í greininni eru til teknar, heldur eigi hlutaðeigendur einmitt á þennan bátt að láta vilja sinn í ljósi, til þess að barn þeirra nái
erfðarétti; og af þvi rétt á eptir í greininni er talað um hjónavígslu, og svo til orða tekið: "en ekki hefir getað orðið af
hjónavígslunni", þá virðist mer það vera öldúngis ljóst, að löggjafinn hefir hugsað ser lýsingar um garð geíngnar , þegar faðirinn dæi.
þegar þessa er gætt, finnst mer alt komist vel saman,
og áskil eg mer því nú þa1'lbreytíngaratk væðí, a1'lí stað "beiðast lýsingar" se sett: "láta lýsa með ser".
Varaforseti:
Aður en menn skiljast við þetta mál, verð
eg þó að skjóta því til yfirvegunar þíngmanna, þeirra sem
vilja, að grein þessi haldist óbreytt, að nefndin hefir fundið
ser skylt að stinga upp á viðauka atkvæði, er tryggi erfðarétt
niðja þess barns, er brotið hefir erfðaréttinn af ser. Ef menn
nú bera her saman vi1'lniðurlag 3. greinarinnar, þá er auðsjáarilega hórbrot orðið verri glæpur, en sá, að berja föður sinn
eða bölva. því þegar hjón eru skilin með dómi fyrir hórdóm,
þá missir ekki að eins sá seki erfðaréttar síns, heldur allir
erfingar hans í uppstigandi línu.
þetta er afleiðing sú, sem allir hljóta að sjá; verða menn
því að meta brotin vandlega saman.
Framsögumaður : Sá hórseki missir erfðarétt sinn eptir
barnið, af því ballll ~jörði sig sekan, en barnsharnið geingur
til arfs, af því það er saklaust.
Sektin og sakleysið gjörir
her því mismuninn, eins og vera ber.
Varaforseti:
Við víkjandi þessari viðbáru hins virðuglega
framsögumanns, verð eg að hiðja hann að gæta þess, að báðir
eru þeir sekir, sá. sem hórdóminn drýgir, og hinn, sem ékristilega hefir hreytt við foreldra sína. Nú eiga erfingjar þessa
ekki að gjalda saklausir fyrir misbrot hans, en faðir og móðir
bins hórseka eiga að gjalda, hversu skírlíf sem þau hafa verið.
Framsðgumaður:
Menn verða þó að hafa það hugfast,
að sektir gánga ekki í erfðir, heldur einúngis eigur.
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Varaforseti:
Mer getur ,þó ekki annað skilist, en að
sektin, eptir þvi sem áður er sagt; gángi her í arf upp eptir.
Konún.qsfulltrúi:
Eg skal þó leyfa mer að benda til
þess, að mjög er mikill mismunur milli þess tilfellis, er tilskipun frá 4. október 1833, § 22, ræðir um, og þess, sem 3.
grein í lagafrumvarpinu lítur til, því að erfðaréttur barna Ol!;
annara lífserfingja er fullkominn, þannig, að menn jafnvel ekki
með arfleiðsluskrám geta skert hann, nema lítið eitt, og því
hefir löggjafarinn ei viljað láta börn þess, er mist hefir arfs
sökum misbrota við foreldri sitt; gjalda afbrots hins seka föður eður móður, en þar á móti er erfðarétturinn
í uppstígandi
línu ekki eins fullkominn eða strángur, og því hefir löggjafarinn ekki látið ser eins ant um, ; þó arfur sá, er gánga átti
gegn um hið hórseka foreldri.. tapaðisthlutaðeigendum,
og það
þvi heldur, sem það hefir' þóktIsjárvert,
að nema burt úr lögum þá nú gildandi ákvörðun,ervel'odar
helgi hjónabandsíns
og miðar til að styrkja þá sannfæríogu hjá þjóðinni, að hjónabandsbrot séu saknæm og hafi skaðlegar afleiðingar fyrir hið
siðferðislega ástand þjóðarinnar.
Varaforseti:
Eg verð þó að gjöra her við eina athugasemd. það var af ásettu ráði,að eg ekki gat um erfðamissi
annara, en þeirra, sem eru í uppstigandi línu; því eg ætlaði
lagamönnunum, sem svo opt hafahugleídt
þetta mál, að þeir
mundu skoða þetta á allar hliðar. ' En fyrst þeir nú vilja verjast því, verð eg að minna þá á, aðeins geta erfingjar í niðurstígandi línu beðið tjön af laga-ákvörðun þessari. það ber opt
við, að hjón þau koma saman, sem, skilfeingin börn eiga áður;
nú afla þau barna saman, og 'eptir .það ,brýtur annað hvort
þeirra, og úti lokar sig þannig, frá adiuku eptir skilgetið barn
þeirra, en úti lokar um leið skilgetið barn sitt af fyrra hjónabandi, þess börn og barnabörn um ókomnar aldir. Dæmi þessa
eru svo mörg, að eg ætlaði ekki,aðlögfræðíogunum
væri hægt
að gl eyrna þeim.
'!
Framsögumaður : Ættarbrot geta bæði haft straffslegar
og borqaraleqar afleiðingar (criminelle og civilretlige Fölger).
það er annars yfrið náttúrlegt, að sektin .skulí eigánga yfir á
barnsbarnið , þótt foreldrl. þess se álíti.
En se það nú dáið,
þá er barnsins réttur enn þá fullkomnari, þvi hafi foreldrið
dáið á undan föður sínum eða móður, þá var einúngis erfðaréttur þess eptir þau í vændum (jus [uturum), en ei fullkom-
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inn (jus præsens),
En.erfðatéuur
þessi er [ullkominn fyrir
barnsbarnið, í þvi augnabliki sem arfurinn fellur eptir afa og
ömmur.
Í 2. gr. stendur líka: "barnablirn hins Látna", og "ef
barn er andað á undan hinum látna".
Fyrst við dauðsfall afa eða ömmu verður barnabarnsins
erfðaréttur fullkominn, en barnsins erfðaréttur, sem dó á undan foreldri SíIlU, var eingaungu væntanlegur (jus (utul'um).
Varaforseti:
þessaútskýríngu,
sem hinn heiðraði framsögumaður nú gaf í ræðu síuni, að bórsektin í þessari sinni
afleiðingu, sem erfðamissillum . við kemur, se civil og ekki
criminel, geta þeir nú látið ser 'skiljast, sem vilja; en eg ætlaði, að hórsektin væri í einu og öllu criminel, og því að eins
mun brot það straffast, a'b: þ~ð er fullkornið crimen (lagabrot).
En á hinu leytinu getur mér-þókt, sem straff eða afleiðing illrar breytni við föður sesanilgjörn sú, að sá, sem í þessu hefir
gjört sig sekan, brjóti erfðaréttinn af ser einum. En ef afinn
deyr á undan binum seka föður, þá á harnið eptir hugmynd
framsögumanns eingau erfðarétt að hafa eptir afa nn ; en mer
skilst nú ekki, að barnið fái aflað ser neins réttar við dauða
milliliðsins (föðursins), sem-það ekki átti áður. Eg ímynda
mer, að erfðarétturinn hlaupi að eins yfir hinn seka liðinn, en
hann úti loki ekki niðja sina frá arftökunni fyrir það, að hann
enn er á lífi, þegar arfurinn itæmist.
Konúngsfulltrúi:. ,Eg .skal ei neita því, sem hinn heiðraði
varaforseti mælti, að ákvörðunin í 3. grein getur I einstöku
tilfellum haft, verkun á arftöku niðja hins seka, ser í lagi þegar svo stendur á; að til eru hálfsyskiui hins fráfallna barns,
að hverju það, hórseka hjónauna var faðir eða móðir; en þetta
atriði er ekki svo mikilsvert, að fyrir það se neillandi úr lögum sú ákvörðun, sem í greininni' stendur, og sem að öðru
leyti styðst við góðar ástæður.
Jón Jónsson: Mer virðist, þegar yfir veguð er hin 9. §
í erfðalaga frumvarpinu, að það hafi vakað sú hugsun hjá löggjafanum, að hann vildi, svo opt sem mögulegt er, að óekta
barnaskepnur næðu þó til arfs eptir feður sina, og er það að
minni meiningu vel hugað" því opt og tíðum gánga þau slipp
og snauð, og' stundum ióuppalin , . frá jafnvel miklum efnum
eptir fráfallna feður; en samt sýnist mer, að þessi grein, þó
hún yrði lög, muntkoma mjög fáum börnum til nota, því það
er sjaldan, sem svo stendur i á,að
foreldrar þeirra hafi verið
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búnir að láta i Ij6si svo skýlaust áform sitt til hjúskapar,
að arftakendur ekki mundu geta mót mælt þvi. það er nú
sjálfsagt, sem her hefir verið sagt, að hinn fyrsti og háleitasti
réttur til arfs er niður eptir, eða sá , sem lífserfíngjar eiga
eptir foreldri ; þess vegna kynni það að vera áhorfsmál,
þó mer hálfvegis detti það í hug, nú þegar verið er að nokkru
leyti að semja ný arfalög handa landinu, að stinga upp á, að
óekta börn feingju að erfa feður sína, þá sem opinberlega hafa
kannazt við faðernið, að t. a. m, helmingi móti ektabarni hans,
eður feingi 10 rbd., þar sem ektabarnið feingi 20 rbd, ; en við
hinu hika eg mer síður að stinga upp á, að þegar faðir óektabarns á ein gin ektaborin börn eður afkvæmi, sem að lögum
eigi að erfa hann, en útarfar gánga að arfi, þá verði hinu óekta barni hans veitt hluttaka j arfi eptir hann, að sömu tiltölu
og hinir aðrir erflagjar standa að, hverjir sem eru, aðrir en
þess frá fallna ektaborin lífsafkvæmi, því sárt er að vita þau
dæmi, og eru þau þó til, að koruúngt óekta barn hefir orðið
að fara á sveit, þegar rikur faðir, sem skyldi eptir vel upp alin börn og nógan auð, burt kallaðist; ætla eg þvi í þetta sinn
að hera upp það viðauka-atkvæði við 9. § lagafrumvarpsins, að
óekta börn gángi að arfi eptir feður sína, með útörfum hans,
eður þeim erfingjum, sem ekki eru ektabornir lífserfingjar hans,
eptir sömu tiltölu og hver þeirra. Eg get að vísu aptur fallið frá þessu atkvæði, en mer sýndist vert, að þingmenn íhugi
það til næsta fundar.
Konún.qsfulltrúi: Eg veit ekki, hvort hinn heiðraði þingmaður vill geyma ser hreytíngaratkvæði í þessu tilliti eða ekki,
en heldur vil eg ráða honum frá að gera það. þegar tilskipun sú var samin fyrir Danmörku, sem lagafrumvarp þetta er
grundvallað á, var það tekið til yfirvegunar, hvort taka ætti
inn i hana nýar gl'einir um arfleiðslu óekta barna, sem talað
er um í L. 5-2- 71, og þókti flað betur eiga við, að sleppa
því, og því held eg það væri ráðlegra, að hræra ekki við þessu
efni her í þetta sinn, og það því síður, sem nefndin, og það
með réttu, ekki hefir fundið orsök til að hreifa við því, en tíminn, sem eptir er til þingstarfa • er nú orðinn mjög naumur.
það er líka mjög ísjárvert og mikið áhorfsmál,
að ákveða óektabörnum
lögskipaðan erfðarétt, á móts við ektabörn , og
það því heldur, sem lögin hafa gefið föðurnum myndugleika
til að þinglýsa óekta barni sínu og þannig arfleiða það.
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Jón Jónsson:

Eg kannast að sönnu við það, að tíminn
er naumur, en svo naumur hann er, ætti það ekki að verða orsök til þess, að ekki væri gefinn gaumur að réttindum óektabarna í hinni nýu löggjöf, ef það annars sýndist eiga við. Eg
ætla þó samt að halda fyrst um sinn breytinguratkvæði
mínu
í tilliti hluttöku
óektaharna með útörfum, fyrst farið var að
hreifa við réttindum þeirra, hvort sem var, og get eg fallið
frá þVÍ síðar, ef mer sýnist.
J. Thorstensen: Eg get þó ómögulega skilið, að þar se
nokkur réttur til, að lausaleiksbörn
taki þátt í arfi með skírhornum ektabörnum
eptir föður, því híngað til hafa lausaleiksbörn alleina erft móðirina, enda hefir löggjafaranum
þókt móðerni þeirra vissara.
en faðernið,
Her er nú ei verið að tala
um erfðir lausaleiksbarna
í þessu frumvarpi,
þVÍ þær ætla eg
mjög einfaldar,
þar ei gánga leingra en til móður og móðurfrænda, en hitt getur mer aldrei skilist, að launborin börn eigi
að gánga til arfs með ekta börnum eptir föðurinn, þegar um ektaborin börn er að gjöra, hvort heldur að miklum eða litlum hluta,
Jón Jónsson: Breytingar eða viðauka-atkvæðið,
sem eg
tók mer, var einúngis
um hluttöku
óektabarna
í arf eptir
feður þeirra með útörfunum,
en ekki með ektabornum hálfsystkinum þeirra.
Varaforseti: Ef ektabörnum er óréttur gjör með arftöku
óskilfeinginna
barna, þá er útörfum eins órétturgjör ; þvi þeir
koma í stað hinna,
ef þau eru ekki til.
Að öðru leyti nu
virðist það mjög sanngjarnt,
að þegar ríkur faðir fellur frá, þá
fái óskilgetin börn hans nóg ser til uppeldis.
þar eð einginn tók framar til máls .• kvað forseti þessar
greinir fullræddar , og voru síðan 10.-14. gr. teknar til umræðu.
Jón Jónsson: Mer kemur til hugar,
þar sem stendur í
11. gr., að ef faðir með rángsleitni hafi gefið börnum sínum
gjafir, svo hann eður bú hans vinnist ekki til að borga skuldaheimtumönnum,
þá skuli slíkar gjafil' ógildar að lögum.
þetta
þykir mer nú alt of óákveðið j þVÍ það er eðlilegt, að skuldaheimtumenn
kalli rangsleitni,
það sem börn og faðir kalla
ekki rángsleitni,
og geti svo þetta orðið ærið þrætuefni,
bæði
í hverju skyni gjafirnar hafi verið gefnar, og hvort þær framar en eitthvað annað, sem upp á gat hafa fallið, væru orsök
til, að búið ekki hrökk fyrir skuldum.
Eg held það trygði
þvi betur börnin fyrir áleitni frekjufullra
skuldaheimtumanna,
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ef orðin væru á þann veg, "að þegar skuldaheimtumenn
gætu
sannað upp á föðurinn, að hann með rángsleitni
og af ásettu
ráði, til að koma efnum sínum undan og til að bú hans ekki
skyldi vinnast til skuldalúknínga,
hefði gefið hömum sínum
gjafir, skyldu þær vera ógildar að lögum".
þetta
er nú að
vísu sama meiningin, en eg held þó, að bæði trygði það betur
börnin fyrir skuldaheimtumanna
kröfum, og hægra yrði að koma
við beinum lagavegi, ef á þennan eða því líkan hátt væri orðað.
Framsðgumaður : það er sjálfsagt skiptaráðandinn,
sem
her á að skera úr málum eptir þeim grundvallarreglum
og ákvörðunum,
sem inni haldast í L. 5-14-46, og berlega eru
þar fram teknar,
eins og þar er lýst ýmsum kringumstæðum,
þegar gjöfin fram fór, til að mynda bághornum eigna ástæðum
gjafarans ; einnig verður gjöfina að miða við tímabil, því sú
gjöf, sem faðirinn Iaungu áður hefir veitt barninu,
en hann
komst í bágbornar kringumstæður,
og kann ske varð gjaldþrota,
verður að vera gild, þar sem sú gjöf, er hann rett á undan
þrotinu fékk barninu í hendur, verður með öllu að falla úr gildi,
einkum hafi prettvísi við skuldaheimtumennina
þar átt ser stað.
Annars liggur það í augum uppi, að skiptaráðandi
verður ber
að brúka þá mestu varúð og lernpni, sem getur sameinazt með
rétti skuldaheimtumannanna
; því finnist það, að faðirinn hafi
brúkað rángsleitni við skuldaheimtumenn
sína, þá hann gaf barninu, verður höfðuð gegn honum sök í rettvisinnat
nafni út af
þessu, efhann er lífs, eu se hann dauður, verður þó ana varúð að
brúka við barnið, sem, ef til vill, er öldúngis saklaust, og hefir ei,
þegar það veitti g:jöfinlli móttöku, vitað af föðursins bágbornu
kringumstæðum,
eða afþví, að hann gafþví í sviksamlegum
tilgállgi.
Jðn Jðnsson : Mer kemur þó til hugar, að vissara væri,
að taka um það breytíngaratkvæði,
að skuldaheimtumenn
skyldu
þurfa að sanna upp á föðurinn þá rángsleitni,
sem um er talað.
Forseti: það verður og að vera svo meint í frumvarpínu ;
en hafi eg skilið þíngmanninn
rétt, þá virðist mer, sem honum
þækti orðið "rángsleitlli"
vera of hart.
Mer getur ekki virzt
þetta svo; því skuldaheimtumenn
eiga rett á, að þeim sé borgað, og sá, er ekki greiðir þeim skuld siua, ef hann getur, má
kalla að sýni rangsleitni.
KonÚn!lsfulltrúi: Eg se ei heldur, að þetta breytíngaratkvæði sé nauðsynlegt,
því það er auðvitað,
að það verður að
sannast,
að gjöfin hafi verið til skaða fyrir búsins skulda-
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heímtumenn,
ef hún á að vera ógild að lögum.
'það Ketur
verið, ef til vill, að orðið "rángsleitni"
se nokkuð hart, en eg
fæ þó ekki seð, að það bindi i ser aðra meiningu, en þá, sem
orðið "Forurettelse"
hefir í danska textanum.
P. Petursson:
Eg leyfi mer líka að láta í ljósi þá meiningu mína, að mer finnst orðið "rángsleitni"
vera her miður
heppilega
valið, og kynni eg fyrir mitt leyti betur við, að
þessum orðum væri þannig breytt:
"en hafi faðirinn ránglega
haft af skuldaheimtumönnum
sinum með því að gefa" Q. s. frv.
Með þessu virðist það tekið fram, er til var ætlað: en sf: orðinu "rángsleitni"
haldið, þá er það undir orpið misskilningí , af
því það tekur fram hvortveggja,
bæði tilgánginn og afleiðinguna, en það mun verða bágt að sanna ásetning föðursins, einkum þegar hann er látinn.
Að þingmanni
Suðurþingeyarsýslu
frá geingnum,
vil eg því stinga upp á þeirri tilbreytingu,
að
svona se orðað í ll. gr.:
"En hafi faðirinn ráuglega haft af
skuldaheimtumönnum
sínum með því að gefa", o. s, frv.
Varaforseti:
Eg get þó ei að því gjört, að mel' finnst
orðið "rángsleitni"
eingan veginn of hart.
'það hljóðar, ef til
vill, ei vel í fínum eyrum, en það tekur einmitt það fram, sem
her á að vera; því ekki er það rángsleitni,
þó fullríkur
og
skuldlaus
faðir gefi barni sinu gjafir; en gjatir þær, er hann
gefur börnunum,
eptir það hann veit, að fe hans er ekki meir
eða varla fyrir skuldum,
eru fullkomin rángsleitni.
Konúngsfulltrúi:
Eg verð líka að vera á því, að þetta
orð fremur heyrist að vera, en að það sé of hart; í því liggur
þó, eins og áður er aminnzt, ser í lagi þegar litið er til uppruna þess (Etymologie)
ekki annað, en að raungu se farið á
Hot við skuldaheimtumennina,
svo að þeir missi síns í.
Forseti: Mer sýnist óþarfi að leingja þingræður um þetta.
Menn eru ásáttir um meininguna sjálfa,
og greinir að eins á
um orðatiltæki.
Slík orðabreyting og þessi getur komið til atkvæða seinna, þegar búið er að greiða atkvæði um þau atriði,
er snerta málefnið sjálft.
Framsðqumaður:
.Mer virðist því síður vera ástæða til,
að brjála í nokkru ll. gr. frumvarpsins,
sem grein þessi er
öldúngis samhljóða L. 5-2-62, samauhr. 5-14--16 um barnanna skyldu, beinlínis að færa aptur inn í búið (collatio bonorum positioa) gjafir þær, sem faðirinn af hrekkjum einum
við lánardrottna
sína hefir látið þeim í
Orðið rángsleitn i

te.
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í greininni kynni kann ske að-virðast of hart, en eg held þó,
all það
her um bil jafnvægi
dönsku orðanna "Bedragelighed"
í L.5-14-46 og "Forurettelse"
í danska frumvarpinu.
Enda
má þann kalla "rángsleitinn",
sem leitast við að svipta skuldaheimtumenn
sína réttindum þeirra.
Jón Jonssons Af ummælum þeim,sem
fram hafa komið
um grein þessa, virðist mer, all enn nú ætti að bæta við: "eptir
það hann varð svo févaní, að það sæist,
að bú hans ynnist
ekki til skulda"; og ætla eg þá að taka mer það, sem reglulegt breytíngaratkvæði,
aðkleusan
í greininni
orðist þannig:
að þegar skuldaheimtumenn
geta sannað upp á föðurinn,
að
hann með rángsleitni,
og af ásettu ráði til að koma efnum siaum undan, og eptir að hann var orðinn svo févani, að auðséð
var, að bú hans ekki mundi vinnast til skulda, hafi gefið börnum sínum gjafir, þá skuli þær vera, ógildar að lögum.
Varaforseti:
það sýnist þó, að hið harða orðið "rángsleitni" se ekki nógu hart í eyrum þingmanns
Suðurþíngeyinga; því í greininni
stendur:
"Hafi faðir af rángsleitni
við
skuldaheimtumenn
sína gefið börnum sínum því líkar gjafir o.
s, frv"., og sýnist því óþarfi, að bæta við því, sem þingmaðurinn tók ser að viðauka-atkvæði.
það virðist, sem lánardrottinn
eigi að hafa athygli á efnahag skuldunautar,
og ekki lána honum meira, en hann ser hann muni fá goldið. nema vilji hann
sjálfur missa í. því ef allar gjafir til barna yrðu aptur heimtar, þá sjá menn, að eyðslusamir
foreldrar mættu taka lán upp
á barnanna fe, svo yrði að lokum alt frá börnunum að gánga
i bú föðursins, og það yrði eins ránglátt gegn börnunum, eins
og hitt er ránglátt mót skuldaheimtumönnunum
, sem greinin
bendir á.
Framsögumaður : 'það er sjálfsagt
ei aðrar gjafir,
sem
barninu er skylt all inn færa í búið, en þær, sem gjörðar eru
skömmu á undan þrotinu eða dauðsfallinu ,á þeim tíma sem
efnahagur föðursins vitanlega var orðinnískyggilegur;
en þetta
nær eingau veginn til þeirra gjafa, sem barnið þáði fyrir laungu
síðan.
Jón Jónsson: Eg verð þó að ætla, að dómurum og skiptaráðendum mætti vera annast um, að löggjafir væru svo vel
orðaðar og ljósar, að þeir sem sjaldnast þyrftu að grípa til
þess, að leiða út úr þeim annan skilning en þann, sem sjálf
orðin gefa.
.,

se
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þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti greIDlr
þessar fullræddar,
og. voru því næst 15. - 19. gr. teknar til
umræðu.
Konúngsfulltrúi:
Við þennan kafla frumvarpsins
hef eg
ei aðra athugasemd
að gjöra. en í tilliti til uppásrúngu
nefndarinnar við 16. gr., hvar hún fer því á flot, að sá eptir lifandi
ektamaki
megi af óskiptu taka jafnmikið
til síns greptrunarkostnaðar,
eins og sanngjarnlega
hefir Tarið verið til útfarar
hins framliðna.
Eg fyrir mitt leyti skal nú skjóta þvi til þingsins, hvort það vill stinga upp á þessu við stjórnina,
en ekki
þykir mer það þó alls kostar 'Vel til (allið.
Nefndin byggir
uppástúngu
sína á þeirri ástæðu, að frumvarpið ei hafi í neinu
'Verulega rýmkað erfðarétt hjónanna innbyrðis, frá þvi sem verið hefir. En þessi ástæða er eingari veginn rétt, þvi bæði hefir
frumvarpið
mjög mikið rýmkað innbyrðis erfðarétt hjónanna,
frá þVÍ sem áður var, og líka lýsir það því sjálft með berum
orðum Í 16. grein.
þetta
skal eg reyna til að skýra betur
fyrir þingmönnum.
þegar hjón áttu höm saman, var því eptir lifanda einúngls leyft,
að taka bróðurlóð,
en bæði var það
vafasamt, hvort það mætti gjöra, þegar nokkur voru til "særkuld" hðrn, eða börn eptir annað hjónanna einúngis, og líka
var það bundið veim skilmála,
að bróðurlóðinu
skyldi aptur
skila, ef það hjóna, sem leíngur lifði, giptist aptur, og var
þessi erfðaréttur
því opt og tíðum mjög ónotalegur, og var því
opt ekki notaður.
Eptir. frumvarpinu
erfir þar á móti það
hjóna, sem leingur lifir,ogþað
með fullum rétti, svo mikið
sem nemur arfahluta eins barns að lögum, alt al) einum fjórða
parti af arfinum eptir hinn látna.
Eigi hið látna þar á móti
einga lifserfingja,
hverfur þriðjúngur arfs undir það, er leingur lifir; en þegar svo á stóð,el'fði
hið leingnr lifandi ekkert
eptir hinum gömlu lögum, þegar þeirra skyldi einúngis aðnjóta og ein gin var til arfleiðsluskrá.
þegar það hjóna, sem
fyr deyr, á eingan erfingja
eptir sig, sem til nær að lögum,
tekur það hjóna, er leingur Iifir, allan arf eptir hitt; en eptir
hinum eldri lögum náði það í slíkum tilfellum
ekki til arfs.
Eg bið þingmenn að gæta þess; .að eg her tala um erfðaréttinn eptir lögunum sjálfum, en ekki um erfðir eptir arfleiðsluskrám ; það er þess vegna víst, að innbyrðis erfðaréttur
hjóna
er með frumvarpinu
bæði mikið notalegri og rýmri, en hann
var eptir eldri lögum.
Og þegar hjónunum þannig með frum-
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varpinu eru nú gjörðir svo góðir kostir,
álít eg það hvorki
nauðsynlegt né hentugt, að tileinka því eptir lifandi rett til útfararkostnaðar
; þessi réttur er bæ~i í sjálfu ser nokkuð óeðlilegur, þvi það virðist eiga að vera sök þeirra eptir lifendu, að
koma þeim önduðu í jörðina, og líka er það vist, að slíkir útfararkostnaðar
reikningar opt eru nokkuð ósanngjarnir og koma
hart niður á stundum á ómyndugum
erfingjum hins andaða,
Framsðqumaður : Með tilliti til þess, er hinn hátt virti
konúngsfulltrúi
nú mælti, leyfi eg mer að benda til þess, að •
í straungum skilningi erfa hjón ei hvort annað, þar sem fullkominn eignar-fðlagskapur
á ser stað þeirra í milli, þvi þá á
hvort þeirra helming af búinu, strax eptir að hj ónabandið er
fullgjört, og þessi eiqnarréttur bjónanna hvors fyrir sig til
helmings af búinu breytist ekki, þótt annaðhvort þeirra deyi;
en hvað bróðurlóðið
áhrærlr, þá var það arfur fyrir það eptir
lifandi hjónanna, en samkvæmt
L. 5-2-19
einúngis í tilliti
til barnanna, af hverra hluta það var tekið, öldúngis ófullkomin eign þess eptir lifandi, því hann varð að skila þvi aptur börnunum,
þegar hann gipti sig á ný, og er það að vísu
satt, sem konúngsfulltrúinn
sagði, að nú er alt öðruvisi á
sta dt eptir frumvarpinu,
og mikið skipulegri
tilhögun
gjörð
ber á, þar sem sá eptir lifandi maður erfir með fullkomnum
eignarretti
fjól'ða eða jafnvel
þriðja part af helmingi búsins
skuldlausum.
fyrir utan að hann tekur hinn helminginn,
sem
eign sína, jafnvel á undan dauðsfallinu,
og er þetta töluverð
rýmkun, frá því sem verið hefir.
En ein gu að síður, og þar þess ekki er getið í frumvarpinu, hvort L. 5-2-24
sé í gildi eða ekki, þókti nefndinni
fullkomin ástæða til, til þess að allur vafi í þessu efni mætti
hverfa, að taka það fram í áliti sínu og stinga upp á, að sá
eptir lifandi maki hefði enn fremur rett til að taka af óskiptu
búi til sinnar útfarar jafnvægi þess, er hefði verið sanngjarnlega
varið til greptrunar
hins fyrr látna, og hefir hinn hátt virti
konúngsfulltrúi
leidt fram hjá ser að sýna fram á, að það,
sem nefndin í þessu tilliti bar fyrir sig, væri ástæðulaust,
en
ástæðuna fyrir uppástúngu
sinni bygði nefndin á því, að greptrunarkostnaður
hins fyrr dána væri tekinn af óskiptu búinu,
og að sá eptir lifandi ætti að hafa jafnrétti
í þessu tilliti við
hann; nefndinni fannst þetta svo sanngjarnt,
og hugði ei, að
of nærri mundi geingið þeim eptir lifandi erfingjum, þótt upp-
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ástúnga hennar yl'ði gjörð að lögum, því þetta hefir einnig
hingað til átt ser stað her á landi.
Varaforseti:
Eg er sömu meiningar, sem framsögu maður, að tilskipun þessi rýrnki erfðarétt hjóna innbyrðis, og ~örir
það einkum niðurlag 19. gr. En þar á móti er, þegar svo ber
undir, að ekki er nema eitt barn til arftöku, bróðurlóðin
rýrð
til helminga, en þó er og eptir þessari löggj öf eignarréttur á
henni feinginn, þar sem áður var ekki nema brúkunarréttur.
Hún má nú eptir löggjöfinni ekki vera meiri en fjórði partur
arfleifðar hins látna, en áður var hún, ef ekki var nema einn
sonur, helmingur arfleifðarinnar; en það kann nú að vera, að
einn fjórðúngur se betri að eign, en helmingur að láni,
Hvað
útfararkostnaðinn snertir, virðist mer hann mæla með Sel' sjálfur; eg se ekkert á móti því, að hann se tekinn, ef hann að
eins er tekinn af óskiptu búi.
J. Thorsteinsent
.Mer finnst, að við nefndarmenn hefðum
þó nokkur rök til, að láta leggja því Ieingst lifandi hjóna útfararkostnaðinn úr búinu, sem jafuvægi við þann útfararkostnað, er greptrun þess dána hafði kostað; því bæði hefir það
verið venja áður, og svo sýnist ekki svo mikið bætt kjör þess
leingst lifandi hjóna, frá því Sem áður var, nema í því, að
hróðurlóðið
þarf eptir þessum nýu lögum ekki að skilast aptur, enda gat það opt orðið meira áður, en eptir þessum lögum. Líka ætla eg, að margir vilji við skipti her eptir, sem
híngað til, heimta ser útfararkostnað, eptir venjunni, ef það ekki
er tekið fram í þessu nýa lagaboði, að greptrunar - kostnaður ei
skuli leggjast út af búinu til þess hjóna, er leingst lifir, því eg
ætla, að ei sé getið um greptrunar-kostnað í þessu frumvarpi.
þ. Sveinbjörnsson: því mun einginn neita, að í þessari
arfálöggjöf er betur séð fyrir því hjóna, er leingur lifir, en í
enni fyrri; því mesti munur er á, að eiga, og eiga með óapturkallanlegum rétti, bróðurléðið, en að verða að skila því aptur, ef það leingst lifandi vill bæta hag sinn og einstæðingskap með nýum ráðahag; en af því eg held, að þetta se víst,
þá ætla eg, að það leingst lifandi ætti að sjá á bak öðrum
réttindum, sem eg aldrei fæ skilið á hverju eru bygð í enni
eldri löggjöf, og það eru þau, sem NL. 5 - 2-24 veitir því
leingst lifandi, að taka sinn eigin útfararkostnað
líka af
dánarbúi ens fyrr burt dána.
l\largopt getur það að borið,
að það leingst lifandi eigi að skipta við ser .óviðkomandi erf-
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íngja hills dána, og finn eg einga skyldu fyrir þá, að leggja til af
eign sinni, til aðkoma því leingst lifandi einhvern tíma í jörðina,
hvað fremur mætti vera skylda nánustu erfingja þess á sinum tíma.
það ber líka tíðum við, að sama persónan
tekur þennan útfararkostnaðar
jöfnuð þrisvar,
fjórum sinnum á æfi sinni, ef
hún giptist
svo opt, Að útfararkostnaður
þess hjóna, sem
fyrr deyr, se tekinn af óskiptu dánarbúi
þess, finnst mer að
öllu vera samkvæmt
hlutarins eðli, en til að taka líka af sama
búi jafngildi þess kostnaðar handa því leingst lifandi, þar til
held eg sé hvorki réttindi né skylda.
En af því þessi réttindi
þó nú eru leyfð því leingst lifandi i áður nefndri grein, finn
eg það nauðsynlegt,
að hún se með þessari nýu löggjöf berlega hafin, svo að eiuginn efi geti á verið, hvort þessi réttindi
séu framvegis leyfð eða ekki.
Framsö.'1umaður:Eg get ómögulega álitið þennan útfararkostnað hins eptir lifandi maka, sem arf, heldur er hann
skuld, sem hann á heimtu á að fá út úr búinu, því hann hefir
að helmingi borgað útfararkostnað
hins fyrr látna, sem tekinn
var af óskiptu búinu,
og hefir því fullkominn skuldaheimtumanns rétt til að fá harm aptur endurgoldinn
af búinu, áður
en hann tekur arf sinn úr því, og má ómögulega
skerða þennan hans erfðarétt, eins lítið og rétt þann til jafngildis
greptrunarkostnaðarins,
er hinn eptir lifandi hefir, sem skuldaheimtumaður s í búinu.
P. Petursson: Eg er samdóma hinum hátt virta fyrsta
konúngkjörna
þingmanni veraldlegu
stéttarinnar,
við víkjandi
útfararkostnaði
þess hjóna, er lifir hitt.
Að vísu er eg ekki
fær um að skoða þetta mál frá sjónarmiði
lögvitringauna,
eu
mer finnst þó það megi vera hverjum manni auðskilið, að væri
útfararkostnaður
tekinn af óskiptu búi, einnig handa hinu eptir lifanda hjóni, mundi það ei sjaldan verða tilefni til þess, að
munaðarlaus
börn þeirra yrðu fyrir órétti,
þegar hjón unnast hugástun.,
og annað þeirra deyr, þá
er það svo eðlilegt, að hið eptir lifandi lángi til að gjöra útför þess framliðna sómasamlega,
og se þá ekki að hugsa um
skildingana,
og getur þá svo hæglega að borið, að meira gángi
til útfararkostnað arins, en efnahagurinn
í raun og veru leyfir;
væri nú jafnvægi þessa aptur tekið af dánarbúinu,
yrði það, ef
til vill, öldúngis óbærilegt
fyrir börnin,
og get eg því siður
fallizt á uppástúngu
nefndarinaar
í þessu tilliti, sem ekki er,
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nc að líkindum verður, til tekin nein upphæð á útfararkostnaðinum , og þá ekki heldur reistar skorður við, að hann verði
hærri, en góðu hófi gegnir.
Framsögumaður:
Upphæð greptrunarkostnaðarins
verður
að miða, og er ætíð miðuð við efnahag búsins, og getur aldrei
verið svo vandasamt að skera úr, hvað sanngjarnt er í þessu
tilliti, enda ber það mjög skjaldan við, að þess konar reikningar séu ósanngjarnir eða of háir, allra sizt þar sem eptir lifandi börn eiga hlut að máli.
Konún.qsfulltrúi:
þó eg hafi skotið þvi til þingmanna,
hvort þeir vildu mæla fram með uppástúngu nefndarinnar, um
greptrunarkostnaðinn,
eða ekki, verð eg þó að ætla, að heldur
se litlar ástæður til þess; þvi undarlegs eðlis er hann, hvernig sem hann er skoðaður, og til misjafnra afleiðinga hefir hann
stundum leirlt, og vitað hef eg dæmi til þess, að sama persóna
hefir tekið útfararkostnað í fleirum búum.
Varaforseti:
Eg verð að leiða athuga þingmanna að þvi,
hve nær arfur fellur; er það ekki á dauðastundu þess, er erfðina eptir sig lætur? þá á eptir lifandi ektamaki og erfingjar
hins látna búið alt að jöfnuði.
Nú kemur greptrun hins dána fyrir; þá leggur ekkjan það
hálfa til af sinu fe, þegar alt er tekið af óskiptu, og heimtar
síðan í útfararjöfnuð sinn hvorki meira né minna af arfleifð
hins látna, en það, er hún áður let út af sínum helmíngi. Hinn
fyrsti konúngkjörni þingmaður gjörði ráð fyrir þvi, að þetta
kynni optar, en einu sinni, að bera að fyrir hinum sama, og þá
yrði ávinningur hans af þessu svo mikill. Eg:~er honum sam.dóma i því:, að þetta kunni optar en einu sinni að að bera,
en ef réttir eru reikningar, þá aldrei með ábata; því æfinlega
hefir sá eptir lifandi lagt það sama til af sinu, sem hann síðar heimtar af arfleifð hins dána.
Greptrunarkostnaðurinn
er
þvi æfinlega eptir sanngirni tekinn af arfleifð þess, sem greptraður verður.
Ste/fan Jónsson: það er, fljótt á að líta, eins og nokkrar ástæður séu fyrir þvi, að það eptir lifandi hjóna fái sinn
útfararkostnað af óskiptu búi, jafnmikinn og jarðarför hins
burtdána hefir með ser haft; en ástæður þessar veikjast, þegar það er að gætt, að eptir þessari löggjöf, sem her ræðir um,
tekur það eptir lifandi fullkomið lóð til sannrar eignar, og þetta
getur numið l parti allrar eignar þess eptir látna; og ef þetta
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er ekkjan, getur hún og svo líka tekið morgungjöf, ef til er,
og helmingur af þessu re getur geingið úr ættlegg, ef þessi
persóna giptist aptur , og ef þar á ofan væri tekinn útfararkostnaður, þá rýrði þetta svo mjög fe erfingjanna, sem opt
eru ómyndugir og óuppaldir.
Öðru máli var að gegna,
á meðan, eins og nú er, að bróðurlóðið , sem það eptir
lifandi getur tekið, er ekki nema eins og að láni; því
ef manneskjan,
sem það tók, giptist aptur,
skilar hún
því erfingjum sínum, en að öðrum kosti erfa þeir það eptir
hana, ef hún ekki eyðir því til síns og þeirra framfæris, og
því verð eg að vera á því, að útfararkostnaður se ekki tekinn
af óskiptu búi fyrir það eptir lifandi, enda hafa skiptaráðendur
híngað til ekki álitið ser skylt að útleggja hann við skipti búa,
nema þess hafi verið beiðzt af hlutaðeiganda.
þ. SneinbjðrnssonEg hefi ekki getað sannfærzt af ræðu
ens heiðraða varaforseta.
Eg verð að álíta það heila.qa skyldu
þess leingst lifandi, án alls endurgjalds að leggja, að helmingi
móts við hlutaðeigandi erfíngja, kostnaðinn fram, til að koma
því fyrr dána sómasamlega í jörðina. Eg get eingau veginn
skoðað það svo, sem það leingst lifandi hafi til nokkurrar
skuldar að telja, þó kostnaðurinn se tekinn af sameiginlegu
búi; það væri þá nær að segja, að útfararkostnaður þess
dána ætti eingaun.qu að takast af erfingjanna helmíngl , og er
í verunni sama og að segja, að það dána eigi sjálft að kosta
jarðarför sína afhinni eptir látnu eigu. þetta kalla eg nú eingan veginn sanngjarnt, með þeirri rýmkun sem her er orðin á
réttindum þess eptir lifandi.
Hvað er það, sem gefur því
leingst lifandi strangan rétt til hréðurlóðsíns, ef það hefir eingar
skyldur að geyma við minningu ens burt dána?
Eg tek því
viðauka-atkvæði við enda 16. greinar í frumvarpinu (til þess
að byggja fyrir tvístig í því efni framvegis) á þá leið:
Að þau réttindi, sem N L. 5-2-24 nitir því hjóna, sem
leingur lifir, skuli vera af numin. En til vara, sem viðauka við þetta: nema þar sem við útarfa ens dána er að
skipta.
Varaforseti:
Eg vildi nú leitast við að skýra betur hugsun þá, er eg áðan Jet í ljósi, að ekkert se frá erfingjum tekið,
þó hinn eptir lifandi krefjist útfararkostnaðar jafnaðar, og þó
það bæri að þrisvar eða fjórum sinnum á æfi bins sama; því
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arfur hlýtur a1\ álítast fallinn á dánardægri
þess,
sem arfinn
leitir; þvi se það ekki skylda fyrir hinn eptir lifandi, að jarða
hinn látna af sinu fe, þá á hann að greptrast á kostnað erfingja
sinna.
Eg vil nú setja fram eitt dæmi: útfararkostnaður
eins
dáins er 50 rbd., sem takast af óskiptu búi; leggur þá hinn
eptir lifandi 25 rbd, til af sinum helmingi búsins, eu erfingjar
hina 25 dalina af sínum erfðahluta.
Nú þegar til skipta kemur, krefst hinn eptir lifandi ser til greptrunar
50 rbd. af búsins
óskipta fe, það er 25 rhd. af sinum helmingi búsins, og 25 rhd,
af erfingjanna
helmingi; það er hvorki meira né minna en það,
er hann út lagði áður af sinu.
Nú giptist hann aptur, og missir ektamaka sinn, og fer þá alt á sömu leið; og þó þetta bæri
10 sinnum við á æti sama manns, getur hann ekki haft eins
skildings ágóða, nema honum se skylt að grafa hinn framliðna
á sinn kostnað.
því allir sjá, að þeir 25 dalirnir,
sem hann
krefur af hluta erfingja,
eru jafnir þeim 25, er hann lagði til
af sinu eigin.
Framsturumaður:
þótt dauðinn hafi að skilið hjónin í
tilliti til sambúðarinnar
og felags eigna þeirra,
þá eru þau þó
ekki að fullu og öllu skilin.
Ræktarsemin
til hins fylgir
hvoru þeirra á eptir.
Sá, er dó fyrst, unnir í griHinni eptir
lifandi maka sínum og lætur þar í ljósi, að það sé hans ósk,
að hans eptir lifandi maki verði að njótandi eins sómasamlegrar greptl'Unar af búsins munum, og hann sjálfur.
Eg held
því, að Íslendingar
muni .ei svo mjög vel kunna við, ef að því
skyldi koma, að NL. 5 -2- 24 yrði af numin, heldur lángt
um betur fella sig við, að lagastaður
þessi standi í fullu gildi
framvegis,
eins og nefndin hefir stúngið upp á, því óspilt tilfinning og ræktarsemin
hefir eðlari og dýpri rætur,
en smámunasemin,
og ber að hata ræktarsemina
í heiðri, enda þótt
það kynni að kosta fáeina skildínga .
Jðn Guðmundsson: Eptir þVÍ sem eg þekki til, hvernig
til geingur víða með útfararkostnað,
held eg betra se að sleppa
því, sem nefndin hefir stúngið upp á í þessu efni. það er að
vísu satt, að arfur fellur til, undir eins og maðurinn deyr. En
eptir því sem alment og almennast er til sveita
her á landi,
þá er mest alt það, er til útfararinnar
geingur, tekið úr búinu,
af eptir látnum fjármunum
hins andaða
öuppskrifuðum , og
þetta ekki skrifað upp á eptir meðal þess, er til var, þegar
maðurinn dó.
þetta er algeingast,
má ske og það, að fyrir
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þetta se ekki talið til skuldar í búinu; en eg veit þess þó
nokkur dæmi, og ekki allfá,
að til skuldar hefir einnig verið
talið fyrir þetta, þegar til skipta hefir komið.
In'í mun það
yfir höfuð á góðum rökum,
að reikna ekki því, sem leingur
lifir, útfararkostnað
sinn af búinu, og það því síður, sem nú
er á annan hátt hlynt að því, sem leingur lifir, fremur en verið hefir.
En eg stóð einkum upp til þess að hreifa nokkrum
athugasemdum
við 18. gr. þegar erfðalög þessi voru lögð undir álit þingsins 1847, var í þessari sömu grein stúngið upp á,
að bóndi mætti sitja i óskiptu búi, hvort sem erfingjar væru
myndugír eða ómyndugir.
Nefndinni, sem þá undir hjó málið,
þókti þessi ákvörðun ekki eiga "ið á Íslandi,
og vildi gjöra
það að aðalreglu,
að bóndi mætti að eins sitja í óskiptu búi,
ef börn væri ómyndug, en þegar þau eitt eður fleiri væri orðin myndug, mættu þau krefjast skipta, nema amtmaður leyfði,
að enn væri óskipt, Á þetta fellst þíngið þá í einu hljóði, og
eg ætla, að þessi skoðun hafi verið bygð á næsta mikilvægum
rökum, eins og ástadt er yfir höfuð her hjá oss.
Nú gjðrir
þetta frumvarp það að aðalreglu, að bóndi megi sitja í óskiptu
búi, að eins meðan börn
ómyndug, en gjörir ekki ráð fyrir,
að út af þessu megi breg~a Í neinu tilfelli, ef eitthvert barnið
er eður verður myndugt og krefst skipta.
En ef reglan er
svona einskorðuð , ætla eg, að af henni geti flotið mikil vandræði. Eg tek til dæmis, að 9 börn se ómyndug, en 10. myndugt,og heimti skipti á litlu búi, sem vel geti staðizt,
ef það
er óskert,
og veitt börnunum uppeldi,
en þó ekki svo stórt,
að .hinn mynduga
muni nokkru
hans lóð, og að hann gjöri
þetta af útbrjót og ræktarleysi
við foreldri sín og systkin,
og
þVÍ
miður, að slíks mega gefast dæmi her, bæði um börn
og einkum stjúpbörn.
Af slíku geta auðsjáanlega
flotið mikil
vandræði,
og er ískyggilegt,
að Iðgin se svo einskorðuð , að
slíku megi valda óhlutvandir menn.
Eg vil því, að þegar líkt
stendur á og eg nú tók dæmi af, og þegar skýlaus vitnisburðnr kemur um þnð frá sóknarpresti,
hreppstjóra
og sýslumanni,
og svo um hitt. að ekkja
sú eður ekkill, sem hlut eiga að
máli, sé ráð deildar og sómamenn,
þá megi amtmaður leyfa,
að búið sé óskipt,
þótt einn myndugur erfingi beifHst skipta;
og leyfi eg mer því að bera upp breytíngaratkvæðí
við 18. gr.
í þá stefnu, er eg nú mælti, og að breyta allri 18. greininni á
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þann veg, að hún geti hljóðað samkvæmt þessari uppástúngu
minni.
Framsðqumaður : Hvort sem greptrunarkostnaðurinn
er
tekinn úr búinu, áður en það er upp skrifað,
eða eptir, þá
verður þó ætíð sama niðurstaðan,
sú, að hann er tekinn af
óskiptu búi; því se það gjört fyrr, en upp var skrifað, hafa
búsins inngjöld rýrnað að þeim muni, sem nemur þeim hlutum, kind eða öðru, er úr búinu hefir verið tekið og varið til
útfararinnar;
se þar á móti kostnaðurinn
ei tekinn,
fyrr en
upp hefir verið skrifað, og hann er borgaður út úr búinu, rýrna
einnig búsins inngjöld,
eða í öllu falli það, sem til skipta
kemur, vegna þessara útgjalda.
Varaforseti:
Framsögumaður
tók það einmitt fram, sem
eg vildi hafa gjört;
en hvað við vikur breytíngaratkvæði
því,
er hinn virðulegi þingmaður Skaptfellínga
tók ser til IS. greinar, hlýt eg að spyrja: i hverju skyni eru þá lögin gefin? Eru
þau ei gefin til að ákveða rétt manna?
Vil eg þvi ei, að réttindi mín liggi í hendi prests, sýslumanns
og amtmanns.
þegar eg er myndugur maður orðinn, skyldi þá sýslumaður,
prestur, amtmaður hafa vald á, að svipta mig réttindum þeim, sem
lögin gefa mer, og halda fyrir mer eign minni, sem eg þó
kann að þarfnast,
þó að systkini mín má ske þurfi þess með
ser til uppeldis,
og lendi þannig fe mitt móti vilja mínum í
hendur ráðdeildarlausrar
stjúpmóður?
Eg ætla, að grein þessi
se breytt til þess, .sem bezt má vera, og að það eigi að vera
á valdi þess hins mynduga manns, að nota rétt sinn, en ei á
yfirvaldsins
valdi að svipta hann hon um .
•Ion Guðmundsson: Eg ætlaði, að eg hefði tekið það
skýrt fram áðan, að amtmenn mætti þvi að eins veita slíkt leyfi,
að ráðdeildarmenn
og ráðvandir ætti ihlut, og þá ætti ekki einn
maður, þó myndugúr væri orðinn, má ske af úthrjðt einum og
ræktarleysi,
að eiga ráð á þvi, að valda jafnmiklum
vandræðum, og valda ser náskyld um slíku tjóni.
það var aldrei meining mín, að svipta mynduga yfir höfuð rétti sínum til arfs og
skipta,
heldur að eins að undantekning
yrði gjörð frá aðalreglunni,
þegar að henni mætti verða miklu meira gagn, en
tjón.
En hvað útfararkostnaðinn
snertir, þá stendur það ekki á
sama, þó ekki se búið að skrifa upp, á meðan þess eru svo
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mörg dæmi, að til útfararinnar
er opt tekið af húsmunum óuppskrifuðum,
og þess ekki síðar getið, en stundum reiknað
búinu til skuldar.
Varaforseti:
það væri vanrækt
og athugaleysi
skiptaráðanda, ef hann leti þannig stela fyrir augum sínum.
Jðn Guðmundt.·son: Aungvan veginn;
því það er ekki
skylda sýslumanns
að skrifa upp, fyrr en eptir 30 daga, en
sjaldan er dl'egið að jarða hinn látna svo leingi.
P. Petursson:
Eg skal ekki leingja mjög þíngræður um
útfararkostnaðinn.
því var áðan hreift, að það hjónanna, sem
leingur lifir, feingi einúngis skuld sína borgaða,
en hefðl alls
eingall hagnað,
og getur það að vísu opt verið, að þetta se
svo, þar sem um lítið er að gjöra.
En þar sem öðruvísi er ástadt, og útfararkostnaðurinn
er talsverður,
get eg þó ekki betur séð, en að það se hagnaður
fyrir hið eptir lifanda,
að
fa helmíng fjár þessa æfilángt í hendur, og að leiga þess
nemi þá svo miklu, að hún megi teljast með hagnaði.
þetta
segi eg einúngis til að sýna, hvað þessi ástæða er veikhygð.
• Varaforseti:
Gæti hinn konúngkjörni
þíngmaður
andlegu stéttarinnar,
er nú mælti, hellt á réttan tíma og veg til
að taka útfararkostnaðar
jöfnuðinn,
svo ekki tapaðist ávöxtur þess, sem erfingjar láta af hendi, þá væri góðu fyrir goldið. En eg veit ekki, hve nær jöfnuð þennan ætti að taka af
erfða-fénu,
ef ekki, áður en það geingur til útarfa,
Steffán Jonssons Að þVÍ leyti sem þess var getið, að
útfararkostnaður
þess frá fallna væri tekinn út úr búinu, annaðhvort af skepnum húsins eða öðrum matvælum og munum,
og þetta svo ekki upp skrifað, sem opt er komið inn í Contrahækur með dánarbúsins
munum, en reiknaður fullkominn útfararkostnaður
þess hurtdána,
sem skuld á búinu, þá vil eg
ekki neita, að þetta kunni að eiga ser stað, en þar sem það
er, þá er það af eintómri ógætni þeirra, sem upp skrifa búið,
og hinna, sem eiga að gæta gagns erfíngjanna;
því að svo
miklu leyti þetta
hefir stað,
verður af þVÍ sama
afleiðing, eins og þrisvar væri tekinn útfararkostnaður
Í sama sinn,
sem er hreint ránglæti,
og því tiIfinnanlegra
erfingjum,
sem
það svo kallaða hróðurlóð nú verður virkileg eign þess eptir
lifanda, þar sem á þennan hátt er ránglega breytt,
getur það
orðið, án þess að skiptaráðandi
viti neitt til þess, þegar hann
ekki skrifar sjálfur upp, sem optar mun vera, og lætur hann
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ser lynda,
sem von er, ef skulda kröfum er ekki mót mælt af
hl u taðeigendum.
Framsðqumaður:
Eg verð að vera samþykkur
hinum
virðulega þingmanni Eyfhbinga í því, að það muni mjög sjaldan við bera, að það ei se til fært af þeim eptir lifandi,
sem
hann hefir tekið úr búinu til gl'eptrunar
hins dána.
En það
ber aldrei
við,
að kostnaður
þessi
StJ
þrisvar
sinnum
tekinn við sömu skiptin; aptur er það ei sk jaldgæft,
ab útfararkostnaður
einúugis er reiknaður einu sinni;
menn kæra sig
þá ei um hmm tvisvar,
en ft'á falla rétti sínum í því tilliti.
þetta á ser opt stað í Gullbringu og Kjósarsýslu,
og eptir því
sem eg til veit, sumstaðar í öðrum sýslum.
Eyól{llr Einarsson: Hvað útfararkostnað
áhrærir, munu
eingin dæmi fást að vestan, að hann hafi verið tekinn þrisvar
í sama dánarbúi;
í hið minnsta veit eg þau eingin, hef eg þó
komið að nokkrum sterbúum,
meiri og minni. En hvort útfararkostnaður
hefir verið tekinn úr kaupstað,
eður af búinu, og
hvort skepnur eður annað, er sá kostnaður virtur til ríkisdala
og inn fært í stokkinn.
Eg játa, að nokkuð rýmkar frumvarp fletta kjöl' þess eptir lifandi hjóna ; en ei el' það annað,
en eignarréttur
bróðurlóðs þess, sem hún hefir átt að skila, ef gipzt hefir, og er það
víst nokkur rýmkun; en aðgætandi er, að hluti þess eptir lifandi hjóna verður þeim mun minni, sem ~lt mega heita bræður,
sem erfa, þvi systurlóð er ei til; virðist mer því sanngjarnt,
og
mæli eg með, að því leíngst lifandi hjóna verði út lagt úr
búinu jafnmikið rbda tal, og útför þess burt dána kostað hefir,
þar þetta eru, svo mikið eg veit, gömul réttindi þess eptir
lifandi ektapars.
Eg get því heldur mælt með þessu, sem eg
veit flest dæmi, að þar ómyndug börn eru, hefir það eptir lifandi hjóna annazt þau, meðan efni hafa til verið, og fyrir öðru
get eg ei gert ráð,
en þó hitt yrði ofan á, mun ei útfararkostnaðurinn
verða stór framfæris-styrkur
mörgum ómyndugum börnum .
•Iakob Petursson: Ekki getur mer skiIizt, að nokkur hafi
verið svo einfaldur,
að reikna
útfararkostnað
í sama sterbúi
þrisvar sinnum til útgjalds ; en það hef eg vitað, að hafi útfararkostnaður
þókt of mikill í fátækum búum, þar sem ómyndug börn áttu hlut að máli, hefir það eptir lifandi hjónanna tekið hann lángt um minni, og stundum ekki nema það hálfa, þó
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hitt yrði að vera, sem komið var, og stundum alls eingan,
heldur gefið hann eptir börnum sínum.
Konúngsfulltrúi:
Eg skil ekki glögt, hvað hinn virðuglegl
þíngmaður hefir skilið við þann þrefalda kostnað, er hann talaði um; en eg ímynda mer, að það, sem eg áðan sagði, hafi
gefið tilefni þar til. Eg skal þá, til að skýra það, er eg áður
deap á, geta þess, að eg hefi þekt eina konu, sem þrisvar
hefir tekið útfararkostnað.
Hún var þrígipt, lifði alla menn
sina, og í hvert sinu er hún misti mann sinn, var búinu skipt,
og tók hún útfararkostnað.
Varaforseti: .Mig hefði einu gilt, þó konúngsfulltrúinn
hefði getað sagt okkur frá, að svo hefði geingið til 10 sinnum á æfi eins manns;
því það hefði þó aldrei getað orðið
honum til hags ; hann tekur svo aldrei meira, en hann hefir
lagt út af sinu, nema það se, eins og áður er sagt, skylda
hins eptir lifandi ektamaka , að grafa hinn dána af sínu fe.
Steffdn Jðnsson : Eg þóktist taka það fullskýrt fram , að
eg var ekki að tala um þrisvar tekinn útfararkostnað opinberlega, heldur sem jafnmikla áverkun,
ef sá framgáugsmátl
ætti ser stall, sem þá var umtalsefni, og sá heiðraði þingmaður SkaptfelJínga vek orðum að. Eg verð enn að vera því mótfallinn, að útfararkostnaður þess eptir lifanda verði út lagður
af óskiptu búi; því þegar ekkja á í hlut, getur hún tekið
bæði bróðurlóð og morgungjöf, og þegar hún fellur frá ógipt,
borgast útför af eigum hennar, og fá þá erfingjar þeim mun
minna, en ef hún giptist, þá missa þeir að hálfu leyti af'hróðurlóðinu. það eru líka, ef til vill, þess dæmi, að þó útfararkostnaður hafi verið tekinn ríflegur handa því eptir lifanda,
hefir ekkert verið til fyrir útför, þegar til kom, og hlutaðeigendur mátt kosta hana að öllu, þó ekki hafi útfararkostnaðinum verið eydt í þeirra þörf. þar sem þess var getið, að útfararkostnaður væri opt eptir gefinn, þá gjörir það hvorki til
né frá í þessu efni, því menn geta gefið eptir rett sinn, þegar
þeim gott þykir; en Hlggjöfin hlýtur að hafa eitthvað fast ákveðið, sem sker úr málum.
þ. Sveinbjörnsson: Eg ætla mer ekki að hreifa við því, sem
her hefir þó verið drepið á, að útfararkostnaðurinn geti orðið
tekinn þrisvar sinnum af sama búi; hitt er mer óhætt að fullyrða, og það veit eg af 12 ára sýslumanns þjónustu, að reikningar fyrir kostnað til útfarar þess dána eru opt og tíðum of
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háir, og er það ekki að undra,
þar sem þeir eiga að verða
mælikvarði
fyrir því, er það leingst lifandi, sem optast stendur fyrir útför maka síns, á að fá af sama húi fyrir sjálft sig.
það var nýl!:'ga sagt her Í salnum, að þessir reikningar
væru
sumstaðar af hlutaðeigendum
lækkaðir að helmingi, áður þeir
yrði sanngjarnlega
við hafðir.
þetta ætla eg se sönnun fyrir
minni skoðun, að útfararkostnaðar
jöfnuðurinn
til þess hjóna,
sem leingur lifir, sc betur af numinn með öllu; nóg geta samt
verið tildrög til rángsleítnís
manna á milli.
Sá heiðraði varaforseti hefir þar á móti ekkert sannað.
Eg fæ ei betur séð,
en að hann byggi alt á þeirri skoðun,
að það leingst lifandi
hafi einga lagaskyldu
til að leggja 1 sk. til maka síns greptrunar ; það séu að eins erfingjamlr,
sem eigi að gjöra það. A
þessari
skoðun byggist alt það af honum til færða.
Hann tekur til dæmis, að útfararkostnaður
50rbd. sé tekinn af óskiptu búi,
missi þá það leingst lifandi 25rhd. af sínu, og erfingjar leggi til
25rbd.
Svo að það leingst lifandi geti nú aptur feíngið þá
mistu 25 rbd., vill baun láta það aptur á sama hátt taka til eigin greptrunar
251'bd. lljá erfingjunum ; af því nú tvisvar 25 rbd.
eru 50 rbd., svo leiðir af þessu, að það eru erfingjarnir
einir,
sem hafa af sínu lagt 50 rbd. út til þess fyrr dána greptrunar,
en ektamakinn
ekki 1 sk.
Hvaða sanngirni
sc í þessu, skil
eg nú ekki; því varaforseti
hefir sjálfur kannazt við, að þegar einn deyr, seu erfingjar hans orðnir réttir eigendur að hans
helmingi hússins, og eg held með eins fullkomnum rétti, eins
og það leíngst lifandi á sinn helming,
Skuldir og aðrar byrðir hvíla að jöfnuði á báðum helmíngum hússins;
þVÍ þá ekki
líka kostnaður til útfarar ens framliðna?
Réttilega leiðir varaforseti af sinni skoðun, að þó ekkja eða ekkill (því sama er,
hvort heldur er) giptist 10 sinnum og taki Í öllum dánarbúum maka síns útfararkostnaðar
jöfnun
fyrir sjálft sig, vinni
það leingst lifandi þó ekkert,
heldur fái að eins endurgjald
missits
síns; en það gjörir mer ilt, að varaforseti
gjörir ráð
fyrir svo mörgum óláusömum hjónahöndum,
eða þá svo ræktarlausum maka, að hann aldrei vilji missa neins í, til að koma
þeim dána sómasamlega
í jörðina.
Eg ætla, að löggjafinu
aldrei hafi bygt NL. 5-2-24 á þessari skoðun.
Sá heiðraði
þíngmaður Eyafjarðarsýslu
hefi), réttilega getið þess, að opt
til útfarar þess burt dána ýmislegt tekið út í kaupstað eða verzlunarstöðum
landsins.
þetta el' dagsanna,
og reikningar
fY"il'

se
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þai\, sem þannig er tekið, koma cptast fram í búunum, annaðhvort sem skuld, er borgast af sameiginlegu búi, eða þá sem
það, er minkar bússins sameiginlega eign, að helmíngi hvors,
erfingja og þess eptir lifandi. því er þetta'? þvi er ekki strax
beinlínis ge ing ið að erfingjunum , ef þeir einir eru skyldir að
bera kostnaðinn?
Eg get einga sannfæringu feingið af ræðum
varaforsetans, og eg ætla, að margs sárt syrgjandi ektamaka
tilfinning muni henni mótfallin.
P. Pétnrsson: Eg hefi ætíð hugsað, að ekkjur og föðurlausir ættu sama rétt ; en það lítur nú eins út af umræðunum, einkum hins heiðraða varaforseta, sem þessu jafnrétti sé nokkuð
haggað, ef það hjónanna, sem leingur lifir, á að fá borgaðan
tilkostnað sinn, en börnin ekki, og getur þessi réttar mismunur ekki átt ser stað .
. Paraforsetii
það var við því að búast, að mönnum mundi
um síðir skiljast, að 25 eru jafnir við 25; því þetta er svo
einfalt reikningsdæmi, og hversu opt sem það verður reiknað, verður.þó
hagurinn af, að taka 25 mót 25, einginn.
En
það var ekki við að búast, að hinn fyrsti konúngkjiirni þingmaður hinnar verzlegu stéttar og eg mundum mætast, fyrst
sinn fór hverja leiðina, þar sem hann geiugur út frá því, að
ekki se skylda erfingja, heldur eptir lifandi ektamaka, að kosta
greptrun hins dána, en eg geing út frá því, að hver grafist af
sínu E'igin fé.
Hinn konúngkjörni
varaþingmaður andlegu Lstettarinnar
mælti, að her se ekkjum gefinn hærri réttur, en hinum ómyndugu; það fæ eg nú ekki skilið; þvi eg ætla, að hinum ómynduga beri ekki meira af arfleifð þess, er hann erfir, en það sem
afgángs er rétturn skuldum og útgjaldi, og þá má ekki erfíngi búast við að fá það endurgoldið, sem í rétta skuld er goldið.
Ásgeir Einarsson: Eg vil ekki tala margt um útfararkostnaðinn, sem margir hafa rædt um, en get þess, að mer finnst
það skiljanlegast, sem sá konúngkjörní
þingmaður, konferenzráð Svainbjðrnsen, hefir þar um talað. Eg minnist þess, að
árið 1845 gjörði þingið ser mikið far um það, að vernda réttindi ómynd ugra, þegar rædt var um konúnglegt frumvarp til
tilskipunar um fjárhald ómyndugra, og held eg nóg hafi verið gjört að þessu, þegar á alt er litið; væri það þvi undarlegt,
ef þingið vildi nú halla nokkuð á ómyndug börn, foreldra
þeirra, sem einmitt er verið að rýmka um erfðaréttindi og
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frelsi í þeirri grein; þetta er því ísjárverflara,
sem þess kynni
að finnast dæmi, að foreldri það, er eptir lifir, teldi ekki sem
fullkomnast
fram alla fjármulli búsins,
einkum þar ákvörðun
19. greinar virðist benda til vægari aðferðar í þessu, en hlutaðeigendur
stundum hafa við haft í slíkum tilfellum;
en þar á
móti er það víst, að ómyndug
börn geta aldrei neitt dregið
undir sig af dánarbúinu
í laumi.
Hvað breytingaratkvæði
þingmannsins
frá Skaptafellsýslu
við
víkur, þá get eg þess, að það var einmitt sú ákvörðun alþíngis 1847
í þessu máli, sem mönnum hefir þókt ísjárverðust,
og það enda
lögfræðingum;
mer finnst það merkilegt,
að vilja nú, einmitt á
þessum frelsistímum,
gefa yfirvöldunum
vala til að út hluta
rettinllum
einstakra
manna,
en það er þó frelsishugmyndinni samkvæmt,
að vilja, að lög á kveði sem vissast
réttindi
manna, en ekki gefa yfirvöldunum rétt til þess; ættu því lögin að vera svo ljós og fast ákveðin,
að dómstólunum
væri
sem hægast að dæma eptir þeim, og þyrfti ekki að fela slíkt
á vald yfirvaldinu.
Mig minnir, að alþingi þækti það umboðslega vald nógu mikið, þegar rædt var um festu - upphæðina,
og væri það því undarlegt
nú,
ef þingið
vildi gefa
amtmönnum meira vala yfir rt~HiTlfl\lln einstakra manna, en stjórnin sjálf stingur upp á, enda virðist það sjálfu ser ósamkvæmt,
að gefa 18 vetra manni þann rétt, sem 20. grein ákveður,
en
svipta hann þeim rétti, sem sanngjarnt
er að hann fái. þíngmaðurinn gat þess, hvað illa og ágeillgnislega
eitt barn gæti
hrúkað penna rétt, en eg held allir eigi ekki að missa rettindi
fyrir það, þó þau einstaka sinnum verði brúkuð ónotalega við
hlutaðeigendur,
enda má vænta, að þeir, sem styrktu
ekkju
til að sitja í óskiptu búi, þegar erfingi krefur skipta af ágeingni,
mundi styrkja til, að sem vægast yrði að henni geinl:?;ið með
skiptin,
eða fjármuna framtalið,
þegar þeim þækti skiptanna
óskað af illvilja einum.
En hvað sem um það væri, er ekki
síður ósanngjamt , að meina myndugum erfingja að fá arfalúð
sitt, þegar hann nauðsynjaði
um það, sem opt getur að borið.
Eg er því algjörlega mótfallinn breytingnratkvæðinu,
og þykir greinin gefa nmtmönnum
nógan rétt, eins og hún el' nú.
Konúll.qsfulltrúi: Eg skal ekki leingja umræðurnar um 18.
greinina, en get þó ekki annað en bent þingmönnum til ræðu
hins heiðr~ða þingmanns frá Strandasýslu;
því sumt í ræðu
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hans kom öldúngís saman við álit stjórnarinnar um þetta mál,
hverju ástæðurnar til lagafrumvarpsins lýsa.
þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti greinir
þessar fullræddar, og voru síðan 20-~8. gr. teknar til umræðu.
Konúnf/s{ulltrúi:
Við þann kafla frumvarpsins, er nú
skal ræða um, hefi eg ei aðra athugasemd að gjöra, en við
uppástúngu
nefndariunar við 23. gr. Nefndin stingur upp á
því, "að þingsvitni það, sem um er getið í síðasta kafla greinarinnar, megi fram fara, sem fyrst ske má, og að sýslumanni
se gjört að skyldu, að setja þeim frá verandi arfgeingu frændum hins látna valinkunnan og kunnugan svaramann við vitnaleiðslu þessa, er gefi gætur, eius og dómarinn sjálfur, að rétti
þeirra við þíngsvitnistektina".
Eg fyrir mitt leyti get ei álitið
þessa nppástúngu
öhlúngis nauðsynlega, því eins og nefndin
sjálf víkur á, má ei lángur tími líða, áður þingsvitui se upp
tekið, því 31JJ1arskann sönnunln að missast , og því el' nauðsynlegt, að stefuufresturinn ekki se leingri, en í frumvarpinu
var til tekið. Optast mun svo til bera hel' á landi, að erfíngjar séu ei leingra burtu en svo, að þeir innan þess ákveðna
tíma annaðhvort geti mætt sjálfir, eða látið aðra mæta fyrir sig;
séu erfingjamir Ieingra burt en svo, að þeir geti mætt eða
látið mæta í 'ákveðlnn tíma, og menn viti hverjir þeir eru,
mun hlutaðeigandi sýslumaður finna ser skylt, ai'l skikka þeim
svaramann eða tutorem in litem, án þess nýtt lagaboð komi
þar um, en séu einhverjlr þeir erfingjar til, sem menn ekki
þekkja, eða vita hvar eru, þá verður ekki við því gjört. Komi
þeir, eða gefi sig síðan fram, missa þeir arfinn, ef erfðaskráiu
er lögmæt, sen þeir útarfar eða í uppstígandi línu; en sáu þeir
Iífserfingjar hins dána, svo að eigi mætti svipta þá arfi með
erfðaskrá, missist þeim erfðarétturlnn ekki, fyr en eptir 15 <Ír.
Við það, sem nefndin hefir upp á stúngið í tilliti til 27. gr.,
hefi eg einga athugasemd að gjöra.
Fl'amsðgumaður:
Með tilliti til ræðu hins hátt virta konúngsfulltrúa skal eg einúngis geta þess, að það hefir verið
venja hingað til, þegar svo hefir á staðið, að maður ei sjálfur
veit, við hvern hann deilir, eða þegar ókunnum manni er stefnt
með ókunnu heimili, að feingið hefir verið konúnglegt leyfis"
bréf til að stefna þessum óþekta manni með árs og dags fresti,
og hefir leyfisbréfið og stefna þessi verið hirt í dagblöðunum,
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Berlíngs tíðindum, Kaupmannahafnar
Adressavís
og í AItonamerkúr.
þetta
á Sel' stað, þegar skuldahref
nokkurt er týut,
og það á að fellast úr gildi með dómi (Mortificationsstævninger), og optar endranær.
Nú er í niðurlagi
23. gr. i frumvarpi stjórnarinnar
látinn nægja 6 vikna stefnufrestnr
þeim ókunna og fjær verandi arfgeingu frændum þess, er arfleiddi, og
virtist
nefndinni,
að þessi stefnufrestur
og aðferð sú, er við
hafa skal við stefnubirtinguna
eptir innihaldi greinar þessarar,
sé bæði of stuttur og ei nægilega tryggjandi
fyrir rétt þeirra
fjær verandi,
einkum þegar þeir eru erlendis, og jafnvel þá
þeir búa her á landi, en í fjarlægum
héröðum.
Nefndinni
þókti það nokkuð áhorfsmál, hvort ekki mundi tiltækilegra
að
prenta
stefnuna
til þíngsvitnistektarinnar
um arfleiðslubréfin
með þeim tiltekna 6 vikna fresti í tímaritum her á landi,
en
hún fell aptur niður af þessu, af því tímarit þessi eru svo fá,
og að þau ei eru út breidd, svo nokkru nemi, nema her á
landi,
enda virtist nefndinni frestur þessi, jafnvel þótt þessi
tilhögun hefði verið gjörð, alt of naumur og með öllu ótryggur
fYI'ir þá fjær verandi, sem hlut eiga að máli, en betur til fallið
og meir samsvarandi
þörfum beggja,
bæði þess arfleidda,
og
fjær verandi erfingja hins látna, að stinga upp á því, að sýslumönnum væri í þessum tilfellum gjört al'> skyldu að setja þeim
fjær verandi valinkunnan
og kunnugan
svaramann
við þíngsvitnisleiðsluna,
og að hún mætti fram fara sem fyrst, því nefndin gat ei betur séð, en að 6 vikna fresturinn væri dautt form,
sem aldrei gæti komið nokkrum manni að liði á þessu fjær
liggjandi,
víðlenda og strjalbygða
landi, og að því færi vel á
því, að honum væri slept með öllu, en í haus stað lögleidt, að
sýslumenn leti halda svörum uppi við vitnaleiðsluna
fyrir þá (jær
verandi, og mundi svo miklu betur fara og vera meir tryggjandi
fyrir hlutaðeigendur,
en að fylgt væri frumvarpsins
ákvörðunum. En þingið verður her að skera úr.
Konúugsfulltl'úi:
Eg held það se þó ekki tiltækilegt, að
láta þann 6 vikna tíma, sem er til tekinn í lagafrumvarpinu,
falla burtu; því bæði er það, að hann mun optast nær verða
nógur, og á hinn bóginn má ekki heldur of mjög fresta vitnaIeiðslunul,
Að fara her að, eins og ákvarðað er um opinberar
stefnur, á her ekki við, því þegar arfleiðsluskrár
má að lögum
gjöra, missa erfingjarnir
einkís fullkomins réttar, en áríðandi

776

er, að réttur þeirra,
sem arf eiga ai'l taka eptir arfleiðsluskránni, se ekki skertur með énauðsynlegum
undandrætti.
Framsðqumnður : Eg ætla þó, að þíngsvitnistektin
ei
gángi út á annað, en að sanna, að undirskrípt
arfleiðenda undir arfleiðslubréfið
se ekta, eða þar sem um munnlega arfleiðslu
er að gjöra, að sá dáni hafi gjört þessa ráðstöfun eigna sinna
eptir sinn dag; en þingsvitnistektin,
sem (JVí lík, gjörir ekkert
út um fjall erfðaréttindln, heldur er það skiptaráðandans
og
yfirdómstólanna,
að skera úr þessu.
píngsvitnið
hreifir því
ekkert
við erfðaréttindunum sjálfum, heldur við kemur það
einúngis
formi arfleiðslubréfsins,
eða að leiða í ljós, að sá
dáni hafi undir skrifað það, eða munnlega gjört þá efla þá ráðstöfun eigna sinna eptir sinn dag.
Konún.qs{ulltl'úi:
Mer finnst, sem ræða hins heiðraða
framsögu manns, ef eg skil hann rett, se sprottin af nokkrum
misskilningi
orða minna.
Það var ekki meiníng mín, að vitnaleiðslan ætti að gjöra annað, en gefa vissu fyrir því, hvort
arfleiðsluskráin
hefði verið gjörð eða ekki, og hvort hún inni
haldi virkilegan vilja hins dána.
þar á móti getur hún ekki
'.gjört neitt út um það, hvort erfðaskráin að efninu
til se gild
eða ekki.
Framsöguinaðul':
það liggur þó í augum uppi, að hafi
sá fjær verandi arfborni frændi lifað þann látna, þá hefir hann
fullkominn ett'ðarett eptir hann (jus præsens), og væri þá Ht,
að einskorða þennan rétt við svo stutt tímabil,
sem 6 vikur,
og er því í öllu falli betra, að sýslumönuum se gjört að skyldu,
að skikka þeim fjær verandi,
sem hafa eignazt sönn rétrindi
við sjálft dauðsfallið, forsvarsmann
við þingsvitnistektina
um
arfleiðsl ubréfíð,
er hefir skert þessi virkilegu
erfðaróttindi.
sem þá eru orðin.
Og má það opt að bera, að arfleiðslubréfið
einúngis inni bindur í ser einstaka hluti (successio sinqularis),
en við kemur ei öllum eignum hins látna (successio unioer-:

salls).
Konúngsfulltl'úi:

Eg get þó ekki að öllu leyti viður kent
það, sem hinn heiðraði framsögumaður
nú sagði, eða þess
vegna álitið rett eða hentugt, að leingja þann i frumvarpinu til
tekna 6 vikna tíma; því það er næsta mjög áríðandi,að
vitnaleiðsluuni 'við arfleiðslubréfið
se ekki
leingi
frestað,
þar
annars mögulegleikinn
til að sanna það getur tapazt hlutaðeigendum.
En fullkominn erfðarétt eptir lögum (ju« quæsitum}
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get. eg ekki álitið aðra erfingja
hafa en þá, sem eru niðjar
hins dána, og hverra erfðarétt
hinn dáni með arfleíðslubréfum
ekki má skerða, framar en í lögum er til tekið.
Hinna annara
erfingja erfðarétt má fremur kalla óvissan og vissum skilmálum
bundinn
(enentuel og It!/potllCtisk)~ sem einúngis gildir þá,
þegar það er orðið öldúngls víst, að hinn d.ini ekki hefir samið neitt arfleiðslubréf,
eða gjtirt aðra ráðstöfun
eigna sinna, en
að þær skyldu gánga til erfingja hans að lögum.
Framsðqumaður : Væri her ei að tefla um réttindi,
þá
væri hreinn óþarfi að stefna til vitnaleiðsluunar.
Eg fyrÍl' mitt
leyti verð þú að vera fastur á því, að sá í frumvarpinu
ák veðui
stefnufrestur
se lángt of stuttur
til, að þessi rettindi
þeirra
fjær veraudi séu fullkomlega
trygð, og að betur ge gætt þarfa
allra hlutaðeigenda
á þann hátt, sem nefndin
hefir stúngið
upp á.
Ste/fán Jðnsson i
Af því mer finnst, að löggjöf þessi
fremur rýra en auka rétt og eignir erfingjanna,
þá vil eg einnig benda á, að þetta á ser stað, hvað þá ómyndugu snertir,
í
26. gr. frumvarpsins;
þar er þeim gjört að skyldu,
að borga
skiptaráðanda
og skrifara gjald nokkurt;
þetta held eg fremur
mætti heita gjöf, en gjald, af því það á að greiðast fyrir óunnið verk, og það verk, sem, ef til vill, verður aldrei unnið af
þeim, sem gjaldið tekur;
því ef þesslr ómyndugu
sitja í óskiptu
búi, þángað til þeir eru myndugir , þurfa þeir ekki
skiptaráðandans
við, fremur en þeir sem eru myndugir,
þegar
arfurinn fellur.
En' ef til skiptaráðandans
afskipta kemur, þú
er réttur tími til að borga honum verk sitt, um leið að hann
vinnur; því svo segja menn: að verður se verkamaðurinn
launanna.
Væri svo, að þetta ætti að vera nokkurs konar hjálp
til skiptaráðanda,
þá væri sanngjarnara,
að taka það af þeim
myndugu,
því þeir eru optast færari til að sjá fyrir lífi sínu.
Af þessum ástæðum geymi eg mer rétt til breytingaratkvæbis
á þá leið, að þessi 20. gr. falli burt, og hennar augnamið verði
að öllu leyti ógilt Í lögum.
þar sem í nefndarálitinu
er til æt/azt,
að frumvarpið
fái
lagagildi eptir 1. janúar
1851, held eg að nefndin muni hafa
ætlazt til, ai'l þeim degi með töldum;
þetta gæti valdið misskilníngi, ef arfur felli 1. janúar 1851, eptir hverjum erfðalögum að þá ætti að skipta honum,
og því þækti mel' betur við
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eiga, að sett væri frá byrjun ársins 1851, og áskil eg mer þar
um hreytíngaratk væði,
Eg vil að mestu leyti leiða hjá mer, að tala um 20. gr.,
þar sem 18 vetra gömlum pilti er gjört frjálst að ráðstafa efnum sínum að fullu og öllu upp á eigin hönd.
Líklegt
er þó,
að menn á þeim aldri séu ekki vel ráðnir, og kynnu seinna
að iðrast gj örninga sinna, og held eg sa klaust , þb þetta leyfi
hefði ekki verið leyft, og þeir hefðu t. a. m. lifað eins og
skólapiltar,
sem ekki ráða efnum sínum, meðan þeir eru þar,
nema með tilsjónarmanni,
samt vil eg ekki fara leingra inn í
þetta mál.
Konúnf/sfulltrúi:
Vii' víkjandi
þvi, sem hinn heiðraði
þingmaður sagði, má eg geta þess, að her er eingin hætta á
ferðum;
því sá, sem gjört hefir arfleiðsluskrána,
má breyta
henni,
hve nær og svo opt sem hann vill; en í tilliti til 27.
gr., þá get eg ekki neitað því, að eg felli mig betur við, að
1. janúar
se með reiknaður,
og að árslokin ráði gildi hinnar
eldri og hinnar nýl'ri löggjafar.
Sleffán Jðnsson: Eg tók það- fram, að eg meintí, að svo
ætti skilja, sem 1. jan. ætti að fylgja því byrjaða ári; en af
því að mer virðist, sem orðin mættu skiljast þessu gagnstætt,
þá hreífði eg við þessu, svo það leiddi ekkí til misskilnings
eða efasemi.
En hvað við víkur 18. ára aldrinum, þá veit eg vel, að
það er í alla staði rétt, sem hinn hátt virti konúngsfulltrúi
sagði, að menn gætu aptur kallað arfleiðsluskrár,
svo opt sem
þeir vildu; en svo getur farið, að það verði um seinan, ef sá
deyr hastarlega,
sem gjörði gjörnínginn,
og fyrir það sviptist
skyldmenni
eða foreldrar því
sem þeim annars hefði borið.
Eg vildi að eins hreifa vi~ þessu,
en fann þó ekki gilda ástæðu til að áskilja mer neitt breytingaratkvæði
þar um.
.
þ. Sveiulljörnsson: Sá heiðraði þingmaður Eysfjarðarsýslu talar við 26. gr. um gjald nokkurt, er skiptaráðandanum
ber í þeim dánarbúum,
hvar ekkja eða ekkill sitja í óskiptu
búi, samkvæmt
aukatekjureglugjörð
frá 10. sept. 1830 § 38.;
en við þetta el' það athugandi,
að gjald þetta reiknast skiptaráðandanum
upp í það, sem honum ber fyr ír skiptin á búinu
seinna, ef bann skiptir því. Hann fær seinna því minna, sem
hann hefir meira tekið fyrr, Opt ber það við, að skipt er seinna,

re,
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annaðhvort vegna þess að það leingst lifandi vill gipta sig aptur,
eða af öðrum sökum, og þá kemur gjald þetta til skoðunar.
Stel!'cln Jðnsson: Eg kannast vel við það, sem hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður
nú sagði;
en finnst samt ekki
gild ástæða fyrir, að þetta haldist.
því það er þó réttur gjalddagi, að rualda, þegar búið er að vinna;
það getur líka opt
að borið, að aldrei komi til skipta, eða þá se annar maður
kominn tíl embættis, sem þá skiptir;
og þó leyfi se fyrir, að
þá megi draga frá sklptalaunum,
það sem áður el' borgað, þá er
þetta ekki svo sanngjarnt,
og þar að auki þykir mer þetta því
ósanngjarna-a,
sem þeir ómymlugu eiga mestan hlut að því.
þ. Sveinqjörnsson: Eg ætla, að gjald þetta se næsta
sanngjarnt.
Skiptaráðandinn
hefir lögheimllaðan rett til að skipta
þar, sem ómyndugir eða fjærri verandi erfingjar standa að arfi,
og opt er þessi
réttur
hluti hans embættislauna,
og ef
hann því ekki fær neitt, fyrr en skipti fram fara, eða þá aldrei, ef aldrei er skipt, þá missir hann þessa réttar síns, en
annar, sem má ske seinna skiptir, tekur þar fullan skiptaeyrir, sem öðrum burtu fórnum bar hann þó að réttu, i hið minnsta
að helmingi.
Löggjafiun
virðist sanngjarnlega
að hafa miðlað málum,
að láta þann, sem skiptarettinn
átti,
einúngis
fá hálft gjaldið, en hinn hálft, er verkið vinnur, ef það er.
Konún.qsfulltrúi:
Eg held þó óráðlegt, að mæla að [sinni
fram með því, að hin 26. grein í frumvarpiuu
verði úr feld,'
því hún stendur í sambandi
við það, hvernig
sýslumönnum
nú yfir höfuð er launað, og hvernig tekjum fyrir réttargjörðir
yfir höfuð el' niður skipað.
Skiptalaun
eru ei ákveðin í
þeim tilgángi, að þau skuli einmitt vera endurgjald fyrir erviði
embættismannsins
; því í sumum búum,
hvar þau eru lítil,
fær hann ekki fyrirhöfn sína endurgoldna,
en í öðrum búum
fær hann aptur meira, en svarar endurgjaldi
fyrir störf hans ;
þau eru yfir höfuð að tala niður skipuð þannig,
að þau skuli
rifka tekjur sýslumannsins.
Varaforseti: þegar I1igg:jöf þessi kemur út, sem nýtt
boð, virðist hún gefa mönnum nokkur önnur réttindi, en áður
voru veitt.
það, sem áður fékkst
með Ieyfisbrefi,
nefnilega
að sitja í óskiptu
búi, það veitir nú lagabókstafurinn
sjálfur,
og það virðist töluvert veikja tilkallstétt
skiptaráðanda.
þess
vegna mun áður ákveðið hafa verið, að meira eða minna skyldi
greiðast af skíptalaunum, strax sem leyfisbréf var veitt til að
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sitja i óskiptu búi, að trygðist réttur þess skiptaráðanda,
sem
þa var við embættið, en fluttur kynni að verða frá embættinu,
þegar til skipta kæmi.
En nú getur auðveldlega
svo farið, að
myndugir erfíngjar skipti að lokum með ser búinu, þvi er hinum virðulega þingmanni Eyfirðinga eingan veginn frá ráðandi,
að taka ser um það breytingaratkvæði.
Konúngsfulltrúi:
]?ess ber þó á hinn hóghm að gæta,
að landsbúar
þó eptir frumvarpinu
fríast frá nokkrum útgjöldum, er nú á þeim liggja ; þvi þó þeir, eins og i greininni er
til tekið,
borgi hálf skiptalaun,
þegar setið er i óskiptu búi,
fríast þeir þó við að borga Ieyfishrefin, eins og hingað til hefir
verið.
Varaforseti:
l\ler virðist þó ekkert á móti þvi, að landsbúar neyti alls þess hagnaðar , sem löggjöfin býður þeim, og
þó ekki þurfi þeir framvegis að kaupa Ieyflsbréfln, leiðir ekki
af því, að þeir vilji gjalda skiptalaun,
fremur en þörf krefur.
Stelfán Jonsson: ]?að er eins og mer líka virðist, að
þessi 26. gr. eigi ber ekki við; hún hljóðar ekki um erfðir,
heldur aukatekjur
sýslumanna,
og ætti því að út rýmast ber
og annarstaðar,
sem óþörf og ésanugj örn.
þ. Sveinhjörnsson:
Undirstaðnn
er hin sama, hvort sem
löggjöfin
leyfir að sitja i óskiptu búi, eða það fæst með serstöku leyfisbrefi ; því slík serstök leyfisbréf eru líka lög fyrir
það einstaka atvik, sem þau eru gefin fyrir.
Varaforseti:
]?að er þó aðgætandi,
að undantekningar
(eæemtiones) frá löggjöfinni eiga að skiljast í strangasta skilningi (strictissimæ
interpretationis),
og ef þingmaður Eyfirðinga fellur frá breytingaratkvæði
sinu, þá tek eg mer það.
Slelfán Jðnssoni Eg ætla mer ekki að falla frá því.
Framsðqumaður:
Í 28. grein þækti mer betur fara, að
orðið ,þetta" se feIt úr, en i þess stað sett orðið: "hana"; því
það er ei eins hátíðlegt að auglýsa við kirkjur,
að tilskipunin
se til sýnis hjá hreppstjóranum,
eins og að tilskipunin
sjálf sé
birt almenningi á kirkjufundum.
Eg áskiI mer því þetta viðauka - atkvæði,
eins og við 27. grein, að orðinu "samið" sé
breytt i "samin" hafa etc.
Forseti:
]?ess háttar orðábreytíngar
geta vel komið til
atkvæða seinast ser i lagi, ef þingið s.ekki þegjandi samþykkir þær.
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Konúngs{ulltrúi:
Í,tilliti til þeirrar orðabreytingar
i 28.
grein, sem farið hefir verið á flot, vil eg skjóta því til þingsins,
hvort það vill fara henni á flot eða ekki.
Varaforseti:
Áður en slept er umræðu um mál þetta,
bæti eg þvi við um mismun þann, sem er á að sitja í óskiptu
húi eptir leyfisbréfi,
og beinni löggjöf, að híngað til hefir það
beint verið tekið fram í hverju slíku leyfisbrefi, að skiptaráðandi eiukis missi af retti sínum fyrir leyfi þetta, og eru þó mörg
leyfisbréf út gefin' síðan 10. september
1830, og mundi ekki
hafa þurft, að geta þessa réttar skiptaráðendanna
í hverju
Ieyfishréfi,
ef réttur þeirra væri óskoraður eptir aukatekjuskránni einnig þar, sem skipti fara ekki fram.
Frumsðqumaður:
Orðatiltækin
Í 10. grein "mikil skírteini" þykir mer að ástæða se til að breyta Í ."ljós" skírteini,
eða þVÍ líkt. Verð eg því að geyma mer rétt til þessa viðauka-atkvæðis
.
•JÓn Guðmundsson:
Eg ætla þá, að nú se lokið undirhúningsumræðum
um erfðalög þessi, og munu menn nú biðja
um, að frumvarpið verði löggilt her á landi með þeim breytingum, sem þillgið fellst á, og eg ætla, að fyrir þvi sé mikil
ástæða, þvi málið hefir nú verið tvívegis lagt fyrir alþing og
má ætla, að það verði svo vel úr garði gjört héðan, sem kostur er á.
En lög þessi eru hin almennustu
af öllum almennum lögum, þvi þar sem almenn lög yfir höfuð geta, ef til vill,
náð til allra, þá geta erfðalögin
ekki annað en náð til hvers
eins manns, þess æðsta, sem hins lægsta,
til allra án undantekningar, bæði borinna og ðboriuna, á meðan þau eru i gildi.
En þegar eg skoða þetta svona, og eg ætla það se rétt, Ilá
ætla eg öllum megi vera ljóst, að meira ríður á um þessi Mg,
en hver önnur, að þau se svo skiljanleg
og traust og fullgild
sem verða má, og þá get eg ekki annað en litið fram á það
með kvíða, ef lög þessi verða gefin út, eins og önnur lög, þau
er her gilda, með undirskrjpt
konúngsins
undir dönskunni,
en
Íslenzka þýðíngin
óstaðfest,
og ekkert henni til gildis, nema
þessi orð, "undir vorri konúuglegu
hendi og innsigli", en þó
ekkert nafnið; eg get ekki annað en litið fram á það með
kvíða, þegar farið verður að vísa hverjum einföldum Íslending, sem hyggur hann hafi lögin á sínu máli og skilji þau
glögt, Í dönskuna, og sagt: "nei, hafðu á höfðinu! þarna stendur það svona, og það gildir, þVÍ þetta hefir konúngurinn
und-
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ir skrifað, en ekki hitt".
Ver höfum nú að vísu fyrir skemstu
sent konúngi þegnlega bænarskrá,
um að íslenzki texti þeirra
lagaboða, sem gildi »erður gefið her á landi,
verði staðfestur
með undirskript
konúngs.
En búumst við hinu illa, hið góða
sakar oss ekki! og það illa í þessu efni er það, ef vel' ekki
verðum bænheyrðir Mð næsta ár, en erfðalög þessi verða gefin út, á sama hátt og nú er vandi til, með undírskript
konúngs undir dönskunni.
því ber eg upp þá uppástúngu:
að
íslenzki texti þessara
laga verði undir skrifaður
af konúngi,
eða að öðrum kosti, ef konúngur eður stjórnin getur ekki komið því við að sinni, þá, að lðg þessi verði ekki gjörð gildandi
her, fyrri en konúngur
og stjórnin geta komið þessu við.
Konúngsfulltrúi: Eg veit ekki, að hve miklu leyti þíngmenn álíta það rétt að forminu til, að fallast á uppástúngu
þíngmannsins
frá Skaptafellssýslu,
en eg fyrir mitt leyti get
ekki annað en álitið það fullkomið
órái'l.
þingið hefir nú
einu sinni ítrekað
bænarskrá
sína til konúngs
um undirskript hans undir lagaboð þau, sem út koma fyrir Ísland, og
sýnist mer réttast, að það láti þar við standa,
En að hnýta
slíkum skilmála, sem upp á hefir verið stúngið, við hvert lagaboð, og þannig má ske að hindra útkomu slíkra lagaboða,
sem
bæði þjóðin og þíngið óskar eptir, virðist mer næsta ótiltækilegt.
þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti greinir
þessar
fullræddar
og undirhúníngsumræðu
málsins þar með
lokið.
Að lyktum var upp lesið og samþykt allra þegnsamlegast
álitsskjal
um konúnglegt
frumvarp til opins bréfs, um hve nær
manntalsþíng
skuli halda í Norðurmúlasýslu,
svo látandi :
T iI k o n Ú ngs.
Yðar konúnglegu
hátign hefir allra mildilegast
þóknazt
að leita álits þings þessa um lagafrumvarp,
við víkjandi hve
nær manntalsþing
skuli halda í Norðurmúlasýslu.
það var samhuga álit allra þingmanna,
að ekki bæri nauðsyn til, að fá frumvarp þetta í hendur nefnd alþíngismanna
til
meðferðar og undirbúnings,
þar eð auðsært se, að frumvarpið
væri einkarhagfeIt
og nauðsynlegt
öllum hlutaðeigendum
í
Norðurmúlasýslu,
sem sækja þyrftumenntalsþing yfir torfarna
fjallvegi, sem opt mega kallast
6f~rh', meðan þela leysir úr
jörðu.
.
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'þess vegna leyfir þingið ser með 22 atkvæðum gegn 1
allra þegnsamlegast að mæla fram með þvi:
að frumvarp það, sem her ræðir um, öðlist lagagildi.
Alþíngi,

2. dag

ágústmán.

1849.

allra þegnsamlegast,
.JÓn

R. J.1L Ólsen.

Siflurðsson.

"Fundi slitið þangað til kl. 5.

4. ágúst -

þrítugasti

og þriðji

fundur.

Forseti gjörði þinginu kunnugt, að assessor Kr. Kristjánsson og stiptprófastur Ami Helgason hefðu tjáð ser, að
þeir gætu ekki mætt á þessum fundi.
þvi næst tók forseti fram nefndarálit um konúnglegt lagafrumvarp um kosningar til þings þess á Íslandi, sem heitið er
i konúngsbref
23. september 1848, og afhenti það framsögumanni Jóni Guðmundssyni, er las það upp svo Játandi:
Hið heiðraða al þing kaus oss, sem her erum undir skrifaðir, i nefnd, til að segja álit vort um frumvarp stjórnarinnar til
kosningarlaga, eptir hverjum kjósa skal til þjóðfundarins,
sem
heitið er i kgs. úrsk, 23. septhr. 1848, og ekki var lagt fyrir
alþíng fyrri en i fyrra kvöld, þegar þingmenn voru búnir að
láta það að bón konúngsfulltrúa, að Ieingdur væri þingtiminn,
einkum sakir þessa hins mest áriðanda og vandasamasta málefnis, sem til umræðu hefir komið að þessu sinni, og af því
vel mætti vera, að þingið græddi á ýmsan veg af frumvarpi
stjórnarinnar og ástæðum hennar fyrir því.
Henr nefndin nú sem gaumgæfilegast yfir farið frumvarp
þetta og ástæður þess, og leyfir hún ser að bera upp fyrir hið
heiðraða þing álit sitt á þvi, sem fylgir:
Nefndin getur nú þvi fremur orðið fá orð um toðfaldar
kosningar og einfaldar, sem hún ætlar, að þínginu se enn í
fersku minni ástæður þær fyrir, að einúngis einfaldar kosningar eigi við her á landi, einkum til ens fyrir heitna þjóðfundar, er teknar voru fram bæði i álitsskjali kosníngarlaga
nefndarinnar 24. f. mán., og i bænarskrá þingsins til konúngs
i þvi máli 3t. f. mán. Stjórnin játar einnig í ástæðum sinum,
að mikilvægir kostir fylgi hinum einföldu kosningum, þar sem
þeim verði komið við. En þó þykir henni samt að öflugri á-
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stæður

mæli með tvöföldum
kosningum
á islandi,
og færir
fyrir þvi 3 ástæður:
1. af því að ályktanir
alþingis
verði feld ar á ódeildu þingi (ver ætlum sú se meiningin, að að
eins se ein málstofan,
en ekki tvær, önnur æðri, en önnur
lægri);
2. af þvi nauðsyn sé að ná með öðrum ráðum, en einföldum kosningum
óbundnum við fjáreign,
einhverju
þvi, er
aptri ofbráðum
hreifíngum;
3. af þvi tvöfaldar kosningar séu
þjóðlegri á þvi landi, þar sem fólk býl' strjált i víðlendum heruðum, eins og er á Íslandi, og myndi öllum þorra kjósenda,
ef þeir ættu að koma til eins kjörþings
i hverju kjördæmi,
vera með þvi móti bægt frá að kjósa fulltrúa sína, og yrði því
að gefa atkvæði skriflega i smádeildum,
o. s, frv. Að lyktum
færir stjórnin þá ástæðuna til, að meiri hluti alþingismanna
hafi mælt fram með tvöföldum kosningum.
Nefndin finnur ser skylt að taka ástæður
þessar
til nákvæmrar yfirvegunar
og að fara um þær nokkrum orðum.
Hin
fyrsta ástæðan,
ætlum ver, getur þvi siður átt her við, sem
hvorki stjórninni né ráðgjafaþingullum
i Danmörku
þókti nein
nauðsyn á, að kjörnir væru með tvöföldum kosningum
fulltrúar til rikisfundarins,
er þó ræddi bæði sjálf grundvallarlög
ríkisins og önnur mál í einni málstofu með ódeildri samkundu.
Ekki ætlar nefndin heldur, að óttast þurfi ofbráðar
hreifingar hjá íslendingum,
þó kosningar
seu einfaldar og óbundnar við fjáreign;
ef hreifíngar nokkrar,
frekari
en vel mega
standast
með góðri reglu, . ættu ser stað her á landi í slikri
stefnu,
þá mundi ekkert vera iskyggilegra
en að bjóða þjóðinni tvöfaldar kosningar til þjéðfundarins,
er hún hefir í ár átt
svo rækilega fundi með Sel' á ýmsum stöðum til að ræða um
kosningar
þessar, og hefir svo eindregið og einhuga beðið um
einfaldar kosningar.
Með eingu móti fær heldur nefndinni skillzt, að tvöfaldar
kosningar geti orðið þjóðle.qrí fyrir það, þótt landið se strjálbygt og héröð víðlend, ne að kjósendum
verði fyrir þá sök
frá þvi bægt, að kjósa fulltrúa sína með einföldum kosningum,
eða að atkvæði
verði þá að gefa skriflega
i smádeildum.
Í
öllu bærilegu veðri kosningardaginu
mega kosningar
fara fram
undir berum himni, en se veður ilt, má. inni kjósa i þínghúsi
eður kirkju, og kalla inn hvers hreppsinnbúa
i senn, ef ekki
hafa fleiri rúm, til þess að greiða. atkvæði; ~un. og kosningar aldrei dreifast
svo mjög, þó þærseu
beinlínís , með því

sljómin
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kjósendur munu að líkindum eiga með ser fundi og tala sig
niður, áður en til aðalkosninga kemur.
Stjórnin tekur það og fram í ástæðum sinum, að mem
hluti alþingismanna hafi mælt fram með tvöföldum kosningum;
mun, þetta hita að þvi, sem alþing' fór fram i þegnlegri bænarskrá sinni 7. ágúst 1847 með 12 atkvæðum gegn 10, að kosningar væru tvöfaldar og væri fimti hver kjósandi kjörmaður til
alþíngiskosninga framvegis j því um annað var þá ekki að
ræða en kosningar til ens ráðgefanda alþingis, en ekki til
slíks þj(íi'lfundar, sem nú er umtalsefnið.
Nefndinni getur þvi ekki fundizt, að ástæður stjórnarinnar
se svo öflugar, að ekki séu þær ástæðurnar miklu öflugri og
mikilvægari, er hin fyrri nefnd i kosningarlögunum hefir tekið
skýrlega fram fyrir einföldum kosningum, og þíngið hefir þegar aðhyllzt í einu hljóði, og finnur hún því ekkert tilefni til að
ráða euu beiðraða alþíngi að beiðast staðfestingar á frumvarpinu að þessu leyti. En bæði lúta flestar ákvarðanir frumvarpsins að þessari kosninæaraðferð,
og verður þeim fyrir flá sök
ekki komið við með beinlínis kosningum, og þar til virðist
svo, sem bæði í frumvarpinu sjálfu og eins í ástæðunum sé,
eins og nú var sýnt með tillögur alþingis 1847 um tvöfaldar
kosningar, viða ekki haft svo skýrt tillit til þessa serstaka
þjóðfundar,
ætlunarverks hans og hins nauma tima , sem auðseður er að hlýtur að verða milli þess að kosníngar geta farið
fram og fundurinn hlýtur að byrja, þ. e. ekki seinna en í
miðjum júlí, ef hann á að komast á að ári; þvert á móti verður ekki betur séð, en á mörgum stöðum se haft beint tillit til
kosninga til alþingis með nægum fyrirvara, eins og líka fulltrúar þjóðfundarins
eru allstaðar nefndir "alþíngismenn", og
leyfir nefndin ser nú að benda á nokkrar þær greinir og ákvarðanir frumvarpsins, sem þannig er varið.
Í 3. gr. á fulltrúatala sú, sem hvert kjördæmi skal kjósa,
að vera ákveðin eptir fólksriki kjördæmanna.
og er þó þessa
næsta misjafnlega gætt, þar sem i sumum kjördæmunum á að
kjósa 1 fulltrúa fyrir nærfelt 2400 manns, en aptur í öðrum 1,
alt niður til svo sem 400; en á þessa leið mun jafnan fara,
þegar miða á tölu fulltrúanna við fólksfjölda, en kjördæmin
þó látin halda enum fornu ummerkjum, sem leingst af mun
þó reynast nauðsyn.
En þar til hyggur nefndin, að eingi se
ástæða til að líta á neinn fólksfjölda eða fólksfæð, þegar til
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þjóðfundarins skal kjósa, sem að eins á að ræða allsherjar
mál, en vart nein einstakleg.
því verður og nefndin enn að
vera föst á því, í tilliti til I. gr. frumvarpsins, að fulltrúatalan eigi að vera hin sama og þingið hefir þegar fallizt á.
Í ll. gr. er lagt fyrir, að kjósa skuli kjörmann á manntalsþíngum i hverjum hreppi.
l\Ianntalsþíng
eru sumstaðar
haldin um sumarmál. eins og i Austurskaptafells og Mýrasýslu
og má ske víðar; beri. út af því, að kosningarlögin komi
híngað með póstskipi,
er auðsætt, að eingar kjörskrár geta
þá verið ritaðar, og sízt <I vikum fyrir manntalsþíng (10. gr).
Aptur eru manntalsþíng í sumum sýslum seint í júní og í
júlí mánuði, t. a. m. í Ísafjarðarsýslu og Norðurmúlasýslu;
eins og nú er stúngið upp á í frumvarpinu, sem hingað er
komið, yrði þar ávinningur að kjósa þjóðfundarmenn, sem ættu
að vera komnir Í miðjum júlí til Reykjavíkur, þegar kjörmenn
væru ekki kosnir fyrri en undir eða um þann tíma.
Í 21. gr. er gjört ráð fyrir, hversu til skuli haga, þegar
kjörmenn kjósa fulltrúa þjóðfundarins.
Nú er þegar sýnt
fram á, hvað manntalsþing eru haldin seint víða; víðast munu
þau haldin í maí ogjúní mánuði, og fyrri geta ekki farið fram
kosningar kjörmanna (§§ ll--12); þar af leiðir, að kosningar
fulltrúanna geta ekki átt ser stað yfir höfuð að tala fyrri en
um lok júnímánaðar eður í öndverðum júlí. Nú má þó kjósa
yfir land alt eptir 6. gr., svo víða má það að bera, að kosinn
se fulltrúi utan héraðs og lángt undan, en þó ser nefndin ekki
neinn mögulegIeik þess, að koma vissu til þess manns um
kosning hans, og því síður, að honum se mögulegt eptir 23.
gr. að skýra frá, hvert hann skorist undan kosningunni, því
þótt til þess væri tími, sem ekki verður, þá veit hann ekki
nema hann se kosinn með fleiri atkvæðum annarstaðar; en ef
svona fer, að af honum missir, þá skal kjósa um aptur , en til
þess ser nefndin því siður vera tíma, ne á því nokkurn mögulegleika, eins og áður var sýnt fram á.
Í niðurlagi 25. gr. er ráð gjört, að sá sé kosinn, sem erlendis sé ; en það er auðsætt, að þegar kosningar geta ekki
farið fram, fyrr en skamt fyrir þjóðfundinn, verður einginn sá
kosinn, sem ekki er þá innan lands.
En þó hæði væri um nægan tíma að tefla og tvöfaldar
kosningar væru að öðru leyti hafandi, ætlar nefndin, að ýmsar
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séu þær ákvarðanir í frumvarpinu,
sem séu næsta aðgæzluverðar, ef ekki éhafandi her á landi .
..\ meðan sumir voru að biðja um tvöfaldar
kosningar til
alþingis, eins og því var háttað, fórn þó mjög svo fáir sem
eingír fram á ai'l hafa þær svo þraungvar,
sem ákveðið er í 4.
gr.; er og sú þraungvan því siður skiljanleg,
sem frjálslegri
er nú orðin skoðun manna og sjálfra stjórnendanna
á öllu
slíku bæði i Danmörku og viðar; og er sama að segja um ljá
þraungvuu,
að frumkjósendur
skuli vera 30 ára að aldri (5
gr. a).
8. gr. leggur ekkert fyrir, um að aldurs kjósenda skuli getið
í kjörskránum,
var á þessu þó því meiri nauðsyn, sem ákveðið er í 21. gr., að þegar jafnmörg
séu atkvæði manna, skuli
aldur raða. Að vi su geta ekki kjörskrárnar
skýrt frá aldri
annara manna en þeirra,
sem eru innan héraðs;
því er sú ákvörðun, að aldur skuli her ráða, óhafandi við, þegar kjósa má
yfir alt land (6. gr.), því varla mun kjörstjórnin vita aldur allra
þeirra utanhéraðsmanua,
sem kynnu að verða gefin atkvæði,
9. gr. leggur sýslumönnum
á herðar að rannsaka og leiðrétta kjörskrárnar
tafarlaust.
Bæði er her gjört ráð fyrir miklu
rýmri tíma, en um getur orðið að tefla, og fyrir miklu meiri
og glöggvari þekkingu sýslumanna
til sýslubúa,
en yfir höfuð
má vænta, allra sizt hið komandi ár, þar sem stjórnin
hefir
sett í bráð svo marga nýa og ókunnuga
menn til að gegna
sýslumanna
störfum.
Sýslumenn hafa fló ekki annað við að
styðjast við þessar lagfæringar,
en það sem tekið er fram í ástæðunum,
manntalsskrár
og hreppareikninga,
en þessi skilríki eru einúegis verk presta og hreppstjóra,
sem nú eiga að
semja kjörskrárnar
og miklu gjðrr þekkja til, hverjir i sinum
hrepp,
h eldur en sýslumennirnir
til allra sýslubúa,
þó þeir
hafi þj{)nað um leingri tíma.
þegar saman er borin 12. gr. við 16. gr., fær nefndin ekki
skilið, því kjörstjórum
er ekki gjört að skyldu að kveðja til aðstoðar ser 2 valinkunna
menn, þegar kjósa á þjóðfundar-fulltrúana,
eins og þeim byrjar að gæta þess við frumkosningar
kjörmanna.
Næsta mjög virðist þó á því riða, að aðstoðarmenn kjörstjóra,
ekki siður við hinar síðari kosningar,
séu valinkunnir,
þekki vel til í kjördæminu,
og að þeir þar til sen

eiðsvarnir.
21. gr. gjórir

ráð fyrir,

að 4 sinnum
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megi kjörmenn

til að

kjósa fulltrúa, ef svo beri undir, og þegar svo fer, getur kosningum vart orðið af lokið samdægris ; se utanhéraðsmaður
kosinn og geti þó ekki þegib kosningu, verður að kjósa upp
aptur á sama veg, og svo enn aptur, ef hinn, sem Í annað sinn
er kosinn, getur ekki undir geingizt. þessi margföldu umsvif,
sem kjörmönnum mega vera auðsen fyrir fram, ,cf kosið er
utan héraðs, munu beinlínis valda því, að þeir kjósi innan
héraðs, til þess að komast hjá þeim margföldu erviðleikum,
ferðalögum og tímatöf, sem af þessari kosningaraðferð leiðir;
leiða öll þessi umsvif af þeirri aðalreglu Í þessari gr., að eingi
megi verða þjóðfundarmaður,
nema hann hafi meir en helming
atkvæða, en allir mega sjá, að ógjörlegt er, með þessum hætti
að neyða kjörmenn að víkja frá sannfæringu sinni, ef nokkur
endir á að verða á kosningum.
Að lyktum hyggur nefndin sel' skylt, að yfirvega nákvæmlega þær ákvarðanir í frumvarpinu, sem ekki eru i uppástúngufrumvarpi því, er hið beiðraða alþíng þegar hefir aðhyllst og
ritað um bænarskrá til konúngs, en gæti þó átt eins við einfaldar kosningar sem tvöfaldar.
í 17. gr. er ákveðið, að stefna skuli kjörmönnum öllum til
fundar á þeim stöðum, sem smtmenn hafa ákveðið eptir tilsk.
8. marz 1843, § 15. En þótt nú ætla megi kjörstjórum yfir
höfuð, að þeir ákveði hinn hentasta og öllum kjósendum hægasta stað til kjöeþíngs, sem völ er á Í sýslunni, og að þeir
muni ekki án hinnar brýnustu nauðsynjar breyta þeim stöðum,
sem amtmennirnir kváðu á til alþingiskosninga eptir téðum
lagastað, og sem enn, með óbreyttum kjördæmum, mega álíta••t óbreyttir, þá finnst þó nefndinni betur mætti fara, að bein
ákvörðun komi um það inn í sjálf kosníngarlögin.
'þar sem i hinni sömu gr. er ákveðið, að nota skuli bækur þær við kosningu þjóðfundarfulltrúanna, sem áður haf verið brúkaðar við kosningu alþingismanna, þá ætlar nefndin, að
þessu muni ekki verða komið við, ef kosningar eru einfaldar,
af því þá má gjöra ráð fyrir miklu meiri fjölda kjósenda en
svo, að þessar bækur, sem yfir höfuð munu ekki hafa verið
ætlaðar til stærri, en samsvarandi hinni litlu tölu kjósenda
eptir tilsk. 8. marz 1843, gæti rúmað nöfn þeirra, sem nú
ætti ab kjósa eptir frjálsum og sem minnst bundnum beinlínis kosningum; þar til álítur nefndin þjóðfund þenna alls annars eðlis en alþíng, og því eigi ekki við, að kosningar t11 hans
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SEm ritaðar í hinar fyrri kosníngabækur
til alþingis,
þó þær
væru nógu stórar.
Nefndin ætlar því, að nýar bækur þurfi nú
frá stofni, en hún hyggur og, að hvorki se þörf neinnar beinlínis ákvörðunar um það, ne að þær séu löggiltar af amtmanni,
var og eingi slík ákvörðun
tekin inu í kosningarlög
Dana til
ríkisfundarins
7. jú1í 1848.
þar sem i 22, gr. er lagt fyrir, að allir kjörstjórar
skuli
segja amtmönnum,
hvernig ráðizt hafi kosningar,
en þeir embættismenn
aptur ráðherra innanríklsmálanna,
þá þykir nefndinni þetta hið síðara ekki koma fyrir neitt, þar ráðherra þessi
ekki getur feingið þá skýrslu, fyrri en eptir það þjóðfundi er
.slitið, ef hann verður að sumri komanda,
en kosningar
fara
fram rétt á undan.
Í 23. gr. er hverjum manni, sem verður kosinn, gjört að
skyldu að skýra frá, hvort hann skorast undan kosningunni,
og
hefir nefndin sýnt fram á her að framan, hversu óhafandi þetta
er, sakir þess hvað tíminn með eingu móti leyfir það. Nefndin ætlar einnig, að það se næsta gagnstætt
frelsi því, sem
kosningarlög
yfir höfuð halda fast á og eiga að vernda,
þar
sem t, a. m, eingum verður gjört að skyldu
að koma á kjörþíng, fremur en hann vill sjálfur, eður dvelja þar leingur,
en
honum vel líkar, né heldur fulltrúaefni, að gángast undir kosningu, ef þau leggja þess háttar
byrði á herðar fulltrúaefnum,
og gjöra þeim að lagaskyldu,
að senda í ýmsar áttir til kjörstjóranna,
sjálfsagt á kostnað sjálfra þeirra; mundi þeim verða
þetta því tilfinnanlegri
lagaskylda
og því ómögulegra að gegna
henni, sem þeir væru kosnir í fleiri héröðum og hefði meira
traust og álit landsbúa.
Í niðurlagi ennar sömu greinar lætur löggjafinn þá væntÍng í ljósi, að þeir menn, sem kosnir eru, muni ekki skorast
undan, nema brýn nauðsyn beri til.
Nefndin ætlar, að þetta
megi fremur spilla en bæta, ef til vill, og að sumum megi
virðast,
að þar se hending til fulltrúaefna,
að þeir geti horið
og muni bera fyrir ýms fo rfðll , og hyggur hún, að slíku se
betur slept en haldið, og að lögin eigi ekki að gjöra ráð fyrir
neinni undanskorun
ué forföllum,
en við þeim verður og því
síður hætt, sem skemra líður um fi'á kosningum
til þjóðfundarins.
Í 25. gr. eru fulltrúunum
ákveðnir 2 rbd. í fæðispeninga,
meðan þeir eru á "þingi", og e,r þeim þá ekkert ætlað fyrir þá
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dagana, er þeir neyðast til að dvelja á fundarstaðnum
fyrir og
eptir; en eingir úr hinum fjarlægari
héröðum geta svo einhnitað niður dagleiðir sínar, sizt þegar þeir fara að heiman,
að ekki verði þeir að ætla ser nokkura <laga fyrir varasakir
illviðra. torfæra og fl., og komast þeir þá ekki hjá að dvelja
her nokkra daga fyrir fundinn, og vart geta þeir heldur komizt á stað fyrri en einum eða tveim og má ske fleiri dögum
eptir fundarlok.
Sama er að segja um þá menn, sem búsettir
eru erlendis og væru her á landi um kosningar og yrði kosnir, að vel má heimferð
þeirra tefjast
talsverðan
tíma:eptir
fundinn, áður þeir geta feingið far, og væri það næsta ósanngjarnt, ef ekki með öllu til að aptra þeim frá funrlarsetunni,
ef þeir feingju einga borgun fyrir þann tíma.
Eins er um 2 rbd, fæðiskauplð,
á meðan á fundi stendur, að
þegar litið er til kostnaðar á fundarstaðnum.
þá er þetta kaup
í rauninni ekki meira, eða vart svo, sem duglegur vinnumaður
fær í kaupavinnu.
og má ekki ætla, að neinn heimilisfaðir
og
sómamaður
fari til fundarins,
ef hann bíður af förinni jafnaugljósan
skaða;
en það er eingan veginn til vinnandi
fyrir
lítinn sparnað að eiga það á hættu, að má ske margir, og það
hinir gagnlegustu
fulltrúar, skorist fyrir þá sök undan að gegna
þessari mikilvægu
köllun.
Um ferðakaupið
má nefndin nú verða því fáorðari,
sem
það, sem um þetta er ákveðið í 25. gr., mun yfir höfuð koma
að öðru leyti heim við uppástúngur
ennar fyrri nefndar í kosnIngarlögunum,
og það sem alþíng hefir samþykt,
nema í þvi
einu, að her í frumvarpinu
er einskorðað
dalatal auðsjáaulega
eptir dagatali til ferðarinnar;
ætlar nefndin, að einmitt sú einskorðun megi valda talsverðum
ójöfnuði, bæði fyrir það hvað
misjafnlega
getur her viðrað, og lángferðir tafizt á ýmsan veg,
hvað misaldra
og misröskir menn geti verið til ferðalaga, og
hvað nærri eða fjærri menn geta búið fundarstaðnum
í sama
kjördæminu,
þar sem slíkt má opt skakka 3 dagleiðum , yfirferð yfir ferjuár,
illfær vötn og aðrar torfærur;
það finnst og
nefndinni næsta ósanngjarnt,
að ef sá, sem erlendis er búsettur, er kosinn fyrir t, a. m. Gullbringusýslu,
skuli fá að eins
8 rbd. í ferðakostnað
til og frá heimili sinu, eins og sá, sem í
Nesi býr eður Laugarnesi,
að eins rúma 1000 faðma frá fundarstaðnum,
en ekkert, ef hann er kosinn fyrir Reykjavikurbæ,
og mundi kjósendum
ekki þykja það alllítið band, ef þeir yrbi
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annaðhvort
gjöra hann
þannig
stæður fyrir

að verða af manninum, er þeir treysti hezt, eða
skaðlausan
með fe sjálfra':þeirra.
hyggur nefndin, að hún hafi tekið fram nægar áþví áliti sínu, að hið heiðraða alþíllg eiqi að ráð«
konÚllllinum þegnsamlegast~ að frumvarp þetta til kosninq-:

arla.qa til þjóðfundarins~ sem keititm er með kgs.
septbr. 1848~verði ekki löggilt.
Reykjavík,

þ.:Sveinbjörnsson.

úrsk. 23.

dag 2. ágúst 1849.

.1. Guðmundsson.

H. StpplteJlsen.

framsögumaður •

.I. Johnsen.

St.

Jónsson.

Framsðqumaður:
Mál þetta er að höfuð - atriðunum
og
aðalefninu til, eins og þíngmönnum
er kunnugt,
áður rædt að
öllu leyti, og bænarskrá
rituð um það til konúngs.
Nefndinni
þókti þvi ekki hlýða, að rifja neitt upp af því máli, IIC að
minnast á úr því, nema sem allra minnst að varð; 'og hyggur
hún, að eins byrji nú ekki að ræða um nein þau atriði, sem
ekki getur heldur orðið, nema því að eins að góð regla haggist, heldur að eins að halda eigi ser fast við ákvarðanir frumvarpsins,
eins og nefndin hefir gjört.
Forseti: Áður en tekið er til umræðu um málið, ætla eg
að leyfa mer að láta í ljósi, hver aðferð mer virðist hentugust
að höfð verði á umræðu þessa máls að forminu til, ef vera
mætti, að umræðan og atkvæðagreiðslan
yrði fyrir það nokkru
ljósari og greiðari, svo framarlega
sem þingmenn gætu fallizt
á minn skoðunarmáta
í þvi efni.
Eg held, að bæði þjóðin og
stjórnin geti með sanngirni krafizt þess af þinginu, eg held,
að þíngmenn hljóti að krefjast þess af ser sjálfir, að mál þetta
verði her svo greinilega rædt , sem kostur er á, og ekki flasað að því í neinu tilliti.
Eg hlýt að skoða frumvarp þíngsins,
sem það er búið að
samþykkja,
eins og aðal - frumvarp, en þetta frumvarp stjórnarinnar skoða eg nú sem vara - frumvarp í umræðunum.
Eg
tek því við öllum þeim breytíngaratkvæðum,
sem þingmenn
vilja bera upp, og leita atkvæða á síðan um þau og um frumvarpið sjálft, eins og hvert annað frumvarp;
en eg vil biðja
þingmenn að hafa ser það hugfast og gæta þess, að breytingaratkvæðin
eru, sem vara-atkvæði,
og ef þau verða samþykt,
þá verða þau samþykt, sem vara-atkvæði.
En að síðustu, þeg-
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ar leitað hefir verið atkvæða um öll breytingaratkvæði og um
allar greinir frumvarpsins ser i lagi; þá verður leitað atkvæða
um frumvarpið alt með þeim breytingum, sem á þvi eru orðnar; verði þá frumvarpið samþykt þannig orðað, þá verður það
vara-frumvarp frá þinginu, en það er þá á þingmanna valdi
með þessari atkvæðagreiðslu að fella það, sem vara - frumvarp,
hvernig sem þeir áður hafa fallizt á breytingaratkvæðin,
eða
að samþykkja það alt, sem varafrumvarp.
þvi næst vil eg skipta frumvarpinu í kafla til umræðu, og
-vil eg fyrst taka 1-3. gr.; þar næst 4. gr. ser í lagi, og ætlast eg til, að þar se tækifæri til að ræða um grumlvallarregluna í tvöföldum og einföldum kosningum, sem er hyrningarsteinninn undir hvorutveggja frumvarpinu, konúngsins og þingsins.
þar næst er 5. og 6. grein um kosningarrétt og kjörgeingi.
þvi næst 7-21. grein, sem er reyndar lángur kafli,
en er þó allur um kosningar-aðferðina; þvi næst vildi eg taka
til umræðu 22-24. grein, og að siðustu 25. grein.
P. Petursson: Eg ætla þá strax að leyfa mer að bera
upp breytíngaratkvæði við 1. gr. í upphafinu, að í staðinn fyrir "i þingi því" se sett: á þjóðfundi þeim, og þá í sömu grein,
i stað ,,40" verði sett 46, og i stað ,,34", 40.
Við vikjandi 2; gr. hef eg og breytingaratkvæði , en leyfi
/~er, áður en eg ber það fran';, að ~öra dálitla athugasemd.
~ptir því sem nú er orðið ástatt á þinginu, mun það ei leingur vera tiltækilegt, að byggja breytingaratkvæði
sitt um tölu
þingmanna að ári á fólksfjölda i hverju kjördæmi, fyrst búið
er að fella þessa undirstöðu málefnisins her á þinginu. Um
leið vildi eg og geta þess, að her hefir opt verið rædt um þjóðfundi og þar á meðal þingvallafundinn i sumar, sem einhverja
hina mestu sönnun fyrir þjóðviljanum, en þó hefir þessa ekki
verið gætt allstaðar, heldur að eins þar, sem álit fundar þessa
var samkvæmt áliti nefndarmanna her, en þar sem eitthvað
bar á milli þeirra, hefir verið leidt hjá ser, að minnast á þingvallafundinn.
Svoleiðis er þvi nú varið um þingmanna-töluna,
að þvi leyti sem hún byggist á fólksfjölda kjördæmanna. En
af þvi það mun nú ei hægt héðan af, að koma þessari skoðun
við á þinginu, þá sný eg aptur að breytingaratkvæði mínu, sem
byggist á þeirri reglu, ér þingið hefir þegar fallizt á, og er
það þá svo hljóðandi, að á eptir orðinu "kjósa" se sett: tvo
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þingmenn hvort, í staðinn fyrir "einn eða fleiri alþingismenn
eptir stærð sinni og fólksfjölda".
Hið fjórða hreytingamtkvæði,
sem eg hef, og sem leiðir
af þessu, er það, að 3. gr. se slept.
þ. Sioertsen : par eð eg tók ekki nákvæmlega eptir þvi,
hvort hinn konúngkjörni
varaþingmaður andlegu stéttarinnar
tók það fram við vara-atkvæði sitt til breytingar á annari grein,
að eptir orðin "tvo menn", er hann vildi hafa bætt inn i, feldist úr orðin "einn eða - fólksfjölda", og hafi hann ekki gjört
það, svo á skil eg mer rétt til þess.
Varaforseti:
Fyrst hinn konúngkjörni þingmaður ekki
tók ser það breytíngaratkvæði við niðurlag annarar greinar,
þá áskil eg mer það, að Skaptafellssýslur báðar kjósi ser tvo
þingmenn í sameiningu.
par eð einginn tók framar til máls, kvað forseti þessar
greinir fallræddar, og var þá 4. gr. tekin til umræðu.
P. Petursson: Eg stend ekki upp til að mæla með tvöföldum kosningum; þvi hvorki held eg, að þeim verði hæglega við komið að sumri vegna timans naumleika, ne heldur
kemur mer til hugar, að eg mundi geta náð nokkurri fótfestu
handa þeim i áliti þingsins, en i sambandi við þá athugasemd,
er e~ áðan gjörði, vil eg geta þess, að pingvallafundurinn
að
vísu hældi einföldum kosningum, eins og nefndarálitið segir,
en yfir hinu hefir her verið þagað,' að pingvallafundurinn skoðaði einfaldar kosningar ei svo mjög í samanburði við tvöfaldar kosningar, heldur i sambandi þeirra við fulltrúa-efni.
Forseti: Fyrst einginn tekur til orða um 4. grein, vil eg
spyrja, hvort þingmenn ætlast til, að hún komi i varafrumvarp þingsins.
P. Petursson: Eg gjöf'i það að mínu breytiugaratkvæðl,
að henni se slept.
par einginn tók til máls, kvað forseti grein þessa fullrædda, og voru þvi næst 5. og 6. gr. teknar til umræðu.
P. Petursson: Má eg áskilja mer breytingaratkvæði við
staflið d i 5. gr., að hann falli burtu, og í staðin II komi: "að
líka megi sá kjósa, sem öðrum er háður, ef hann veitir heimili
forstöðu; sömuleiðis, ef hann er mentaður maður og útskrifaður úr skóla, og eins allir verzlunarfulltrúar".
Víð 6. gr. áskil
eg mer það breytingaratkvæði,
að í stað "alþingismanns" sé
sett: "þingmanns", en áð slept sé "eða kjörmanns", og fyrir
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"þó er hver fullveðja
maðurkjörgeingur
fyrir aldurs sakir",
komi "þó er hver maður kjörgeingur
fyrir aldurs sakir, þegar
hann he6r 6mm um tvít.ugt", fyrir "alþíngis",
komi "þíngs",
og að við enda greinarinnar
se hætt, "eptir þeim reglum, er
síðar segir".
þar einginn tók framar til máls, kvað forseti greinir þessar fullræddar,
og voru síðan 7-21. gr. teknar til umræðu.
P. Petursson:
Við 8. grein, vil eg bera :upp það viðauka-atkvæði , að eptir "þeirra" se hætt inn í "aldur".
Við 10.
gr., að í staðinn fyrir "kjörmanns
þlnguuum" se sett "kjörþíngunum"; enn fremur í sömu grein, að í staðinn fyrir "fjórum vikum fyrir manntals þíng" se set.t: "að minnsta kosti 14 dögum
áður en kjörþíng er haldið"; enn fremur, að greinunum ll, 12,
13, 14 og 15 se slept.
f 16. gr. áskil eg mer það breytingar-atkvæði, að í stað "alþíngismannanna"
se sett "þingmannanna",
og
það viðauka - atkvæði
við enda greinarinnar
"Áður en kosning
byrjar, skal kjörstjóri
skora Ii þá, sem annaðhvort
haldi, að
þeim se ófyrirsynju
slept í kjörskránum,
eða aðrir séu þar
ránglega settir, að þeir heri fram mótmæli sín, sem áður skulu
vera hreflega ~örð og hirt kjörstjóra,
að minnsta kosti þrem
dögum fyrir kjörþíng;
tekur hann við mótmæla-bréfunum,
og
skal kjörstjórnin
þegar skera úr og lagfæra þar eptir kjörskrárnar".
Við 17. gr. er það mitt hreytíngaratkvæði,
að byrjun
hennar se slept aptur að orðunum "á þeim stöðum", en að í
þess stað se bætt inn í upphafið "kjörþíng
skal halda sama
dag um alt land, og skal hæarfógetinn
í Reykjavík,
og sýslumenn hver í sínu kjördæmi,
stefna kjósendum
til fundar að
minnsta kosti 8 dögum á undan"; svo og, að fyrir "alþíngismenn" komi "þingmenn"
í þessari greiung eins allstaðar, þur
sem þetta orð lítur til fundarins að ári. Enn fremur, að áeptir orðinu "þingmenn"
sé bætt inn í:
"En þingdag
þennan
munum ver síðar til taka, um leið og ver boðum fulltrúana til
fundarins";
og seinast í greininni
áskil eg, að "kjörsskrár"
komi fyrir "kjörbækur",
og að "(§ 1<1)" se slept.
Í 19. greiu
áskil eg það breytíngaratkvæði,
að allstaðar,
þar sem "kjörmaður" eða "kjörmenn"
kemur fyrir, sé sett "kjósandi"
eða
"kjósendur",
og í miðri greininni
fyrir orðin "hver kjörmaður
kýs svo marga menn, sem kjósa á alþingismenn
fyrir kjörþingið" sé sett: "Hver kjósandi kýs tvomenn fyrir kjörþíngið",
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og a1'l enda greinarinnar
se slept f"á orðunum
"og skal að
öllu öðru leyti" o. s, frv.
Við 21. gr. áskil eg mer það breytíngaratkvæði,
a~ henni
se slept, en í stað hennar komi önnur svo látandi : "þeir 2,
sem hafa feingið flest atkvæði, skulu vera fulltrúar kjördæmisins; fái fleiri, en þessir, jafnmörg
atkvæði, skal aldur ráða.
Ekki má velja neinn utan kjördæmis,
nema einhver kjósenda
á kjörfundinum
geti með fullum skilríkjum
sannað fyrir kjörstjórninni kjörgeingi
og aldur hans, og að hann takist kosninguna á hendur".
þar eð ekki fleiri tóku til máls, kvað forseti greinir þessar fullræddar.
voru síðan 22-.,..24 gr., teknar til umræðu.
P. Petursson:
Við 22. gr. vil eg gjöra það viðauka- atkvæði, að á eptir orðin "nöfn sín" se bætt inn í: "En se kjörstjóri sjálfur valinn, gjörH það að eins aðstoðarmenn
hans".
Við 23. gr. ber eg upp það viðauka-atkvæði,
að á eptir "hver"
bætist inn í "innan kjördæmis",
og það breytíngaratkvæði,
að
niðurlagi
greinarinnar
se slept frá: "en vér væntum þess".
Fallist þíngið á vara-atkvæði
varaforseta
við 2. gr., þá áskil
eg mer ..•.•
Varaforseti:
Eg lýsi því yfir, að eg tek aptur breytingaratkvæði mitt, það er eg áðan áskildi mer.
þar eð ekki fleiri tóku til máls, kvað forseti greinir þessar fullræddar.
og var síðan 25. gr., tekin til umræðu,
P. Petursson:
Við 25. grein vil eg gjöra það breytíngaratkvæði, að fyrir "2 rhd." se sett "3 rbd", og að á eptir orðinu
"þíngi" se bætt inn í: "og eins þá daga fyrir og eptir þíng, sem
þeir verða að dvelja í Reykjavik þíngstarfa vegna.
En á meðan þeir ferðast til þings og af þVÍ heim til I'Ín aptur, fái hver
þeirra í fæðiskaup og ferðakostnað
4 rbd. dag hvern.
þessa
borgun skal greiða
úr jarðabókarsjóðnum".
Og enn fremur,
að öllum seinna hluta greinarinnar
sé slept frá "fyrir ferðina
til alþingis".
Framsögumaður:
Ver höfum nú heyrt um hríð borin upp
mörg ýmisleg breytingaratkvæði,
og eiga þau, eptir því sem
mer skildist á enum hátt virta forseta, að vera borin upp, sem
varauppástúngur
til stjórnarinnar.
Eg skildi samt ekki sem
bezt öll þessi breytíngaratkvæði
ens heiðraða konúngkjörna
þíngmanns,
sem bar þau upp, og það var ekki von, því eg
tók ekki eptir, að hann kæmi með ástæður fyrir neinu þeirra;
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mer skildist þau lúta öll að einföldum kosningum, og að flest
þeirra væri tekin úr frumvarpi því, sem þingið hefir þegar
samþykt, og að þau fari þvi litlum sem eingum aðalbreyttugum fram. það er helzt uppástúngan við 21. grein frumvarpsins, sem nokkuð er ný, og mun nefndin taka hana til ítarlegrar ytirvegunar, áður til ályktarumræðu kemur, ef'ske mætti,
að ástæða yrði til að gjöra þessa uppástúngu að vara-atkvæði
við kosníngarlögin, sem þegar eru samþykt.
P. Pétursson: pað yrði tóm tímatöf og málaleingíng úr
því, ef eg færi að koma með ástæður fyrir öllum þessum breytingaratkvæðum, sem eg hefi borið upp; þau eru nálega öllsömun sprottin af þeim mismun, sem er á tvöföldum og einföldum kosningum, og styðjast í þessu tilliti við nefndarálitið.
Úr þvi farið var að hreífa við tvöföldu kosningunum i stjórnarfrumvarpinu, þá varð að fella sumar greinir úr, en breyta
sumum. pessi undirstaða kosninganna hefir nú verið svo itarlega rædd her í salnum, að það má einginn til þess ætlast,
að gagnstæð skoðun þessa málefnis geti rudt ser til rúms á
þessu þingi. Eg álít mer sky1t, að gjöra grein fyrir þvi, hvað
mig knúð] til að taka stjórnarfrumvarpið fyrir, og fara þeim
breytingum á flot, sem eg hefi gjört við það, og var það einkanlega tvent: bæði það, a1'leg áleit það skyldu mína, að sýna
stjórnarfrumvarpinu alla þá virðingu, sem staðizt gat með skoðun minni á málefninu, og það þvi fremur, sem eg býst við a1lri
sanngirni af stjórnarinnar hálfu til handa okkur Íslendingum;
en það mundi að ætlan minni hafa litið illa út i augum hennar, ef frumvarpinu hefði verið að ö1lu leyti hrundið, af því
búið var áður að leiða þingsfrumvarpið til lykta; og líka kom
það mer til að gjöra þessi breytingaratkvæði,
að eg felli mig
ekki við 20. og 21. gr. i þingsfrumvarpinu, og munu fleiri þingmenn vera á sama máli og eg um þessar greinir, eins og líka
sýndi sig, þegar atkvæða var leitað um þær; þókti þá bæði
mer og nokkrum kunningjum mínum á þínginu, sem eg átti
tal við um þetta mál, mjög svo illa fara, ef þær gætu orðið
því til fyrirstöðu, að stjórnin lögleiddi frumvarp þingsins;
þókti mer því skylt, að reyna til að stinga upp á einhverju
til vonar og vara, sem stjórnin gæti tekið inn í þingsfrumvarpið í stað þessara ~reina, ef hún felli st ekki á það, sem
þar stendur.
En eg sá ekki færi á því að bera upp vara-atkvæði við 20. og 21. gr. þingfrumvarpsins út af fyrir sig,
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nema stjórnarfrumvarpið
væri rædt eptir réttum þingsköpum.
Eg játa það, að skoðunarmátinn,
sem við hafður er í breytíngaratk væðunum , er annar en sá, sem er í stjóruarfrumvarpinu; en hvorki er það ætlan þingsins, að tvöfaldar kosningar
eigi her við, ne heldur gæti þingið fallizt á þess háttar kosningar héðan af, án þess að verða sjálfu ser sundurþykt,
Her
er því ekki orðið mikið svigrúm,
og verður því þíngið annaðhvort að fallast á breytingaratkvæðin
eða hrinda þeim,
eins
og forseti gat um. Eina athugasemd
verð eg að gjöra sjálfs
mín vegna, af því það í fljótu bragði kynni að líta svo út, að
það væri óhreinlyndi við stjórnina,
að látast ætla að fara eptir frumvarpi
hennar,
sem varafrumvarpi,
ell breyta því þó
svo stórkostlega.
En þó þetta kunni að líta þannig út, þá er
því þó ei þannig varið í raun og veru; og með þessari meðferð mælir það, að hún er samkvæm réttum þingsköpum,
og
það er það eina, sem stjórnin í þessu efni getur heimtað; en
sannfæringu
manna getur hún ekki bundið, og ætti heldur
ekki að vilja það, þar sem sannfæringin
ekki er óskynsamleg,
þó hún kunni að vera frábrugðin
skoðun stjórnarinnar
í einhverri grein.
það er ekki fláttskapur
fólginn í þVÍ, að reyna
til að nálgast hugsunarhátt
stjórnarinnar,
heldur sanngirni, og
lrrað breytlngnratkvæðl
mín til þessa frumvarps snertir,
þá
mun það sjást, að eg hefi haldið öllum þeim atriðum þess, sem
eg hugsaði gætu samþýðzt skoðunarmáta
þíngmanna,
eða sem
mer þóktu ekki varða því meiru;
því það er sannfæríng
mín,
að maður eigi ekki að gjöra þetta að neinu kappsmáli eða sýna
ótilhlýðilega
stifui, þar sem um smámuni er að gjöra, eins og
eg hefi opt furðað mig á því, að þeir menn, sem létu alt liggja
á valdi stjórnarinnar,
meðan hún var sem hörðust og alt var
rígbundið her á landi, rísa nú, þegar þó höndin eru farin að
losna og stjórnin farin að sýna meiri sanngirni en áður,
einatt upp á apturfótunum
og heita of mikilli stífni í ómerkilegum greinum.
þetta tala eg því síðu!' til neins af þiugmönnum, sem eg mætti búast við að verða hrakinn af þíngtíðindum
undan farins tíma, heldur hafa þessar hugsanir
opt á seinni
tímum vaknað hjá mer, þegar eg hefi heyrt á tal manna, og
eg gæti ekki neitað því, að mer fyndist það vera of mikil stifni,
ef þíngið nú, mót von minni, feldi stjórnarfrumvarpið,
sem
varafrumvarp,
með öllum breytingaratkvæðum
mínum.
Hafi eg litið skakt á þetta mál, þá kemur það til af kvíða

798

hjá mer fyrir því, að ágreiníngur
við stjórnina
í smámunum
leiði, ef til vill, af ser ág"einíng við hana í hillum stærri málum, sem heill lands ills er undir komin, og þar sem þjóðiuni
ríður á að stjórnin se sanngjörn og réttlát; og mer þykir meira
varið í það, en eg geti f"á sagt, að þingið gefi ekki stjórninni
tilefni til þess að raunalausu,
að beita annari aðferð en þeirri,
sem er frjálslunduð
og góð.
Framsðqumaður : það er nú að vísu gleðilegt að heyra
þessari skoðun á málinu svo rækilega lýst, en fyrst hinn heiðraði þíngmaður fullvissaði.
að þetta væri ekki meint til alþíngismanna,
hvorki
einstakra
nð allra yfir höfuð, þá þarf ræðu
þessari eingu að svara i rauninni;
en til hverra nær það þá '?
eg ætla, að það se þó einkum alþíng og einúngis alþing, sem
hefir rædt stjómarmál
á hinum seinni árum og sagt um þau
álit sitt. En hvað því við víkur. að stjórninni bYlji að auðsýna
þann sóma, að fallast á frumvarp hennar, að svo miklu leyti
sem verða má, þá ætla eg, að nefndin hafi tekið skýrt fram
i álitsskjali sinu ástæður fyrir því, hvers vegna hún ætlar, að
ekki verði fallizt á það, og á meðan eingu einasta
orði er
hreift gegn þeim ástæðum, ne þær hraktar á nokkurn veg, og
það hvorugt hefir hvorki enn heiðraði þingmaður gjört, ne aðrir, þá ætla eg megi fullyrða,
að öll þessi ræða, er hann nú
Ilutti , eigi óskylt við þetta mál.
En eg ítreka það enn, að nefndin mun íhuga vandlega
breytingaratkvæðið
við 21. gr., og reyna til, ef mögulegt er,
að gjöra það að vara-uppástúngu
við kosníngarlaga-frumvarpið, sem þegar er samþykt.
En af því. nefndarmenn
verða að
skoða bæði þetta breytíngaratkvæði,
og svo öll hin, með stöðugu tilliti til beggja
frumvarpanna,
þá áskil eg mer í nafni
nefndarinnar,
að sú uppástúnga
komi til atkvæða: að staðfest
eptirrit af kosníngarlaga
-frumvarpi
þingsins
verði sent með
þegnlegu álitsskjali
þess um þetta mál og þar í til þess skírskotað.
Forseti: Eg ætla, að ekki þurfi atkvæða þíngsins um
þetta efni, þar eð sjálfsagt
er, að stjórninni
verði sent ekki
einúngis staðfest eptirrit af frumvarpinu,
heldur sjálft frumritið, þar eð eg get ekki skoðað frumvarpið öðruvísi, en að það
se orðið þingsins
aðalfrumvarp.
En þar hjá get eg þess, að
þegar er komið vel á. veg. að skrifa npp úr þingbókinni
alt
það, er lýtur að meðferð kosníngarlaga
- málsins,
til þess að
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konúngsfuIltrúi geti felngið þetta mál sem allra fyrst, og sent
það stjórninni; því komist það ekki í hendur stjórnarinnar bið
allra bráðasta og jafuvel undan öllum öðrum málum, þá er
varla að vænta, að kosningarlögin
komi með póstskipi í haust,
en undir því er aptur komið, hvort þjóðfundurinn getur orðið
að sumri komanda, sem allir ver óskum helzt, ellegar ekki.
Konúngsfulltl'úi:
Eg skal með hliðsjón af orðum þeim,
er her hafa faJlið, geta þess, að stiptamtmaðurinn hefir sagt
mer, að eingin af bænarskránum frá þínginu se enn nú til sín
komin. Eg hef, eptir að þíngið hefir tekið við hinum konúnglegu frumvörpum til umræðu og meðferðar, ásett mer að
taka við bænarskrám frá þíllginu, og senda þær kouúngmum,
eins og alþíngislögin mæla fyrir.
Forseti:
Fyrst einginn tekur framar til máls, er undirbúníngsumræðu þessari lokið; en þar eð umræðurnar hafa orðið styttri, en eg ætlaði, þá vil eg, eptir þvi sem umræður hafa
fallið milli þingmanna og min, stinga upp á, að kosin verði
þrig!!:ja manna nefnd, til að annast um alt það, sem við vikur
bókasafni þingsins.
Síðan var kosin nefnd, og urðu fyrir kosningunni:
forseti með 21, konferenzráð
Sveinbjörnsson
og prófessor Petursson, hvor með 14 atkvæðum.
Framsðqum aður:
Fyrst nú er verið að ræða um slíkar
nefndir, þá virðist mer eiga skylt. við, að eg veki máls á, að
eg, eins og' þíngmönnum er kunnugt, var einn af þeim. 3,
sem 1847 voru kosnir i nefnd til að annast um prentun og
sölu alþingistiðindanna.
Bráðum að loknu þingi hlýt eg nú að
flytja héðan úr bænum til fjadægs héraðs, og er þá auðráðið,
að eg úr því ekki get gegnt köllun þeirri, sem nefnd þessari
er ætluð, og ætla því liggja beint við, að nauðsyn se að kjósa
aptur i nefndina annan í minn stað, sem her hefir bólfestu.
Forseti:
Eg vil þá bera undir þingmenn, hvort þeim
ekki þykir þörf á að kjósa nýan mann i nefnd þessa í stað
sýslumanns Jóns Guðmundssonar.
þ. Sveinlljörnsson:
Eg óttast fyrir, að sá, er híngað til
haft hefir útbýtíngu þingtíðindanna
á hendi, muni ei vilja bafa
það framvegis, og verður þvi að semja við einhvern að nýu,
Ef þingmenn sjálfir ei vilja hafa flutning þingtíðindanna á
hendi, eins og i hitt eð fyrra, vona eg nefndin, sem þá var
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sett, geti komið á þetta einhverju skipulagi, áður sýslumaður
Jón Guðmundsson missist nefndinni með því að flytjast. héðan,
Framsögumaður : Ef eg gæti OI'ðjð nefndinni til einhvers
liðs, eður unnið að störfum hennar, áður en eg fer héðan, þá
er auðvitað, að eg skorast ekki undan því.
Forseti:
það er auðvitað, að þegar til rædt varð um
þessa nefnd áður á þinginu, og allir fell ust á, að hinir sömu
menn sætu i henni, og verið hefði, þá hefir þinginu ekki verið
kunnugt um þá breytingu, sem nú er orðin á högum þessa
eina nefndarmanns.
Að öðru leyti se eg ekkert á móti því,
að hann sitji í nefndinni her eptir, sem híngað til, ef þíugið
óskar þess, og hann sjálfur ekki er þvi fráleitur.
J. Thorstensen:
Mer þykir óþarfi, að velja nýan mann í
nefnd þessa; þvi þessi samnefndarmaður okkar getur verið i
ráðum með okkur, áður en hann fer austur, um hvernig skuli
haga með' sölu alþíngtsnðindanna fyrir þet.~ og eptirkomandi
-ár, og þegar 'Umþað er samið, áður en "ann fer, við einhvern
bðkasala, .þá .er þar ekki mikið við að gjöra.
Forseti:
Eptir þvi sem mönnum hafa farizt orð, virð-ist mer það se þingsins ósk, að þingmaður Skaptfellinga verði
I nefndinni, sem áður; en nauðsyn er, að nú &esem fyrst ákveðið, hvernig haga skuli sölu þíngtiðindanna, og sending þeirra um
landið, t, a. m. hvort menn vilja haga þessu, eins og i hitt ið
.fyrra, eða ekki.
þ. Sveinbjörnsson:
það er þegar samið við bókbindarann
af nefndinni, að hann fari að brjóta þau 9 örk, sem fullprentuð eru af tiðíndunum, ef ske mætti, að 1. heftið yrði fullbúið,
áður þingmenn fara héðan, En útsölumaður er enn ei feinginn
með vissu.
Fundi slitið, og næsti fundur ákveðinn á mánudaginn kl.
10 fyrir miðjan dag.

6. ágúst Allir á
forseta, að
Var þá
konúnglegt
arsýslu,

þrítugasti og fjórði fundur.

fundi, nema þingmaður Dalalsýslu, sem hafði tjáð
hann gæti ekki mætt á þessum fundi.
tekið fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu
álitsmál um sameiningu Suður og Norðurþingey-
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Konúng.vfulltrúi:
Eg hefi eingu að bæta við það, sem
eg áður hefi sagt við undirbúningsumræðu
þessa máls; eg gat
ei annað en verið samþykkur
uppástúngu
nefndarinnar,
en
skaut því þá til þíngmanna,
að hvað miklu leyti þeir vildu
fallast á viðauka-atkvæði
þlngmanusins
úr Norðurþíngeyarsýslu.
Eg held það væri betur til fallið, ef þíngið annars fellst á
þetta viðauka- atkvæði,
að ei kæmi beinlínis uppástúnga
um
það iim í bænarskrána
til konúngs,
heldur væri þess að eins
:getið í inngángi álitsskjals
alþíngisins, og það þvi fremur, sem
uppástúngan
lýtur að því að .ákveða fastan bústað fyrir sýslumann;
en ,þetta virðist vera þess eðlis, að stjórnin ein ætti
því að ráða.
'
,
.Iak'O!Jpetu1'sson :Áð.ur
en geirigið er til atkvæða í þessu
máli, ",iI 'eg ,biðja þá heiðruðu þíngmenn að renna huga til
iþess,sem'
h~r,hefir verið með gildum dstæðum fram talið, um
lÖl'buglelka þann, ltv:atl' ferðir snertir; í norðurparti þeirrar gömlu
iþíngeyarsýshíl
fren\u1 en i þelm syðri, til að ná til sýslumanns;
þó hann væri búsettur í 'Húsavík ; mundi það þó bæta tðluverbu
-við bágitldinóri'lltrbúa
iþessu-tilliti,
ef harmættl heimili fram
:til sveita, efl'á jafnvel nálægt þVÍ; sem sýslumenn hafa áður
verið heimilisfastir
í því beraði, hvað eð munar einni dagleið
'Íra Húsavík, og á þeim vegi er líka stórt vatnsfall, er kallast
Laxá, sem á haustum
og vetrum verður opt og tíðum ófær
yfirferðar vegna krapahlaupa,
sem fylla alt láglendið krÍng um
.hana nálægt að segja fjalla í milli. Eg vona því, að vorkúnsernln vinni atkvæða fjöldann með viðauka-atkvæði
mínu.
R. ~1. Ólsen: Eg er öldúngis samþykkur þeim hátt virta
konúngsfulltrúa
í, að betur se til fallið, að þíngið ekki semji
beinlínis
uppástúngu
um viðauka-atkvæði
þingmannsins
frá
.Norðurþingeyars+slu
í bænarskrá
þíngsins til konúngs,
og að
nægilegt
að geta þess í inngángi álitsskjalsins.
Óli líkindi eru líka til þess, ef sýs lur þessar verða sameinaðar, að Norðurþingeyarsýsla
verði veitt IIÚ verandi sýslumanni í Suðurþiugeyarsýslu,
og ber þá því minni nauðsyn til
að aðhyllast breytingaratkvæðið.
sem embættismaður
þessi er,
eins og flestum þíngmönnum
er kunnugt,
einmitt búsettur á
Húsavíkur verzlunarstað.
Af því að ekki tóku fleiri til máls,
kvað forseti mál
'þetta
fullrædt,
og leitaði síðan atkvæða
þingsins
um þessi
atriði:

se
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J. að sameinaðar verði aptur Suður og Norðurþíngeyarsýslur

í
eitt lögsagnarumdæml, alt svo leingi ekki finnst nauðsyn til
að breyta algjörlega takmörkum hinna gömlu sýsluskipta
her á landi (nefndin).
Samþykt í einu hljéði,
2. að sýslumanni yfir Norður og Suðurþíngeyarsýslu verIIi gjört
það að lagaskyldu, að verða búsettum í eða nálægt Húsavík (Jakob Petursson).
FeIt með 13 atkvæðum gegn 8.
3. að þvi verði skotið til stjórnarinnar i álitsskjali þingsins til
. konúngs:
a. hvort gjöra skuli sýslumannínum
að skyldu, að búa i eður við Húsavik. (nefndin).
Samþykt- með 15 atkvæðum gegn 6;
b, hvort hækka skuli -afgjaldið til 150, eh jafnt 300 rbdl.
(nefndin).
Sám'þykt-með' 14'8tkvæ(')um ,gegn·7.'
c.hvort það 'skilyrði skuli: hafa' "ið veitlnguna,: að; Austut'hreppur' megi:sjálfur, r~a; undir h\roi't lðgs~gÐárurndærui/)
hann vildi heyra, þingeyarsýslu
eða NorðurmÓIasýslu
(nefndin).
Samþykt með 20 atkvæðum gegn einu.
d: hvort þaÍ'! skilyrði' skuli' einnig hafa við veitinguna, að
. Ytri og Syðri Varðgjá skyldi gángaundir Eyafjarðarsýslu
i veraldlegum eflium, ef þessir bæir kysi það sjálfir
(nefndin).
Samþykt með 19 atkvæðum gegn '3.
þá tók forseti fram. til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu
kominglegt álitsmal um sameiningu 1\Iýra og Borgarfjarðarsýslu.
Framsögumaður:
l\láleflli þetta er nú mönnum svo kunn';'
ugt orðið, sein auðið er; þvi málið er áður fyrir fram 31. júli
af þinginu rædt, og atkvæði í því greidd, og nú er málið-aptúr
með höndlað af nefnd eptir ástæðum þeim frá stjórninni, sem
konúngsfulltrúinn hefir fram lagt fyrir þingið; eg finn því einga
þörf á, all mæla með nefndaráliti þessu, nema ástæður komi
;á móti þvi, þar það er nú að öllu sama eðlis og- fer í sömu
stefnu, og áður gjÖrði það~
Th. Gudmundsen:þegar
eg hafði lesið álitsskjal nefndarinnar í þessu máli og ástæéur þær, sem hefir verið' hreift fyrir
stjórninni með og móti samsteypingu Borgarfjarðar og Mýra;,
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sýslna: festist töluvert sú sannfæring min, sem eg alt af hefi
haft í málinu, að það se með öllu étiltækilegt að sameina
þessar sýslur.
Ástæður þær, sem konferenzráð
Thorsteinson
hefir í þessu tilliti tekið fram, vega að mínu áliti meira, en
þeirra, sem stúngið hafa upp á sameiningunni, og eg mun því
greiða atkvæði mitt gegn samsteypingunni.
þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti ályktunarumræðunni lokið, og leitaði síðan atkvæða þingsins um uppástúngu nefndarinnar:
Ab af biðja þegnsamlegast hjá stjérnínní alla breytingu í
sýslna skipun þeirri, sem her hefir verið stúngið upp á.
Samþykt í einu hljóði.
þá tók forseti fram til undirbúningsræðu nefndarálit um
konúnglegt lagafrumvarp um nokkrar breytíngar á opnu brefi
(. maí 1778 um reka á íslandi, og afhenti það framsögumanní,
Kr. Kristjánssyni, er las það upp svo Játandi:
Hið heiðraða alþíng hefir kosið oss, sem her undir ritum
nöfn vor, í nefnd, til að yfir vega og segja álit vort um lagafrumvarp um nokkrar breytingar á opn~ breti 4. mai 1778 um
reka her á landi.
þegar nefndin skoðar lagafrumvarp þetta yfir höfuð að
tala, þykjumst ver mega fullyrða, að breytingar þær, er frumvarpið lýtur að, muni verða einkar þokkasælar hjá alþýðu her
~ landi, sem ætíð hefir undir niðri fundið til þess, hvernig réttindi þau í tilliti til vogreks, sem Jónsbók heimilaði, að nokkru
leyti mistust í öndverðu fyrir misskilning, og, ef til vill, ágeingni yfirvalda, þvert á móti tilgángi löggjafans í tilskipun
20. mai 1595, og þótt ver þannig byggjum, að þingið muni
fallast á breytíngar þessar í aðalatriðum sínum, verðum ver
samt að halda, að lagafrumvarp það, sem oss er falið á hendur að rannsaka, se ekki að ölllJ leyti bygt á rettum grundvallarreglum, og þurfi breytingar við í sínum einstöku greinum, og leyfum ver oss í því tilliti að gjöra þessar athugasemdir.
Í 1. grein frumvarpsins er það að vísu gjört að aðalgrundvallarreglu , að reka - eigendur skuli eignast alt það vogrek,
sem um er rædt í 1. § í opnu bréf 4. maí 1778, og ekki er
meira vert, en 15 rhd., og einstök tré höggin og söguð, hvort
sem þau eru meira eða minna verð, nema eigandi komi á
réttum tíma og sanni ,það vera eign sína; en þessi grundvall-
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arregla er ósamkvæm þeirri, er Jónsbók inni heldur, þar sem
hún í rekabálks 12. kapit, til einkar landeiganda alt það vogrek, sem eigandi leiðir sig ekki að. þegar landeigandi og rekamaður er einn og sami maður, er þai'l að vísu sjálfsagt, að það
eingu skiptir, hvorri af þessari grundvallarreglu er fylgt, en
aptur skiptir þetta miklu, þegar jarðeigandi er annar en rekamaður, og þetta á ser nú stað, þar sem ítaksreki er, og er
það, eins og alkunnugt er, víða um alt land, og einkum eiga
kirkjur bæði vissar afmarkaðar rekafjörur Ifyrir landi annara
jarða og tiltölu til ítaksreka, eins og líka bænda eignum fylgja
itaksfjörur fyrir landi annara bændaeigna, og í einstöku tilfellum fyrir landi presta og kirknajarða.
Hvað rekaítök þau snertir, sem kirkjur, prestar og alþjói'llegar stiptanir eiga í vissu
afmörkuðu eða aðgreindu sviði, þá mun það víðast hvar hafa
við geingið, að viðkomendur hafi feingið vogrekin eptir opnu
breti 4. maí 1778 § 2, enda munu þau flestöll vera til komin á
þeirri öld, þegar jarðeigendur áttu allan reka, en þó megum
ver fullyrða, að ekki hefir ætíð verið við höfð sú sama regla
um þau vogrek, er nema litlu verði og í teðri grein eru undan þegin konúngsvogrekunum í § 1. Að því leyti þar á mót
snertir þá rekatiltölu, sem jörðum presta, kirkna og alþjóðlegra
stiptana fylgir fyrir öðrum jörðum, þá verðum ver að halda, að
heimildarskjöl verði að ráða úrsliti, með stöðugri hliðsjón af
þeirri grundvallarreglu, að jarðeigandi eigi vogrek, nema sönnun fram komi, að á annan veg sé, og ætti þá, að voru áliti,
rýmkun sú, sem nú eptir frumvarpinu er til ætlað að verði á
rekarettlnum, að koma í hag jarðeigendum, en ekki eigendum
ítaksrekanna.
Ítök eru í sjálfu ser óvinsæl, og mundi verða
það her eptir enn þá fremur, ef breytt væri í þessu grundvallarreglu Jónsbókar, sem menn hafa miklar mætur á,
eins og líka hið nýa lagaboð, þvert á móti tilgángi sínum ella
svipti hlutaðeigendur löglegum rétti sínum, þar sem svo á
stendur,
að bændur og klaustrin eiga reka-ttök fyrir jörðum
presta og kirkna, sem þó á ser stað bæði norðan lands og
sunnan.
þar sein svo á stendur, að bændaeignum fylgja reka -itök
fyrir landi annara bændaeigna, mundu menn miklu betur una því,
að rekaréttindi jarðeigendanna væri rýmkuð, heldur en hinu,
að hagurinn allur af rýmkun þessari til, felli reka-eigendnm.
Ákvörðun í 2. grein Iagafrumvarpsins
virðist oss sömu-
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Ieíðis geta valdið miklum ágreiningi; því opt mundi það við
bera, að einn áliti það auðsætt, að viðurinn væri af skipi, sem
væri strandað eða sokkið við strendur landsins, en hinn heidi
það gæti verið af þilfarslest, sem stórsjór hefði varpað útbyrðis, og höldum ver því, að það kynni betur eiga við, að
binda aðskilnaðinn í greininni við einhver föst takmörk. svo
sem við það einkenni, að skipsflekar eða einhver föst skipsáhöld rækju með, svo auðsætt sé, að viðirnir muni vera
af því skipi. Annars getum ver þess, að þó einúngis reki eitthvað af skjólborðum skipa, er það samt ekki næg sönnun
fyrir, að skip hafi strandað eða sokkið, heldur gefur það að
eins líkur fyrir því, að stórsjór hafi varpað útbyrðis þilfarslest.
þegar auðsætt er orðið, að skip hafi strandað eða sokkið, ættu
ah voru áliti vogrek þau, sem um sama leyti bera U!lP á fj örur í grend á stángli, og eru sömu tegundar, að vera álitin að
heyra undir sama strand, þó þeir, skoðaðir út-af'fyrír sig, gætu
ekki gefið vissu um, að skip væri strandað.
Milli 2. og 3. greinar vantar greinir um það, hver afskipti
yfir höfuð að tala hið opinbera eigi að hafa af vogrekum,
hvernig og með hvaða fresti þeim beri að lýsa, svo og hverri
hegningu þeir, er dylja eða draga undir sig ranglega vogrek,
eiga að sæta, og áliturn ver það mjiig svo nauðsynlegt, að
lagaboðið fast ákveði þetta, ef eigendur vogrekanna eiga ekki
framvegis að verða rettlausir, enda er í niðurlagi 1. greinarinnar gjört ráð fyrir, að þeir komi á rétturn tíma' og sanni hið
rekna að vera eign sína.
Nefndin verður því að álíta, að eptir 2. grein eigi að koma
ákvörðun um, að ábúendur þeirrar jarðar, sem fjörur liggja
undir og vogrek ber upp á, skuli, hið fyrsta því verður viðkomið, til kynna það hlutaðeigandi sýslumanni og nákvæmlega
skýra frá stærð og ásigkomulagi hins rekna, svo og merkjum
þeim, sem kynnu að vera á því, og að sýslumenn skuli að
því búnu nákvæmlega annast um, að vogrekum þeim, sem ekki
geta heimfærzt undir strand, en þó nema meiru en 5 rbd. virði,
se lýst á manntalsþíngum sýslunnar, og amtmanni gefin greinileg skýrsla þar um, og ef einginn innan árs og dags frá seinustu lýsíngu sannar hið rekna að vera eign sína, fóöeþað óræk
eign þeirra, sem 1. grein til tekur.
Sömuleiðis virðist oss nefndarmönnum, að það ætti að
gjöra sýslumönnum að skyldu, að sjá um, að með vogrek þau,
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er eptir 1. og 2, greinum berakrúnunni,
ef einginn lýsir sig
eigenda, se farið á lögskipaðan
hátt.
,
Líka þykir nefndinni við eiga, í sérstakri
grein al'l leggja
sektir við, ef dulur eru lagðar við vogrek,
viltar heimildir,
eða þeim stolið, og að þess háttar afbrotum
beri að hegna
samkvæmt
greinum þeim í tilskipun
frá ll. apríl 1840, sem
þau eptir málavöxtum
heyra næst undir.
Hvað loksins við víkur 3. grein lagafrumvarpsíns,
þá erum
ver nefndarmenn
að vísu á einu máli um, að henni helzt megi
sleppa, því oss virðíst eingar líkur til, að démsmalasjöðuriun,
sem árlega að undan förnu hefir lagt upp ærna peninga, muni
komast á þrot með útgjöld þau, er hann nú hefir, en ef og
þegar þar að kæmi, virðist oss tiltækilegra,
að þá verði fyrst
ruörð ráðstöfun um, hvernig
beri að greiða útgjöld þau, sem
dómsmálasjóðurinn
getur ekki lokið.
Af ástæðum þeim, er ver höfum her að framan talið, ráð .•.
um ver alþíngi til, að mæla allra þegnssamlegast
fram með
því, að frumvarpinu
verði veitt laga gildi með þessum breytíngum.
1. t niðurlagi 1. greinar fyrir orðin "skulu héðan í frá - sína
eign" verði sett: skulu héðan í frá, ef eigandi hins rekna
kemur ekki á réttum tíma (§ 3.) og sannar það að vera
eign sína, .jarðeigendur
eignast nema sönnun fram komi,
að prestar,
kirkjur
eður alþjóðlegar
stiptanir
að fornri
venju eða máldögum eigi vogreksrétt,
því þá er hið rekna
eign þessara.
2. t byrjun 2. greinar se úr felt orðið "svo" og eptir orðin
"á stuttum tíma" se bætt inn í: "og þar með fylgir þess
háttar brot af skipi og föstum skips áhöldum" og í stað
orðanna, í niðurlagi greinarinnar:
"í opnu bréfi - § 1." se
sett "í opnum bréfum 4. maí 1778 § I. og 21. apríl 1819~
og aptan við greillina
bætt: "svo skulu og samkynja
víðir, þeir er á strjálíngi
reka um sama leyti á nálægar
fjörur, heyra undir hið sama strandaða fe".
3. Milli 2. og 3. greinar se bætt inn í þessum greinum:
a) Níl kemur vogrek
á fjöru manns,
skal fjöruvörðllr
skyldur til, hið bráðasta því verður við komið, að lýsa
því nákvæmlega
fyrir. hlutaðeigandi
sýslumanni,
með
stærð, ásigkomulagi
og merkjum,
ef nokkur .eru, erl
sýslumaður skal annast, að vogrekséu
virt ál tveimur

se
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eiðsvörnum mönnum, og ef meiru nemur en 5 rbd.
virði, skal þeim lýst á öllum manntals þingum sýslunnar, og þar um skýrsla gefin hlutaðeigandi amtmanni
til frekari ráðstöfunar, ef við þarf,og komi einginn
eigandi fram ár og dag eptir seinustu lýsingu, skulu
vogrek eignast þeir menn, sem § 1. til greinir.
b) Ef menn leggja dulur á vogrek, draga þau undir sig,
eða stela þeim, varðar það hegningu, eptir greinum
þeim í tilskipun af ll. apríl 1840, sem afbrot þeirra
geta næst heimfærzt undir.
4. En aptur se að öllu úr feld 3. grein i lagafrumvarpinu.
Reykjavík, þann 4. ágúst 1849.

Kr. Kristjánsson.

R. M. Ólsen.

Á. Einarsson.

Framsögumaður: Eg finn að svo komnu ekki þörf á að
bæta miklu við; eg skal einúngis geta þess, að nefndinni þókti
mesta nauðsyn að breyta laga frumvarpinu, samkvæmt aðalgrundvallarreglu Jónsbókar, sem til einkar vogrek þau, er
ekki upp spyrjast, jarðeígendum, en ekki rekaeigendum,
eins
og i lagafrumvarpi þessu er ~()rt, sem nefndin hugði ei við
eiga; þvi ef aðalgrundvallarreglu
lagafrumvarpsins
er fylgt,
þá missa einstakar stiptanir og menn vogreks- réttindi þau,
sem þeir hingað til hafa að notið og verið löglega að komnir.
Bændur eiga að vísu óvíða reka fyrir jörðum kirkna, presta
og alþjóðlegra stiptana, en þetta á ser þó stað, og þá hafa
kirkjurnar, prestarnir og stiptanirnar notið vogrekanna, en ekki
dómsmálasjóðuriun; og sýnir þetta berlega, að ekki má breyta
út af hinni um getnu aðalgrundvallarreglu i Jónsbók. Að lýsa
þyrfti vogrekum, þókti oss nefndarmönnum leiða beinlínis af
því, sem stendur í 1. gr.lagafrumvarpsins,
þar sem gjört er
ráð fyrir, að eigandi vogreksins komi á rétturn tima , og þar
sem eingin ákvörðun stendur nú um takmörk þessa rétta tíma,
þá gat fresturinn orðið til enda heims. Aptur þókti nefildinni
of mikil byrði, að gjöra að skyldu, að lýsa hverju smá vogreki,
og batt pTí lýsinguna við þau takmörk, að það nemdi meiru
en 5 rhd. verði. Fel eg svo þingmönnum, að skýra málið með
umræðum sinum.
Konúngsfulltrúi:
Áður en eg gjöri nokkrar athugasemdir við álitsskjal nefndarinnar, vil eg leyfa mer að rekja sögu
hins konú.nglega lagafrumvarps, sem her er komið til umræða,
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og segja frá sambandi þess við löggjafarmálefni þetta yfir
höfuð að tala. pað er þínginu kunnugt, að konúngsfulltrúinn
á alþíngi árið 1845 kvaddi til nefnd manna, eptir konúnglegum
úrskurði frÁ 23. apríl s, á., til þess að ræða og undir búa til
frekari aðgjörða ýms míkilvæg málefni áhrærandi löggjöfþessa
lands.
Nefnd þessi kom saman i Reykjavík, og voru 3 af
henni að samvinnu um veturinn þar á eptir, en ~ af nefndarmönnum komu ekki til starfa fyr en sumarið eptir, en aflokið
hafði nefndin öllum sínum störfum um haustið 1846, og voru
þau þá send til stjórnarráðanna.
Eitt af málefnum þeim, sem
nefndin þannig ræddi, voru rekalög íslands, og samdi hinn
fyrsti konúngkjörni þingmaður, sem nú er, öndverðlega frumvarp til þeirra; var það mál, eins og hin, ítarlega rædt af
nefndinni, og síðan er svo vel úr garði gjört, sem unt var, og
sent til stjórnarinnar; er það næsta umfangsmikið, þar það yfir
gripur öll rekalög landsins.
"það hefir án efa verið áform stjórnarinnar,
þá búið væri
að skoða þetta frumvarp, að leggja það fyrir alþing, því þó
Jónsbók væri góð á sínum tímum, þá leiðir það af breytingum
tímanna, að hún þarf víða endurbóta við. En, eins og kunnugt er, hefir stjðrnin, síðan Kristján konúngur 8. dó, átt mörgum stórkostlegum vandamálum að gegna, og þess vegna orðið að leiða hjá ser þau málefni þessa lands. sem fresta hefir
mátt, jafnvel þó að öðru leyti væri mikið Í þau varið. Hefir
og þessi dráttur með fram orsakazt af þvi, að þegar í fyrra
vor var áformað að haga nokkuð á annan hátt stjórn Íslands
málefna, en áður hafði verið, og stofna skrifstofu ser í lagi
fyrir þau; þetta komst nú ekki fyr á, en um nýárs leyti i vetur, er var, en forstöðumaður hinnar íslenzku stjórnardeildar
hefir, eins og kunnugt er, átt setu á ríkisfundinum í vetur, og
átt þar að gegna nokkrum mikilvægum störfum, og hafa því
sum af Íslands málefnum fyrir þá sök ekki orðið út kljá~ að
sinni.
par að auki þókti stjórninni ekki svo vel hæfa, að
leggja fyrir þetta þíng, þegar von er á öðru þillgi, sem, ef til
vill, fær meira vald, og verður kosið eptir frjálsari lögum, svo
yfirgripsmikið málefni, sem ekki þurfti þó mjög að hraða. En
af því embættismanna-nefndin hafði stúngið upp á, að reglunum um þau vogrek, sem i öndverðu voru eign landeigenda,
en síðan höfðu verið frá þeim tekin, yrði breytt á þá leið, að
eigendurbændajarða
skyldu hafa sama rétt til þeirra, sem
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konúngur, klaustur .og beneficiarii hafa á sínum jörðum, og að
ei skyldi gjörð krafa til smávogreka af hálfu bins opinbera,
heldur einúngis til hinna stærri vogreka , sem til eru tekin í
opnu breti frá 4. maí 1778 § 1.; og þegar nú stjórnin fellst á
þessa uppástúngu nefndarinnar, þá þókti henni ekki tilhlýðilegt, að fresta því atriði málsins, sem hið konúnglega frumvarp lýtur að, þángað til öll rekalögin yfir höfuð gætu orðið
borin upp á alþíngi til álits og umræðu; þvi það gæti þó enn
dregizt um nokkurn tíma, að slíkt lagafrumvarp yrði undir búið
og lagt fyrir þíngið. En stjórninni þókti á hinn bóginn ekki
hæfa, að draga svo leingi undan að veita bændum vorum þau
réttindi, er þeir leingi hafa mist, en hún að öðru leyti áleit
rétt að þeir feingju.
þetta er tilefni til þess, að frumvarp
þetta, sem nú er lagt fyrir alþing, er ekki yflrgrípsmeira,
en
það er. það þókti ekki nauðsyn, að frumvarp þetta tæki yfir
meira en það, að til smávogreka á bænda eignum skyldi ekki
gjörð krafa af hendi hins' opinbera. Ser ílagi þókti stjórninni
ei þörf að til taka í þessu frumvarpi, hvernig lýsa skyldi vogrekum, heldur skyldi þar um standa við það, sem segir í opnu
breti frá 4. maí 1778,. og notað hefir verið híngað til, þángað
til frumvarp Reykjavíkur-nefndarinnar
yrði lagt fyrir alþing,
því þar eru gefnar greinilegar reglur um það efni, og verð eg
að ætla, þó P.g muni, nú sem stendur, ekki allar þær ákvarðanir, sem þar er stúngið upp á, að þær séu þó talsvert yfirgripsmeiri, en þær reglur, sem nefndin nú her á þíngi gat
samið að eins á stuttum tima,og
efast eg varla um, að hefði
framsögumaður verið kunnugur þeirri um getnu uppastúngu
nefndarinnar, þá hefði hann vart farið á flot því, sem stendur
í staflíðunum
a og .b í 3. gr; uppástúngu
nefndarinnar.
En
hvað því vii'l víkur, að nefndin hefir ekki getað fallizt á það,
sem i lagafrumvarpsins 1. grein segir, að eigendur rekanna
skyldu
eignast öll smávogrek , en ekki landeigendur;
þá verð eg þar til að svara þessu:
Stjórnin hafði þá aðalgrundvalIarreglu fyrir augum, að breyta i eingu með frumvarpi þessu rettindum þeim, sem opinberar stiptauir , konúngs
og heneficerað góz, nú sem stendur, hefir til smávogreka.
Hún vissi, að klaustur og kirkjur eiga reka-ítök víða hvar fyrir
hændaeignum, á hverjum þau hingað til hafa notið þeirra smávogrek a, er þar hafa upp borið, jafnvel þó einstöku sýslumenn
endur og sinnum ei hafi viljað viður kenna slíkan rétt, þess-
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um rettindum' vildi nú stjórnin með lagafrumvarpinu
ekki
svipta hlutaðeigendur; en við því hefðl þó má ske orðið hætt,
ef lagafrumvarpið hefði ákveðið, að landeigandi, en ekki rekamaður, skyldi eignast vogrekin.
Að öðru leyti má eg geta
þess, að víðast hvar á' bændaeignum er landeigandi og rekamaður hinn sami, svo að ákvörðunin í: laga frumvarpinu . og
uppástúnga nefndarinnar kemur saman í alhllreglunni. En eg
ætla I)að réttara, eins og lagafrumvarpið hefir gjört, að ákvörð.
unin verði þannig, fyrst því verbur við komið, að hún svari
bæði til þess, sem er höfuðreglan, og líka til hins, sem er
undantekning, heldur en, eins og nefndin hefir gjört, að ákveða
fyrst eina aðalreglu, sem þó stundum; þegar eptir henni á að
breyta, getur getið tilefni til efasemda, og síðan til· taka undantekniuguna, sem ei heldur allstaðar mun eiga sem bezt við;
því eins og áður er á vikið, þar. sem landeigandi og rekamaður er hinn sami, og svo er allvíðast ástadt á bændaeignum,
þar á ákvörðun frumvarpsins vel við; og þar sem kirkjur eða
opinberar stiptanir eiga reka-ítök fyrir bændaeignum, þar á bún
einnig vel við, og þar hafa líka kirkjur og stiptanir tekið smávogrekin híngað til, og þessum rétti þeirra vildi stjórnin ekki
hagga.
það eru að eins fáein atriði, sem eg vildi leyfa mer að
bæta her við, þar sem í nefndarálitinu segir, "að rekaeigendur
skuli eignast alt það vogrek, sem um er rædt í § 1. í opnu
bréf 4. maí 1778", þá mun það vera ritvilla, og eiga að vera
§. 2.; því § 1. talar um strandað skip og góz og þess háttar
stærri vogrek, sem konúngi heyra til og þar eru nefnd "regale."
og það er, eins og nærri má geta.elngan veginn ætlun frumvarpsins, að reka eigendur skuli eignást slík vogrek, heldur að
eins hin, sem getið er um i §2.
En hvað það snertir, sem í
nefndarálitinusegir um reka-ftök presta, kirkna og alþjóðlegra
stiptana, þá er mer ekki vel ljóst, hvað nefndin meinar með
þessum orðum "prestar eiga"; því prestar eiga i rauninni ekki
tilkall til vogreka á þeim jörðum, sem þeir eiga sem prívatmenn, heldur er rettur þeirra í því tilliti hinn sami sem bænda,
og það er án efa ósamkvæmt lagamálinu og daglegu máli, að
kalla nokkrar opinberar jarðir "prestajarðir".
Nefndin hefir
rettilega skilið á' milli þess, hvað væru afmarkaðar rekafjörur
og hvað væru ítaksfjörur fyrir annara jarða landi, því þar um
geta ei að öllu leyti gUt hinar sömu lagareglur" en' það sem
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mer er óljóst, er það, hraða mismun nefndin vill gjöra milli
reglna þeirra, er eptir uppástúngu
hennar gilda skuli í tilliti
til vogrekanna
á hinum afmörkuðu
rekafjörum
og þeim svo
nefndu reka-ítökum.
Eg ætla, að óvíða eigi bænda eignir reka-ítök fyrir jörðum
alþjóðlegra
stiptana;
en væri það, þá gjörir þetta frumvarp
einga breytingu her á, því það opinbera tekur þar, eins og að
undan förnu, slík vogrek;
eg se því ei, að það, sem nefndin
hefir farið á flot um það, hvað gilda skuli um "þa rekatiltölu,
sem jörðum presta, kirkna og alþjóðlegra
stiptana fylgir fyrir
öðrum jörðum", i tilliti til smávogrekanna
se á nægum rökum
bygt; því kirkjurnar
eiga að halda sinu, eins og verið hefir,
og það var einúngis til ætlazt,
að bændur skyldi eignast þau
vogrek,
sem áður féllu undir sakamálasjóðinn,
en nú seinast
eru lögð til dómsmálasjóðsins.
Í tilliti til breytíngaruppástúngu
nefndarinnar
við 2. grein
Iagafrumvarpsins,
vil eg geta þess,· að greinin er tekin úr frumTarpi hins fyrsta konúngkjörna
þíngmanns til rekalaganna,
og
er tilefni til hennar það, að fyrir nokkrum
árum rak mjög
mikið af ferstrendum
trjám í Grindavík, án þess nokkurt brot
af skipi væri þar með, var þetta álitið sem strandað góz, og
andvirði þess tekið i konúngssjóð.
Nú er það mjög örðugt,
að koma svo orðum að slíkum ákvörðunum,
að þær alla jafna
eigi vel við, og hvorki inni bindi i ser meira eða minna, en
löggjafarinn
hefir til ætlazt.
Grein þessi er nokkuð öðruvísi
orðuð hjá Reykjavíkur-nefndinni,
heldur en í hinu konúnglega
frumvarpi.
Í lagafrumvarpinu
er hún orðuð á þá leið: "en ef svo
mikið rekur af hlutum" o. s. frv.; en í frumvarpi Reykjavikurnefndarinnar
stóð, "ef fleiri vogrek reka á svo stuttu tímabili,
að svo ma virðast, sem þau séu öll frá sama skipi eða þess
misförum, og skal þá svo meta, sem þau öll séu eitt vogrek.
Stjórninni
líkaði ekki alveg þessi orðaskipun,
og kaus því
heldur að hafa hana, eins og stendur Í lagafrumvarpinu,
og
get eg því ei fallizt á fyrri hluta uppástúngu
nefndarinnar
tl.
2., er einúngis vill láta ákvörðun greinarinnar
gilda, nær "þar
með fylgja brot af skipi og föstum skipsáhöldum";
þar á móti
fellst eg á viðauka þann, er nefndin hefir viljað bæta við greinina því hann er að ætlan minni öldúngis
samkvæmur
anda
Iagafrumvarpsins.
Hvað við víkur 3. gr" þá vil eg geta þess, að það er ein-
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úngis reikningsmálefni,
sem eg álít að standi á litlu fyrir
þjóðina og þingið, og vil eg því að öllu leyti skjota þvi til
þingmanna, að ráða þar úr, það sem þeim líkar.
Framsögumaður : Að þvi leyti eg man athugasemdir hins
hátt virta konúngsfulltrúa
við nefndarálitið,
skal eg leyfa
mer að svara fáeinum orðum, og verð þá fyrst og fremst að
geta þess, að mer virðist nefndarálitlð , eins eptir sem áður,
standi í alla staði.
Að það nú se ei tilgángur stjórnarinnar,
að gefa út yfirgripsmikið rekalögmál, því það standi til, að rekabálkur allur
komi út endurskapaður, og að þetta lagaboð, sem nú er um
að ræða, se því að eins fyrirrennari, skilst mer að vísu, en
þessi fyrirrennari varð þá samt að geta staðið ~jálfur eða sem
serstakt lagaboð fyrir sig, en það getur hann ekki; því orðin
"á réttum tíma" í 1. gr.lagafrumvarpsins
standa út Í Ioptíð,
Konúngsfulltrúinn sagði, að þa('j .væri skylda, að. þínglýsa vogrekum samkvæmt opnu brefi ,4. maí 1778 § !a., en hvorki er
skírskotað í 1. gr. í, lagafrumvarpinu til þessarar greinar. 'og
ekki heldur áhrærir hún aðra, en kirkjur, opinberar stiptanir
og presta, og þegar nú bændur eptirleiðis eiga að öðlast sömu
rettindi, hvað vogrek snertir, þá er ekkert það .lagahoð til,
sem skyldi þá til að lýsa þeim, þvíbændaeignum
fylgdi 1778
einginn vogreksréttur, eins og alkunnugt er; og ber við bætist nú, að lögboðinu í opnu bréf 4. maí 1778 um lýsingu vogreka þeirra, sem voru til einkuð jörðum kirkna, presta og alþjóðlegra stíptana, hefir aldrei verið fullnægt, svo ef það ætti
að vera skylda bænda að lýsa vogrekum sínum, þá þyrfti hérum
skýlaust lagaboð. Ef nú þar á ofan borð, plánkarog bjálkar
ekki voru talin með vogrekum í opnu bréf 4. mai 1778, eins
og hið konúnglega rentukammer, sem JlÚ er liðið undir lok,
hefir farið fram á í br efi sínu . frá 9. maí 1812, þá er heldur
ekkert lagaboð það til, sem skyldi alþjóðlegar stiptanir, kirkjur eða aðra til á nokkurn hátt að lýsa þessu; en fyrir mitt
leyti verð eg að halda, að rentukammerinu hafi skjátlast í þessu,
því í § 4. opins bréfs 4. maí 1778 eru borð með berum orðum talin með vogrekum, eins og líka plánkar og bjálkar verða að heyra
undir vogrek eptir þýðingu þeirri, sem lagagrein þessi leggur í
vogrek. Að í nefndarálitinu se annaðhvort skakt skrifað § 1, eða
ránglega skírskotað til § 1, í stað § 2 í opnu brefi 4. maí 1778,
skiptir eíngvu, þegar 15 rhd, verðið stendur þó hjá, enda
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eru þess háttar vogrek í §2. undan þegin konúngsvogrekunum
eptir § 1., og verða því að vera um rædd í báðum greinunum.
Hvað það snertir, sem hinn hátt virti konúngsfulltrúí
veiká,
að prestar hefðu ekki átt vogrek á eignarjörðum sínum, þá
vissi nefndin að vísu þetta mikið vel, en af sambandi því, sem
orðið "prestaI'" stendur í áliti nefndarinnar, er þaðauðsætt , að
meintar eru lensjarðir, en ekki eignarjarðir presta, þó vil eg ekki
neita því, að orðið "prestar", ef til vill, á þessum stað se miður
heppilega valið, en það er nú alt annað en hitt, að aðalreglan
í lagafrtimvarpinu se betri en sú, sem Jónsbók inni heldur, og
þessu verð eg að neita, og þó konúngsfulltrúinn
efaði, að bændur ættu reka-ítök fyrir kirkjujörðum, þá 'á ser þetta samt stað;
þannig á jörðin Vindborð í Austur - Skaptafellssýslu reka-ítak
fyrir Einholtslandi, og. bar þar upp vogrek í.minni tíð, og hlaut
ki,kjan: eða presturinn það, .sem vafalausa eign sína, því vogrekin fylgja; la'ndareigriinni;eptir .Jónsbók,
en 'eptitl: hinuum
rædda lagafrumvarpi: ætti það: all ',hljótarektteigarídinn,
og er
það,þvert á móti ti~gárigi' lög~afans,' ai'i svipta, hleð', hinu nýa
TekaIO~máli nokkurn lögl'eguHl .retti: sínúm.. . Að Iþirí Ieýti á
hrærir: breytíngaeþær, sem nefndin hefir. stú\1gJð upp á við 2.
grein frumvarpsíns, þá bið eg þíngmennvel að í .huga, að eiris
og embættismenn' landsins af mísskilningi-eða.ésælní' tóku vogrekfn fráðllum þvert á mótitilgángi' löggjafans og orðum í
tilskipun 1595, þannig gætu komið.iaptur. þær aldir, því alla
jafna hefir "erið á litið óhult að álykta,; að nokkuð .það;sem
hefir átt ser stað; geti einnig framvegis að borið, þegar því
'ákvÖrðunin. í § 2. lagafrumvarpsins er svo takmarkalaus, gæti
'sýslumaður, ef 5 eða 6 plánkaræki,
sagt: "her er strandað fe,
sem ag þal·f að .slá hendi minni yfir", og væri bóndinn þá ofurseldur áliti hans. það er því::ugglaust betra, að binda þýð'ínguna'á "strönduðu re" við eitthvert fast takmark, svo sem
við það, að brot af skipum eða föstum skipsáhöldum fylgdi
með, eins og nefndin hefir stúngið upp á. það væri því óskandi, að þingið í þessu efni vildi aðhyllast fastar reglur, svo
það væri ekki komið undir lausu áliti, hvað.heimfæra.ættiundir strandað fe eptir § 2. lagafrumvarpsius, og hvað undir vog:'
rek samkvæmt § .1.
Jón Guðmundsson:
Eg játa að vísu, að ekki se þær ástæður svo lítils metandi, sem nefndin hefir fyrir ser, þegar
hún vill breyta ákvörðun frumvarpsins og láta landeiganda
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eiga vogrekin, en ekki rekaeiqanda,
og eg veit dæmi þess,
að bændur eiga ítök fyrir kirkjujarllar löndum, eins og enn
heiðraði framsögumaður tók dæmi af um Vindborðs ítak fyrir
Einholtsstaðar
landi, sem eg þekki til; en þó eg viti um
þetta dæmi og nokkur önnur, þá veit Pg hin dæmin miklu
fleiri, að kirkjur og kirkjujarðir eiga ítök fyrir bændaeignum,
en eg veit líka dæmi þess, að rekaítök og reka eignir eru, þar
sem einginn á land fyrir, og er enum heíðraða framsögumanni
kunnugt um hin sömu dæmi, en það eru rekarnirfyrir
eyði.
sðndunum í Skaptafellssýslunum.
Eg ætla nú, a~ þar yrði á
mikilvægar breytíngar, og hvorki góðar né viðfeldnar, efuppá .•
stúngum nefndarinnar yrði íramgeingt.
Kirkjubær á .Síllu á t. d.,hver;gi land í sjó,' enreka mikla
Ii kirkjilO> fyrir landi ýmsra' kla ustur] aliða., eptir má,ldöguin;
HÖJ!gsdalurá: Síðu á ekki, IMld al(sj6; en þó fjöru. fyrir Skjaldbreiðar -Iandi, þat;vónt! til:·.fo!má 7.bæir, .og :á;~ú paf·eingi
land~' sjó, en þó :erll:þar ·;re~ar,· bæðj: Hörgsd81~ ogflehii
jarða:;þykkvabæar
'klaóstUl'l ;i..ei land ab s.j6, nema; fyri:rlid .•
umhluta af.)\lýrtlalssandi; en: ,þar varáð.u:r .hy@ð cmikiU {sand·
inum, .sem Köun-hlau.pin hafa .eydt, nú: á :þó k;iJ;kjlmað þykkva';'
bool'ekana. fyt-irmeginhlutailUm á :Mýrdftlssandi', þar, sem nú
~jngiíin .eignar ser landiltI»ar, 'semnú svona steadur á, elns og
~gh~fi nú tekið dæmin af; þá geta kirkjumarogjarðirnar,
sem
eígarekann, mist af vogrekunum; en hver þá ari hljóta þau'?
Fyrir Skeiðarársandi eiga margar jarðir reka, sem ekki eiga
land í sjó, því þar voru áðuI: bygðir miklar, Litlahverfi og
Íngólfshörnahverfi,
er áttu lönd með. ijónum, en jökulhlaup
'hafa ,eydt bygðum þessum; á Breiðamerkursandi
var einn.ig fjölbygt til forna fram mel) sjónum; nú eiga þar lönd að
sjó að eins ein Iitil, jöl·ð á :miðjum sandi og 2 sín hvoru megin
sandsins, en fyrir meginsandinum getur eiriginn eignað ser lönd
'að' sjó, þó eiga ýmsir þar' reka bæði bændur op; kirkjur; en
hver á þar að hljóta vogrekin eptir uppástúngum
nefndarinnar'?
En þó eg ekki líti að eins til þessara serstöku dæma,
sem eg ætla þó næsta aðgæzluverð, þegar ákvörðun er tekin
'Um þetta efni, þá ætla eg vist, að þau dæmin sen miklu fleiri,
að kirkjur og stiptanir eigi ítök fyrir bændaeignum, en hin,
að bændur eigi fyrir kirkjneignum;
og einmitt af því að eg
ásamt enni heiðruðu nefnd ætla, að sá se tilgéngueþessarar
·löggjafar, að svipta sem, fæsta þeim rétti, sem þeir hafa haft
á
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þá ætla eg að frumvarpið eigi betur við, eíukum af því að það
mun ætlast til og á að hlutast til um, að þau hlunnindi, sem
eigendum verða nú veitt með að heimila þeim vogrek öll,
komi sem jafnast og sanngjarnast niður, að mögulegt er. En
þeir verða miklu fleiri, sem missa af vogrekunum eptir uppástúngu nefndarinnar, heldur en þeir, sem hljóta þau, því það
stendur mjög víða svo á, að mörg ítök liggja fyrir einnar jarðar landi, og þá hlyti sú jörð vogrekin af öllum ítökunum. Eg
vil taka til um þetta 2 dæmi sem eg þekki.
'það er ekki
nema ein jörð bændaeign i öllu l\leðallandi, það eru Oddar
(hinar jarðirnar allar eru klaustra eign), lítilfjörlegasta kot,
sem er undir orpið mestu áföllum, og hefir verið selt mjög
litlu verði og varla orðið bygt; fyrir þessarar jarðar landi liggja
miklar fjörur, eru þaðítök ýmsra jarða, 4. eður fleiri, þar eiga
reka Búlands og Ása kirkja. Holt, Svínadalur og Skál; nú
ætti. eptir uppástúngu nefndarinnar, kot þetta að fá vogrekin
íí öllum þessum ítökum, en þær jarðir að missa af þeim, sem
standa miklu nær, og er eðlilegra að hljóti þau. Hitt dæmið
er um Bakka í.Rangárvallasýslu, það er og lítil jörð, en fyrir
landi hennar liggja miklar fjörur, l\laríufjara, sem staðir eiga,
og Fjórðúngafjara, sem bæði eiga staðir og bændur; þarna
mætti nú, ef til vill, öll vogrekin falla undir þann, sem Bakka
á, en margir, sem nær stæði og hafa haft vogrekintil þessa
eður átt að hafa þau, missa í. þessi hreyting er því víða óeðlileg og óviðfeldin, og eg ætla' fjærri tilgángi löggjafans.
Eg fellst því heldur lÍ frumvarpið, að því leyti að rekaeiqend-.
ur hljóti vogrekin. Vel getur það verið, að ákvarðanir Jónsbókar hafi átt vel við á þeim tímum; en síðan hafa miklar
breytingar á orðið, ítök fjölgað, ýms lög verið út gefin um
þetta efni, og víða lagzt lönd í auðn.
En hvað áhrærir greinir þær, er nefndin hefir stúngið upp
á um auglýsingu vogreka, þá er nú að visu mikilsvert um, að
eigendur fái vitneskju af þessari eign sinni, og auðseð er af 1.
gr. fsumvarpsins, að löggjafinn ætlast til þess, þar sem í frumvarpinu segir: "ef eigandi ekki sannar það eign sína á réttum
tíma". En eg hygg ákvarðanir þær, sem nefndin hefir stúngið
upp á, vera svo, að þeim verði -óvíða fylgt, eins og fyrir er
lagt, né að það verði yfir höfuð að tala mögulegt að hlýðnast
þeim, né að með þeim ávinnist það, sem til er ætlað. Fjöruvörður eður landeigandi eiga að lýsa nákvæmlega fyrir sýslu-
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mönnum vogrekum öllum, stærð þeirra, auðkennum og merkjum, ef meira verði nema en 5 rbd; eptir merkjum þeim og
rissi, sem alment er á plaunkum og tegldum (köntuðum) trjám,
þa ætla eg það se ekki fyrir einfalda bændur að draga upp
þau merki, heldur að eins þá, sem nokkuð kunna í uppdráttarlist, en það eru þó yfir höfuð þessi merki, sem geta helgað eiganda trén. En þetta á ekki að gilda um önnur vogrek
en þau, sem eru meira en 5 rbd. virði. Vel, en eg ætla, að aí
þessu fljóti þá mjög misjafnar virðingar, til þess að komalit
hjá öllum umsvifunum, fyrirböfninni og ef tíl vill imissi vogreksins, ef meira er en 5 rbd. virði, svo mig uggir, að margt
yrði þá virt á 5 rhd. og minna. Eigendur vogrekanna eru yfir höfuð að tala erlendis, og ætla eg þá, að lysíngin á manntalsþingunum komi þeim að .Iitlu haldi til að fá vissu um eign
sin a og geta helgað ser bana; ef lýsingin ætti að koma að liði,
ætti hún að verða prentuð í blöðum erlendis, en það veldur
opt miklu meiri kostnaði, en vogrek in nema, ef ekki er að
ræða um strandað skip og góz. þannig hygg eg þessi uppástúnga verði fremur til sýnls, en sannarlega gagns, en mer
stendur jafnan stuggur af þeim ákvörðunum i lögunum, sem
auðsætt er að varla er mögulegt að hlýðnast, eður jafnaðarlega
verti farið i bing um, og ekki .geta orðið að þvi liði, sem til
er ætlazt; en eg sé ekki betur, en þessi ákvörðun í sjálfri
ser niðurbrjóti þann tilgáng, sem næst benni liggur, að eigandinn fái vitneskju; þannig ætla eg, að hún yfir höfuð gjöri fremur að spilla en bæta, ef hún yrði að lögum.
Framsögumaður : Eg þarf að eins fáu af þvi að svara, er
hinn virðuglegi fulltrúi Skaptfellínga nú mælti. það var að
öllu leyti ófyrirsynju, þegar hannbar kvíðboga fyrir, að einginn yrði eigandi að vogrekunum i Skaptafellssýslu, ef aðalgrundvallarreglu Jónsbókar væri fylgt í tilliti til vogreka, eins
flg nefndin hefir farið fram á, og að minnsta kosti þekki eg
eingva fjÖ\'u þar eystra, sem einginn eigi land að, og ef þær
til heyra jörðum kirkna, presta og alþjóðlegra stiptana, þá þarf
ekki framar að spyrja um landeiganda, eða óttast fyrir, að
vogrekin gángi ekki út. Hvað snertir fjörurnar á Mýrdalssandi, þá eiga konúngsjarðir þær, sem enn eru eða hafa verið, þar land að, að fráskildum einum fjörustúf. Að þykk.vabæarklausturs kiI'''ja feingi eingill vogrek, er fjarstædt undantekningu þeirri, er nefndin hefir stúngið upp á í tilliti til
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kirkna, enda á pykkvabæarklaustur
mikið land
að sJo, svo
þetta er í öllu tilliti skakkhermt.
Hvað Kirkjubæarklaustur
snertir, þá þekki eg að vísu einga rekafjöru,
sem klaustrið
sjálft eigi, eu aptur á kirkjan
þar talsverða
(jöru og er hún
á kveðin Í konúnglega staðfestum
máldögum.
Hinar aðrar fjörur þar í grend við til heyra konúngsjörðum
flestallar, og eru
nú orðnar afmarkaðar.
Sömuleiðis eru allar fjörur á Skeiðar'ársandi af markaðar,
sem eign einstakra
jarða, svo um vogrek þar gæti ekki orðið nokkur
vafi, hvort heldur sem væri
fylgt aðalgrundvallarreglu
þeirri, sem nefndin
hefir aðhyllzt,
eður hinni, sem i lagafrumvarpi
stjómarinnar
er fram tekin.
1>a.ð er að vísu satt, er þingmaðurinn
hermdi, að kirkjur eiga
fleiri ítök fyrir landi bænda jarða,
en bændur fyrir landi kirkna
jarða;
en það er vel aðgætandi,
að eptir grundvallarreglu
nefndarinnar missa eingvir vogreksréttinn,
sem áður höfðu hann
að lögum, en eptir grundvallarreglunni
í frumvarpi
stjórnarinnar svipta st einstakir
löglegum
rétti sínum, eins og dæmi
það, sem eg áður hefi tekið fram um Vindborðs-fjöru
itakið,
sýnir, og eins stóð á með fjöru· Ítak norður í Suðurþiugeyarsýslu, og úrskurðaði
hið konúnglega
danska kansellí vogrek,
sem þar bar upp og þráttan reis út af, eign hlutaðeigandi
kirkju
eða prests, sem átti með landið, þvert á móti klaustri,
sem
átti reka - itakið.
Eg veit þannig ekki, hvað það ætti að þýða,
ab breyta hinni um ræddu aðalgrundvallarreglu
Jónsbókar
og
þar með svipta einstaka menn rétti sínum, en bæta ekki fyrir neinum.
Hvað Odda-fjöru
snertir,
þá er jörð þessi bænda
eign, en fjörunni er þó ekki skipt, nema Í vissa parta.
þannig eiga Búlands og Ása kirkjur,
Svínadalur
og Holt þar af
markaða reka.
Hvað snertir vogrekin á ítökum kirknanna, þá
er ein gin hætta á ferðum með þau, eins og eg margsinnis hefi
ítrekað,
með tilliti til ítak a þeirra, sem Holt og Svínadalur
eiga á Odda-fjöru,
þá er það aðgætandi.
að á báðum þessum
bæum munu fyrr meir hafa verið bænhús, en hvað um það er,
þá er hitt samt vist, að jarðir þessar hafa ekki notið vogrekanna og hafa því einkis að sakna.
Að öðru leyti er það auðsætt, að ef grundvallarregla
Jónsbókar
og nefndarinnar
er
rétt, þá má ekki gjöra eigandanum
að Oddum rán gt.
Hvað þannig áhrærir
allar fjörur í Skaptafellssýslu,
þá
missir einginn nokkur lögleg réttindi sín, ef breytingu nefndárinnar er fylgt, en sé farið eptir frumvarpi -stjórnarinnar,
þá
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missa einstakir, og se eg þannig eingva ástæðu til að fylgja
þvi, sem miður má fara.
Eg verð líka að benda á, að itðk
eru í sjálfu ser harla óvinsæl, og mundu verða það enn fremnr, ef réttur itaks eigendanna verður aukinn þvert á móti
grundvallarreglu Jónsbókar,
sem menn hafa miklar mætur á,
og gagnstætt úrskurðum stjórnarráðanna,
enda hafa bændur
orðið fyrir nógum halla, þar sem þeir voru sviptir vogreksréttinum fyrir landi sínu, þó menn togi ekki vogrekin nó undir itaks-eigendurnar
og þannig færi alt úr þVÍ lagi, sem það
væri, ef bændur ana jafua hefðu notið vogrekanna.
þ. Sveinbjörnsson:
Mer skildist vel saga ens hæst virta
konúngsfulltrúaum
tildrögin til þess lagafrumvarps, er her er
um að ræða, og líka má eg kannast við, að nefndinni hefir
geingið hið bezta til, að á kveða 'eitthvað um lýsingu vogrekanna; hvers maður að öllu leyti saknar í frumvarpi stjórnarinnar, En það er svo margt annað, sem eg enn sakna, til' dæmis um, hvað Iéngt se til eindagans. hvemin sannanir eigandans eigi að vera lagaðar. hver á þær eigi að fella úrskurð, og
annað fleira, að eg óttast fyrir, all þessi löggjöf fremur skemmi
en bæti,fremur auki ruglínginn, en vani hann, einkum þegar
frumvarpið heldur sig við opið bréf 4. maí. 1778, sem opt hefir verið haldið í sjálfu ser næsta ruglingslegt.
Eg ætla líka,
að eingin hrýn nauðsyn se til, að hrapa að lög~jöf um þetta
efni, og henni svo ófullkominn i, einkum þegar þjóðin þó á
frumvarpinu ser, að stjórnin er í vissu tilliti á þvi, að rýmka
um réttindi jarðeiganda, frá því sem nú er, og munu þeir una
vel við von þá, þángað til öll rekalögin koma, hvers að líkindum 'ekki' verðurlángt að biða. það er því mín meiníng,
að þingið eigi að af biðja, að lagafrumvarpið nái lagagildi, fylTi
en rekalögin 'koma öll saman; og tek eg mer breytingaratkvæði á þá leið.
Framsðqumaður: Eg get ekki verið þvi samþykkur, að
lagaboði þessu verði frestað, því landsmenn munu kunna stjórninni miklar þakkir fyrir það, og álíta það mjög svo um varðandi. Eg vona þess vegna, að þingmenn nú þegar stingi upp
á þeim breytíngum, sem þeir álíta nauðsynlegar við lagafrumvarpið, svo að það fái meðmæli þingsins til aðverða löggilt.
Að því leyti sem fulltrúi Skaptfellínga fór áðan þeim orðum, að eigi væri gagn að lýsa vogrekum á manntalsþíngum,
því eigendurnir væri utan lands, skal eg einúngis leyfa mer að
»
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geta þess, að opt farast þiljuskip her við landið, sem landsmenn sjálfir eiga, eins og líka nefndin einnig hefir stúngið
upp á, ab vogrek væri til kynt hlutaðeigandi amtmanni, og
gjörði hún það i því skyni, að gefa amtmönnum færi á, að
birta vogrekin 'erlendis, ef likur nokkrar væru til, að eigendurnir væru þar.
Konúngsfulltrúi:
Ef þíngmenn á annað borð em á því,
að vilja unna löndum sinum þeirra hlunninda, sem stjórnarfrumvarpið veitir þeim, þá vil eg ráða þeim til að aðhyllast
frumvarpið, eins og það er, því eg ætla, að stjórninni muni
þykja umbreytingar nefndarinnar svo ófullkomnar, að hún má
ske, ef þeim verður fast fram haldið, haldi frumvarpinu aptur, þangað til öll rekalögin eru á enda kljáð, og menn muni
þvi fyrst um sinn mega sakna þeirra hagsmuna, sem lagafrumvarp þetta annars veitir. Eg get ei heldur annað séð, en
að það se á gildari rökum bygt, er hinn virðulegi þingmaður
SkaptfeIlínga fór fram á, heldur en það sem framsögumaður
sagði; framsögumaður nefndi eina "prestsjörð", en eg ætla
það muni verið hafa mensaljörð ; en þó nú svo verið hafi, að
klaustur hafi átt þar reka-ítak, þá átti presturinn rétt á, að taka
þar vogrek eptir þeim reglum, sem áður hafi! gilt, og get eg
því ei séð, hvernig klaustrið átti nokkurt tilkall til þessa reka,
og stjórnarráðið gat þess vegna ekki skorið öðruvísi úr, en
það gjörði. Se svo, sem eg ekki efa, að SkálhoItskirkja eigi
þá reka, sem þingmaður SkaptfeIlínga beit vera einkis eign,
þá á Skálholtskirkja þessa reka, einmitt sem reka - eigandi,
en ei sem landeigandi.
Framsögumaður:
f tilfelli því, sem jeg áður til færði úr
Suðurþíngeyarsýslu,
átti kirkjan jörðina, en Múnkaþverárklaustur átti reka-ítak fyrir landi hennar. Eptir lagafrumvarpinu hefði þá klaustrið átt að fá vogrekin á ítakinu, því það er
eigandi rekans, en eptir aðalgrundvaIIarleglu Jónsbókar, sem
nefndin hefir aðhyllzt, bera kirkjunni vogrekin á itakinu, því
hún var eigandi landsins, og sest af þessu berlega, að það
kemur ekki í sama stað niður, hverri grundvallarreglunni er
fylgt.
Konúngsfulltrúi:
Her er þó einúngis verið að -tala um
opinberar eignir, en ekki um bænda eignir, eða þær, á hverjum smá-vogrek heyra undir dómsmálasjóðinn.
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Framsðqumaður

: Her er talað um allar jarðir,

allstaðar

á öllu landi, og eingin undan þegin, hvað vogrek snertir.
Varaforsetii Eg er sömu meiníngar og aðrir þingmenn,
sem tekið hafa til orða í máli þessu, að nefndinni hati geingið hið bezta til, er hún gjörði breytíngar frá fyrstu grein lagafrumvarpsins, en eg óttast, að breytíngar, ef til vill, kunni að
gefa tilefni til meiri málaferla, en frumvarpið sjálft, efþví væri
fylgt. það er annaðhvort, að landeigendur sjáltir eiga reka
fyrir jörðum sínum, ellegar að hlynuindi þessi eru geingin
undan jörðunum, annaðhvort til einstakra manna, ellegar til op·
.inberra eigna, klaustra, kirkna, o.s. frv. En svo er lángt síðan, að reka-ítök þess! eru getin eða seld, að óvíða mun hægt
að segja, hve nær þetta er skeð. þar sem eg þekki til mál.
daga eða annara skilríkja fyrir reka-ítökum, eru þau sem optast þannig orðuð, að óvíst mætti þy~a eptir breytingar-uppástúngu nefndarinnar, hver eigandi væri vogrekanna, jarðeigandi eða rekamaður.
Sumstaðar segir: "kirkjan á allan trjáreka"; þá á hún og að eiga vogrekin bæði eptir frumvarpinu
og breytingaratkvæði nefndarinnar.
Á öðrum stað hef eg séð
svo að orði komizt í máldaga, að kirkja eigi allan stórreka fyr.
ir landi jarðar þeirrar, sem um aldur og' æfi hefir verið bóndaeign. En Mr ætla eg ilt að ákveða eptir áluamáli, hver vogrek kirkjunni bera. Alt þetta er eg hræddur um mætti verða
tilefni til deilu og málaferla, og álít eg því tryggara, að halda
orðinu "rekamaður" með frumvarpinu, en að taka inn orðið
"jarðeigandi" með nefudaruppástúngunni,
jafnvel þó nefndin hafi
látið því fylgja ákveðna og ljósa útskýríngu.
Eg hlýt því að
gefa frumvarpinu heldur atkvæði mitt, en nefndarinnar uppástúngu.
Fl'amsö.,!umaður..
Hvað málaferlum þeim við. víkur, er
hinn heiðraði varaforseti svo mjög kveið fyrir, þá hef eg aðra
skoðun á málinu, en hann. Her er til rædt um nýtt lagaboð,
og ber því, að mínu áliti, fremur að gá að því, að það skerði
ekki, heldur verndi öll réttindi þau, sem löglega eru á komin, heldur en hinu, að af því geti, ef til vill, risið málaferli.
Ef þörf er á, að fara í mál, þá er ekkert í sjálfu ser í því;
því málaferli öll enda þó einhvern tíma, en hitt er óþolandi,
að svipta með lagaboði í einu vetfángi menn réttindum sínum.
KonúngsfuUtrúinn sagði líka, að það væri ekki tilgángur stjórnarinnar, að skerða nokkur lögleg réttindi ; en eg hefi berlega
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sýnt ofan á, að ef frumvarpi stjórnarinnar
verður framgeingt,
þá verði slík réttindi af numin fyrir einstaka menn.
Ef ekki
annars
ríður á neinu öðru, en að lagaboð þetta verði svo
greinilegt,
að eingin málaferli geti risið út af því, þá er hægast að ákveða það á þann veg, að öllum jörðum á Íslandi
skuli her eptir fylgja öll vogrek án nokkurrar
undantekningar. pessi regla væri nú serlega einföld og greinileg, en þó gæti
risið af henni málaferli, þar sem svo á stendur,
að rekamörk
eru óviss milli jarða •
•lón Guðmundsson:
Eg verð að venda máli mínu aptur til
þess, er eg tók fram áðan, og .svara hinum beiðraða framsögumanni fáeinu, að svo miklu leyti sem athugasemdir
hans hnigu
að minni, ræðu.
Hann sagði um fjörurnar
í Skaptafellssýslu
fyrir söndunum,
að þær væri allar af markaðar,
og það er að
vísu satt, en víðast er þar ekkert afmarkað
land til sjóar, sem
neinn getur helgað ser. Hann sagði um jarðirnar,
sem lagztar
væri] auðn, að þær hefði verið konúngseign
eður klaustra,
en eg verð að vísa þeim heihraða framsögumanni
bæði til
Landnáma,
þegar bygðin fór af umhverfis Eyará á l\1ýrdalssandi
í jökulhlaupi,
en bygð sú átti land að sjó, og þá var eingi
konúngseígn
her, né klanstra, en síðan hefir þar þó eingi bygð
verið, og hver á nú land fyrir þeim rekum?
Sama er að segja
um Litlahverfi og Íngólshöfðahverfi
austan
til á Skeiðarársandi, eg ætla að þar hafi aldrei, svo menn viti, verið kóngs
né klaustraeign
nein, en þær bygðir voru að smá eyðast af jökulhlaupum alt fram undir lok 16. aldar og fram á öndverða 11.
öld; þar getur nú einginn helgað ser land fyrir sjó, en rekamenn eru til að hverri fjöru.
Enn er eitt dæmi um, hvort
ekki muni isjárverð þessi ákvörðun,
að landeigandi
eigi vogrek.
Brunasandur
var óbygð, frá því menn fyrst hafa sögur
af, þar til eptir 1820, en reka áttu menn áður, fyrir söndunurn;
nú eru á þessum sandi reist 3 nýbýli, sem eiga land í sjó; nú
ætti þessi nýbýli að hljóta vogrek þau, sem hið opinbera hefir
áður tekið af fjörum rekamanna,
og sama yrði þá upp á, ef
bygð kæmi á hina sandana, sem vel er þeinkjanlegt,
eins og
um Brunasand
el' orðið, þó ekki líti út fyrir það, sem stendur.
En hvað það snertir,
að tilgángur löggjafarinnar
se sá, að
svipta' eingan neinum rétti, þeim er þeir hafa haft, þá ætla
eg þó hinn tilgánginn liggja nær, að hún skipti sem jafnast
milli manna þeim réttindum,
sem þeir hafa verið sviptir að
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undan fömu, Oddar í l\leðallandi, þetta litla kot, sem metið
hefir verið til þessa lítils, sem einkis virði, fær öll vogrek fyrir sínu landi, en Skál, Svínadalur og Holt, sem eiga rekana,
fá ekkert, ef uppástúngu nefndarinnar verður framgeingt, og
svo ætla eg verði á ótal fleiri stöllum .
•1. Johnsens
Eg held, að minna séundir þVÍ komið, en
sumir þingmanna ætla, hvort heldur ákvarðanir frumvarpsins
eða nefndarinnar um aðalatriðin í 1. og 2. grein fá gildi, þar
sem eg bæði skildi skýrslu hins hátt virta konúngsfulltrúa áðan á þann veg, að frumvarp þetta um breytingu álöggjöfinni
um vogrek nú se komið til hráðabirgða ~ á meðan stjórnin
ekki fær búið til fullkomna ,reka löggjöf , er nái eins út yfir
vogrek og annan reka, af hverju helzt tægi sem er, qg eg líka
verð að ætla, að breytíngaruppástúnga nefndarinnar við 1. gr.,
reyndar þó ekki fari öðru fram, en stjórnir. ætlast til, og regl .•
ur þær, sem hingað til hefir verið farið eptir, benda 'til, þegar
nefndin, með tilliti til reka-itakanna,
bindur uppástúngu sína
við eignarskilrikiog eenju, og skilst mer þá ekki, að t, .a, m,
eigendur hændaeigna eptir þeirri ákvörðun geti náð öðru vogreki undir ~ig en því, . sem démsmélasjóðurinn
hefir hirt að
undan förnu, og sem nú er tilgángurlöggjafarinnar',að
láta
hverfa aptur undir bændur.
En hvernig sem nú þessu er varið, þá gef eg samt ekki
atkvæði fyrir fleirum en þeim tveim fyrstu greinunum, því þar
eð við, eins og eg drap á, þó bráðum getum átt von á rekalöggjöf Í heilu lagi, svo finnst mer hvorki nauðsynlegt, að
taka þær ákvarðanir, sem nefndin hefir stúngið upp á um
auglýsingu vogreka, o. s. frv., inn í þetta, ef eg svo má að orði
komast, bráðabirgða-lagaboð,
ne heldur, ef svo ætti að vera,
nóg, en eg ætla aptur á móti sjálfsagt, að um þessi og önnur
her að lútandi atriði, verði farið að þeim reglum, sem híngað til
hefir verið fylgt, á meðan þau hin sömu vogrek felln ti:! dóms-·
málasjóðsins, og gjöri eg þá 'líka ráð fyrir, að t. a. m. um
þau vogrek, sem liggja við spjöllum, yrði farið eptir ákvörðunum Jónsbókar (rekab. 12. kap.), að landeigandi hirði þau og
selji, þegar búið er að koma á þau virðingu.
. Framsögumaður:
Með tilliti til þess, sem hinn heiðraði
fulltrúi Árnesínga sagði nú,skal
egeinúngis
leyfa mer að
benda á, að ef ei þykir þörf vera á, að lýsa vogrekum, þá
þarf einhver að taka ser hreytingaratkvæði um það, að í 1. gr.
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Iagafrumvarpslns
séu feld úr orðin: "á vissum tíma".
Annars
fel eg þíngmönnum sjálfum ab dæma um, hvort ekki í því að
sleppa allri lýsíngu vogreka, þó ekki se nema um sinn, liggi
sú upphvatníng : notið ykkur nú tækifærið, piltar,
meðan þil'l
getið.
En hvað sem þessu líður, vil eg samt óska, að einhver
tæki breytíngaratkvæði,
um að nefnd orð verði feld úr, svo
þetta þurfi ekki að tálma löggildíngu
frumvarpsins.
Konúngsfulltrúi:
Eg held þó ekki nauðsynlegt,
að menn
aðhyllist þessi breytíngaratkvæði,
því menn mundu geta bjargazt við Jónsbók og opið bréf frá 4. maí 1778, § 1 og 2; því
þó vogrek se svo lítið, að það eigi heima í § 2., getur þó skeð,
að það hafi þau kenni merki, að því megi lýsa á löglegan hátt,
ef það þykir svara kostnaðinum.
Framsögumaður:
Hinn hátt virti konúngsfulltrúi
veit þó,
að þ~ð hefir ekki tíðkazt,
að lýsa vogrekum,
og það væri þá
merkilegt,
ef bændur færu ab taka það upp hjá sjálfum
ser
að lýsa þeim, án þess það væri gjört þeim að lagaskyldu.
Konúngsfulltrúi:
það er að sönnu satt; að þessum smávogrekum hefir ekki ætíð verið lýst, en ein af ástæðunum,
hvers vegna ekki hefir verið á kveðið neitt um lýsinguna í lagafrumvarpi
þessu,
er sú, að ómögulegt
er stundum
að lýsa
þeim, t. a. m. plaunkum,
borðum,
ferstrendum
trjám og smábrotum
af skipumi
og bátum, sem eingin kennimerki
hafa,
en þar sem því verður við komið, er ekkert á móti því, að þeim
8e lýst.
Framsögumaður:
Að binda lýsíngu vogreka við það, að
því verði við komið, virðist mer alt of völt regla, eða réttara,
sama sem eingin regla, því alkunnugt
er, ab einn álítur það
ógjörlegt,
sem hinn hyggur að verði við komið.
Yfir höfuð að
tala mætti að vísu fara í þessu efui eptir Jónsbók,
'en mer
þykir skrítið, að skipa það i sama lagaboði, sem að öðru leyti
umturnar aðalgrundvallarreglu
hennar • tilliti til vogreka.
J. Johnsens Samkvæmt bendingu hins heiðraða framsögumanns, tek eg mer það breytingar
atkvæði,
ab orðin "á réttum
tíma" í frumvarpinu
og nefndarálitinu
falli úr.
Ásgeir Einarsson:
Eg stend nú ekki upp í því, skyni,
að eg' búist við, að geta styrkt þann heíðraða framsögumann,
enda bera þíngtíðindin þess vott, að hann hefir varizt dreingilega móti mörgum.
En fyrst menn hafa gjört mikið úr þeim greinum JÓIIS-
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bókar, sem enn nú eru í gildi, furðar mig á því, al'l liigfræðín,qarnir, sem mæla móti þínglýsingunum, sem nefndin stakk
upp á, hafa ekki viljal'l líta ofan í 12. kapítula í rekabálki
Jónsbókar; þar stendur svo: "Ef sá maður kemur til vogreks,
er réttar heimildir þykist á eiga, og hefir til þess skilrík vitni,
og sver hann lýrittar eið, hvort sem það er arfur manns eða
ððruvisi, þá skal hann hafa, sem hann kallar til, en verð fyrir
hitt, sem lógað er. Nú koma ei eigendur til, þá skal láta
segja til á alþingi, hvali fe þar er rekið." það er nú óhægra,
að lýsa vogreki á alþingi, en var til forna, þegar alþing var
haldið ár hvert, en það er sjálfsagt, að ekki verða vogrekin ætið
geymd óseld svo lángan tíma; en þá á það við, er eg las upp úr
greininni, "en verð hins lógaða& o. s. frv. Mig furðar það,ef
þíngið' vill nú gáilga fram hjá þessari ákvörllun í lögbók þeirri,
er hefir verið álitin en helztu grundvallarlög landsins, og setja
'ekkert í staðinn', enda vert eg ekki til, að þessi kapítuli se með
löguni upp hafinn. þíngmallur Skaptafellssýslu heit, að menn
gætu ekki lýst marki á plaunkum eða öðrum vogrekum, nema
þeir kynnu uppdráttarlist ; mer þykir varla þörf að SVara þessu.
Nefndira var að leitast við að gjöra sem vafaminnsta takmörkunina milli þeirra vogreka, er konúngl beinlínis heyrði
til, og þeirra, er jarðeigandi ætti, því stakk hún upp á því, að
einhver föst áhöld eða flaki ætti að fylgja með, ef mörg tre
eða plánkar rækju, svo sýslumenn ættu ekki vald á að :taka
þau vogrek af landeigendum, er vafi væri um hvort þeir ættu.
En nefndin hafði líka tillit til þeirra vogreka. er menn þeir
ættu, er byggju á landi her, því mest líkindi eru til, að eigendur gætu leidt sig að þeim, ef nægur frestur væri gefinn til
að lýsa þeim. það er alkunnugt, að opt missa menn báta á
Íslandi, og reka þetr stundum annarstallar lítill skemdir; en eg
veit ekki til, all þeir SEm með marki eigendanna, þó nokkuð
af farvið þeirra se það, sem optast er farinn frá þeim, það er
því auðvitað, að ef eigendurnir mistu báta þessa, af því að
ekki væri mark þeirra á þeim, þó þeir gætu sannað með vitnum, að þeir ættu þá, væri þeim gjört rángt gegn þeirri áminnztu grein, er eg las upp úr rekabálki. Opt ber líka svo
við, að menn missa tré í aftaka brimum, þó þeim' hafi verið
velt upp fyrir venjulegt flæðarrnál, og veit eg til, að þeir hafa
feingið þau aptur, þegar þeir hafa getað lýst þeim, og fært
sannanir fyrir auðkennum þeirra, þó ekki hafi verið með rekaI
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marki; sama hefir og verið með tre, sem menn hafa mist á
sjó.
þíngmaður Gullbringusýslu
gat þess, að mörg þilfarskip
væru á Íslandi og strönduðu stundum,
þetta vita allir þingmenn að er satt, en fyrst menn hafa komið fram með ýmsar
sögur, við víkjandi
þessu máli, leyfi eg mer að segja eina
dáfallega.
Maður nokkur á Íslandi misti þilfarsbát
fyrir fáum árum, og fann þilskipsformaður
danskur nokkuð fcmætt af
bátnum á sjó, og flutti það til lands, og var það afhent hreppstjóra, en formaðurinn
fór með atkeri,
sem hafði verið með
því fundna, og Iézt mundi koma með það aptur,
en þegar til
átti að taka, sagðist hann hafa mist atkerið í sjóinn.
Hreppstjórinn, sem eg gat um, ritaði sýslumanni
um það fundna, eu
hann birti hreppstjóra
aptur amtmanns boð um, að sá, er fundið hefði, skyldi eigahelmínginn,
en konúngur helminginn,
og
skipaði sýslumaður hreppstjóra
að selja það fundna við uppboðven meðan .0 þessu stóð, fretti eigandinn til þess fundna
og gaf rnauni fullgildingu ,að krefja þess fundna i sinni fjærveru og borga bjarglaun.
Eptir mikil umsvif kom annar úr.skurðucfeá
amtmanní, sem heimilaði
eiganda það fundna,
en
fundarmaður
notaði ser þann fYl'ri úrskurð amtmanns,
og tók
helming' verðsins í bjarglaun.
Hefði vogreki þessu verið lýst
á þann hátt, sem nefndin hefir stúngið upp á, gat eigandinn verið búinn
að fá þal'l, áður en amtmaðurinn
lagði þann ámioozta slé.qgjudóm
á málið.
Hvað aðalgrundvallareglu
þá
snertir,
sem nefndin hefir geingið út frá, um að landeigandi
fái vogrek, þarf eg ekki að minnast á, því það hefir framsögumaður gjört nægilega.
Eg er ekki öldúngis mótfallinn breytingar-atkvæði
þess konúngkjörna
þingmanns um að slá málinu
á frest, mer þykir mikið nauðsynlegt,
að það komi fyrir augu
þjóðarinnar,
áður en það verður að þeim lögum, sem leingi
eiga að vara.
Eg veit að sönnu, að þjóðinni þækti vænt um
að fá þessi lög, því svo er mikil gremja í mörgum út af ýmsum ítökum, að þeir mundu una því iIIa, ef óheppilega
tækist
með þetta mál. Mer kemur því til hugar að stinga upp á því,
sem viðauka-atkvæði,
að ef bænarskrá
verður send til konúngs um þetta
mál nú þegar,
að beðið verði um lagaboðið, einúngis f.lJt'st um sinn; og áskil eg mer geymdan rétt til
þessa atkvæðis.
Varaforseti:
Eg bæti því við með tilliti til þess, er hinn
virðuglegi þingmaður Árnesínga sagði, að honum fyndist nokk-
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urn veginn fullkomin samhJjóðun millum frumvarpsins í 1. §
og nefndaruppástúngunnar,
að þvi leyti sem nefndin vildi láta
venju og skilríki ráða og skera úr málum.
Nó er það öllum kunnugt, að máldagar eru eingan veginn
svo ljósir í þessu efni, sem skyldi, og við því er heldur ekki
að búast, hvað vogrekin snertir; því að vísu munu flestir
máldagar kirkna miklu eldri, en tíð sú. er Togrekin voru af
stjórninni tekin undan jörðum her í landi, og er því ekki að
búast við, að þeirra se getið í eignaskrám þeim, sem frá þeirri
tíðinni eru , nær menn ekki vissu að gjöra neinn mismun á
rettl til vogreka og annars reka. Væri nokkrir máldagar ýngri
en frá áminnztri tíð, er .aptur eingin von, að vogreka se í þeim
elgnaskrám getið; því þá gat einginn selt eða gefið það kirkju,
'sem hann ekki átti' sjálfur. Ættu menn á hinn bóginn að fara
eptir venjunni, þá kæmi, ef til viti, enn Terra upp á; þvi hún hefir
tekið af kirkjunum rett til vogrekanna og sagt: "Bændaeignin á
ekki vogrek, og því ekki kirkja í rekamarki fyrir böndaelgn".
Venju þessa vil eg nú ekki dæma, .en hitt veit eg,að sýslu~
menn hafa eptir þessari venjunni feIt úrskurða, og sagt; áð
bænda eign gæti ekki öðrum meira gefið, en hún ætti sjálf.
Eg se því ekki annað, eh að kirkjur mættu missa öll vogrek
eptir venjunni, jafnvel þar, sem þær með berum orðum eiga
~~re~
,
Framsögumaður:
Mer skilst það ekki, að einstöku tilfelli, eins og hinn heiðraði varaforseti fór fram á, geti' skapað
venju, heldur út heimtist til hennar, að hinu sama se fram farið í mörgum sömu tilfellum um lángan tíma, og einkum þarf
tíminn að vera langur, þegar svo stendur á, lÍð það, sem á að
skapa venjuna, ber sjaldan við, og er í mörgum greinum ekki
hægt að semja svo lagaboð, að menn þurfi ekki að grípa til
venjunnar, sem á öllum öldum og i öllum þeim löndum, er
lögum og rétti er farið fram, hefir verið álitin heilög. þannig
er í lögbók vorri eður Jónsbók skírskotað til þess, sem hafi
verið "að fornu", og bið sama fyrir kemur á mörgum stöðum
í hinum dönsku lögum.
Við dómstól ana, einkum hina efri,
er venjan bæði gildandi og ómissandi, og ekki er lángt síðan
að í hæð sta rétti var dæmt eptir venjunni mál úr Múlasýslu,
við víkjandi fátækratíund af konúngsjörðum, og hafa stjórnar{'áðin opt lagt þann úrskurð á, að í því og því tilfelli
skyldi .fara að venju, og ser í lagi í tíundarmálefhum.
Hvað
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við víkur heimildum þeim, er nefndin vill hafa fyrir vogreksréttinum, þá get eg ekki ímyndað mer, að kirkjur missi nokkurra vogreksréttínda, þegar bætt er við "að fornri venju", eptir uppástúngum nefndarinnar, fremur en eptir hinu um rædda
lagafrumvarpi.
Ef einhver fjara er gefin, eptir að bændur mistu vogreksrétt, þá hefir kirkjan ekki eignazt hann með fjörunni, en af
þVÍ cptast nær er bágt að sanna, hvort gjafarinn átti penna
rétt, vildi nefndin bæta úr þessu með því ekki að eins að viður kenna máldaga, heldur einnig forna venju sem gilda heimild, og þóktist nefndin þá hafa búið vel um rétt kirknauna.
J. Joknsen: Ef það, sem mer heyrðist hinn heiðraði varaforseti segja, hefir verið venja nokkurstaðar. að hafa það undir dómsmalasjððinn
undan eigendum bændakirkna, sem rekur
upp áfjörur þeirra af vogrekum, þá ætla eg, að eg megi segja,
að þetta se raung venja (óvenja); því þar sem svo segir fyrir
i opnu bréfi frá 4. maí·J778 2. gr., að ",kirkju.m" beri vogrek
þau, sem þar ræðir um, þá er víst um það, að þetta orð nær
eins út yfir bændakirkjur og kirknajarðir, eins og aðrar kirkjur í landinu, og það hvort heldur bændakirkjurnar eiga (eins
og að orði kveður í máldögum þeirra) mikið eða lítið í heimalandi, og veit eg til, að á þessa leið er úrskurðað af amtmanninum
í Suðutamtinu við og við. Annars er eg því fremur á sama
máli og nefndin um 1. gr., sem nefnd sú, er frá upphafi fjallaði um mál þetta eptir konúngsúrskurðl
23. apríl 1845, og
hverrar meðlimur eg líka var, hafði sömu gruudvallarregluna
fyrir augum, að rekinn felli til landeiganda, og gef eg nefndaruppástúngunni við þessa grein óhræddur mitt atkvæði.
Varaforseti: Óli hin lánga ræða hins virðulega þingmanns
frá Árnessýslu er mer að öllu leyti óviðkomandi; mer duttu
ekki. í hug og eg talaði ekki um bændaeigna kirkjur, heldur
rekarétt kirkna fyrir bændaeigna jörðum.
Framsögumaður:
Eg skal einúngis geta þess að endingu,
að þegar á eina hliðina litið er til þeirrar grundvallarreglu Jónsbókar, að vogrek á ítökum fylgdu landeign, en á hinn bóginn
þess er gætt, að margir itaks-hafendur eru búnir að ná vogrekunum undir sig, þá held eg, að menn mundu una því betur, að réttur jarðeiganda yrði framvegis rýmkaður í þessu tilliti, heldur en hinu, að itökin fengju enn nú nýan viðauka.
Annars mega menn ei við yfirvegun málefnis þessa einungis
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horfa á kirkjur og þeirra Íti)k, heldur verða menn einnig að
hafa ser fyrir hugskotssjónum
bændaeignirnar
og ítök fyrir
þeirra löndum; og þar sem nú á að gefa þeim aptur ný réttindi, hygg eg, að bændur muni una lángt um betur við, að
láta landeiganda rétt rýmkast, en reika-eiganda, og þannig
halda réttindnm sinum í sama horfi, og þau voru fyr eptir
Jónsbék,
áður en þau mistust,
Varaforseti:
Framsögumaður vill gjöra ftökin óþokkasæl,
en hann verður að gæta þess, að í öndverðu ero þau annaðtveggja gefin eða seld, og hvort sem er, hefir eigandi hinn
fyllsta rétt til þeirra. Fæ eg því ekki skilið, að eign þessari
fylgi nokkur óþokki fremur en hverri annari eign, eða það se
hin minnsta ástæða til að svipta eigendur notum þeirra og
rétti, Sama mætti annara segja um allar kirkjueignir; því þær
eru á sama hátt orðnar eign kirknanna, og væri þá einnig óþokkasælt, að leigur þeirra og landskuldir gánga til uppheldis prestum.
Ásgeir Einarsson:
Eg ætla ekki að minnast á þ'all, sem
varaforseti talaði um reka-ítökin; eg þykist ekki þurfa að minna
þjóðina á, hvemin sum þeirra munu .•.era komin til. En mer
þókti vænt um, að hreift var við orðunum "fornri venju" í
nefndarálitinu, því þó eg vildi ekki setja mig beinlínis móti
lögfrððum manni í nefndinni um þetta, þókti mer orð þetta
mjög athugavert.
það er mikið áríðandi, áð lögin séu vafalaus og fast ákveðin, því annars getur svo farið, að venjan dragi réttvísi og skynsemi á eyrunum.
Varaforseti:
Eg heldvhvað venju þá snertir, sem Jónsbók
nefnir, eða þar sem hún segir: "eins og verið hefir að fornu",
þá meini hún fremur til fornra laga, en til venju manna á
milli. það er að öðru leyti auðvitað, að öll hin elztu lög grundvölluðust á venju, og voru, ef til vill, ekki annað, en venja
ein. En Íslendingar höfðu lifað í borgaralegum felagsskap og
átt ser lög laungu áður,. en Jónsbók varð.
Framsögumaður : Eg verð þó að þverneita því, að orð.ill "að fornu" í Jónsbók þýði hið sama, sem í fomumIðgum,
sem se geingin úr gildi vegna annarar nýrri, því þetta mætti
fremur kalla fyrnda, en forna venju.
Hvað hinum aUra elztu'
lögum íslands við víkur; þá er eg ekki svo kunnugur þeim, ~ð
eg þori að fullyrða nokkuð i því tilliti, en í Jónsbók er þýð.'
ingin á orðunum "að fornu" vafalaus. . Eg vil til taka eitt dæmi:'

829

í landsleigubálki
XLtX. kap. stendur, að þar skuli réttir vera,
sem a ð forn u hafa verið.
Hvaða eldri lög skyldu
það nú
vera, sem á kvæðu , að réttir skyldu vera undir því eða því
moldarbarðí I það væru skritin lög. Hitt tel eg óyggjandi, að
lög geti ekki orðið samin, án þess í einstöku tilfellum, að skírskota til venjunnar;
þvi ella þyrfti að setja i þau smámunalegal' ákvarðanir,
eins og líka það í sjálfu ser er ógjörlegt, að
lögin nái út yfir öll einstök tilfelli, svo aldrei þurfi að grípa
til venju.
Konúngs(ulltrúi:
þó mer áðan skildist ræða hins heiðraða framsögumanns
vera þess innihalds,
eins og hann vildi
svipta ítakseigendur
rétt] til vogreka,
þá hefir það að líkindum ekki verið meiníng hans;
því eg ætla (og þar að lýtur
margt í ræðum hans),
að hann se mer og lagafrumvarpinu
samþykkur
i því, að hann vilji ekki svipta neinn þeim J'ettindum, er honum ber eptir nú gildandi löguni,og
til þess miðar einnig breytingar
- atkvæði nefndarinnar
ítöluliðnum
1;
en ef menn skyldu fremur fallast á það, en frumvarpið,
þá
vil eg benda nefndinni til, hvort ekki mundi réttara
að orða
það á annan veg, og setja orðið rekarétt í staðinn fyrir "vogreksrett";
þvi eg veit ei til, að kirkjur eigi nokkurn vogrekarett eptir máldögum,
heldur er hann til einkaður þeim með löggjöfinni á þeirra eignum,
og eptir því sem lögin híngað til
hafa verið alment skilin einnig þar, hvar máldagar
þeirra eigna
þeim reka-ítök eða rekarétt. það getur .verið, að þingið fallist
á þetta breytingar -atkvæði,
og vil eg þá skjóta því til nefndarinnar
og þingmanna
yfir höfuð, hvort þeir ei vilja hafa
breytingar-atkvæðið
svo lagað, eins og eg hefi bent til.
Framsögumaður:
Hvað því við víkur, er hinn hátt virti
konúngsfulltrúi
sagði, að i máldögum kirkna aldrei se til teki~ neitt um vogrek,
þá játa eg að vísu, að það er sjaldgæft,
en þó man eg fyrir víst, að vogrek eru nefnd í máldögum
Ása kirkju.
Að öðru leyti er nefndin fús að taka öllum þeim
breytingum,
sem mega leiða til betri vegar, þegar að eins aðalgrundvallarregla-Jónsbókar,
um hverjir skuli eignast vogrek
þau, er ekki U!lp· spyrjast,
er látin standa
óröskuð, og áskil
eg merllð mega með. samnefndarmönnum
mínum gjöra slíkar breytingar,
áður en málefni þetta kemur til siðustu umræðu.
Varaf01'seti: Mer virðist það
þó nauðsynlegt,
að breyt.
.
íngaratkvæði
séu 'tekin nú, áður .en undirbúningsumræðu
þess-
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ari er slitið; þvi skeð getur, að einhver annar, sem hefði viljal'l taka breytíngaratkvæði, sleppi því, þegar hann heyrir þessi
ummæli framsögumanns, en hann eða nefndin skjóti þvi þó
hjá ser, og fái svo sá, sem taka vildi, ekki siðar færi á því.
þó framsögumaður hafi seð vogrekanna getið í einum máldaga,
mun það mjög sjaldséð, og víst ætla eg, að ekki geti þeirra
1 af 20 máldögum; eg í það minnsta hef ekki sec) "það i einum einasta máldaga. Rekaréttueinn er eins gamall í landi her
og bygð landsins; en lángt leið um, áður vogrekin væru af
konúngl tekin frá kirkjum og bændum; því er ekki við að búast, að vogreka se getið í eígnaskrám kirkna. par sem í máldögum kirkna er til tekinn allur reki eða stórreki , þar munu
nú -kirkjurnar eiga rétt til allra vogreka, eða hinna stærri; en
fáir· munu máldagar kirkna samdir, síðan vogrek voru tekin tal
jarðaeigendum her í landi, því má ekki búa~t við, að þeirra
Be getið í eignaskránum.
Ef að nefndin þvi ekki sjálf áskilur ser nú strax breytingu i uppástúngu
sinni, þá áskil eg mer
það breytingaratkvæði, að í niðurlagi hinnar fyrstu uppástúngu
nefndarinnar falli úr orðið "prestar", en "voe;reksrett" sé breytt
i "rekarett".
Framsögumaður:
Ef þingmenn hafa breytingaratkvæðí,
sem þeim þykja við eiga, þá vil eg ráða þeim til, að bera þau
upp, en eiga ekki of mikið undir nefndinni í því tilliti, því þó
hún haf góðan vilja, getur henni samt yfir. sézt, og. betur sjá
augu en auga.
Líka er það aðgætandi. að ef breytíngaratkvæðin ekki eru tekin undir undirbúningsumræðunni,
geta þau
ekki að réttum þíngsköpum komið inn í lagaboðið seinna.
Annars verð eg að geta þess, að ekki mun vel til fallið, að
sleppa orðinu. "prestar", eins og hinn heiðraði varaforseti stakk
upp á; því alt annað eru lensjarðir presta, en kir~jujarðir.
Th. Gudmundsen:
Af þvi talað hefir verið um venjuna,
og mótsettar skoðanir á henni hafa látið sig í ljósi, skal eg
fara nokkrum orðum um hana.
Venjan, hvaðan er hún? úr öllu lífinu, hvar sem þáð hrærir sig. Hvar er hún? í öllu lífinu, hvert sem er litið, afhverju
hún er sprottin. Áður en lög urðu til, var venjan, og er hún
þannig undirstaða Iöggjafarinnar, sem grundar sjg að miklu
leyti á venjunni og öllum hugsunarhætti serhverrar þjóðar. En
eins og venjan er undirstaða lögg;afarinnar, þannig verkar hún
einnig á lögtUöfina, eptir að hún er orðin til, og gefur hvöt og
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tilefni til, að henni se breytt og hún, ef til vill, löguð í hendi.
þannig á venjan ser stað í stjórnar- athöfninni, hj3 yfirvöldunum, dómstólunum og í öllum viðskiptum manna á milli.
það er ómögulegt að semja svo fullkomin lög, að ekki séu
eyður í þeim, því til fellin í lífinu eru svo margbrotin og samtvinnuð, að eingin löggjafi getur gjört ráð fyrir þeim öllum ;
þá kemur venjan, sem bætir út skák og fylli,' út þessar eyður í löggjöfinní ; það gæti hún ekki, væri hún ekki sprottin
af sjálfu lífinu og reynslunni.
þeir gömlu Rómverjar, sem
höfðu næma tilfinningu fyrir öllum réttindum, höfðu veujuna,
eða siði forfeðra sinna (mos mqjorum} í miklum heiðri, og
nefndu hana og þá óskrifuð lög (jus non seriptum), og þannig gjöra allar siðaðar þjóðir, hjá hverjum rettar-tilfinuíngin er
næmust og fullkomnust. Menn gætu má ske ímyndað ser, að
venjan stundum fæði af ser óvenju, en afþessu er eingin hætta
búin, því se það fóstur óvenja, á það ser aldrei lángan aldur
og kemst aldrei til framfæris, það er að segja, getur aldrei
haft nein áhrif á löggjöfina eða á viðskipti manna.
Eg hefi leyft mer að fara þessum orðum til þess að sýna,
hvaða makt og veldi venjan hafi og eigi að hafa,. en ekki er
tilætlan mín, að blanda henni, framar en góðu hófi gegnir, við
þetta mal, þvi eg hefi verið svo óheppinn, að eg ekki hefi
getað verið her nálægur við umræður málsins, nema þá fyrstu
ræðu, af því embættisskylda mín hefir um rúman tíma haldið mer burtu héðan úr salnum, og er eg því næsta ókunnugur umræðum málsins.
Guðmundur Brandsson:
Við víkjandi fyrstu grein frumvarps þessa vildi eg mega spyrja, hvort sá rétti tími, sem þar
er talað um, eigi að skiljast fyrir ár og dag; því ef svo er,
gæti eg ímyndað mer, að réttir eigendur hinna svo kölluðu vogreka yrðu opt að tapa þeim vegna þessa stutta tímabils, Eg
set til 'að mynda, að þiljuskip færist, sem maður ætti vestur á
Hornströndum, og ræki einhverstaðar lángt austur með landi;
þá væri mjög óvíst, að eigandinn feingi vitneskju um þéttað,
fyrr en um seinan. Fulltrúi Árnesínga drap á það, að þegar
þess háttar hlutir bæru að landi, sem lægju við skemdum, þá
mundi nauðsyn krefja, að selja þá sem fyrst, líkt og Jónsbók
gerði ráð fyrir. Eg er nú öldúngis á sömu meiníngu og hann
í þessu, því margt gæti það verið, sem þanninn ræki, sem ekki
væri gott að geyma, án þess það skemdist, til að mynda kaðl-
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ar af skipum, segl og margt fleira. Eg held því, að það mætti
fela hreppstjórum á hendur að virða þetta og selja, en rettir
eigendur, ef síðar leiddust í ljós, gætu eins fyrir því haft aðgáng til andvirðísins, því ekki er altend svo hægt að leita
sýslumanna, sem má ske eiga heima í miklum fjarska frá
því strandaða gózi, þar sem það hæri að landi.
Her að
auki getur illviðri og ófærð á vetrardag gjört æði mikið til
sakar í því efni, en lángt að biða manntalsþings með það,
sem við skemdum lægi.
Við víkjandi annari grein frumvarpsins vildi eg mega spyrja,
hversu lángur sá tími ætti að vera, sem álitinn væri næg sönnun fyrir því, að það, sem þá hæri á land, væri af skipi, sem
strandað eða sokkið hefði við strendur landsins, því eg álít
eingan hægðarleik að vita, hvort það hefir heldur þannig farizt, eða liðazt sundur í hafi. Eg minnist þess, að árii'a 1836
bar að landi á Reykjanesi fjarska mikinn trjávið bæði af ferstrendum stórtrjám, plaunkum og eikarstykkjum, og sl æddi
mestu af þessu upp á litlum bletti, þar sem það varla ætlaði
að rúmast, en af skipsbraki kom næsta lítið, svo af því varð
ekki ráðið, hvort skip það, er trjávið þennan hafði haft innan borðs, mundi heldur hafa farizt þar, en annarstaðar, jafnvel þó miklar líkur þæktu til hins fyrr nefnda.
par sem í 1. grein er talað um, að eigendur rekanna skuli
eignast alt það vogrek, sem ekki el' meira vert en 15 rhd., þá
vildi eg mega spyrja, hvort þeir fjörueigendur, sem t. a. m.
20 dala virði her upp á, skulu tapa því að fullu, eða þá eignast 15 dala virði úr því rekna, því mer þækti hitt ekki sem
jafnaðargjarnast.
pað hefir orðið hér nokkuð margrædt um forna venju, og
hvert gildi hún hefði haft og ætti að hafa; þess vegna áskil
eg mer það breytíngaratkvæði, að þar sem í uppástúngu nefndarinnar standa þessi orð: formi venju, verði sett í stað þeirra:
laga heimild.
Framsögumaður:
Ekki get eg annað en álitið, að frestur sá, sem nefndin hefir stúngið upp á, se réttur og nægur,
og er það alkunnugt, að ár og dagur er sama sem ár og vika,
.enda yrði frestur þessi stundum næstum 2 ár, þegar svo bæri
undir, að vogrekið kæmi á land skömmu eptir manntalsþíng.
Hvað við víkur óvissu á takmörkunum milli strandaðs fjár og
vogreka eptir 2. gr. í lagafrumvarpinu, þá hefir nefndin leitast
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við að bæta úr þessu; enda hefir hinn virðulegi þingmaður ekki
getai'l bent á neitt það, er betur mætti fara.
Hvað loksins
snertir óvissu þá, er honumþókti
vera á 15 rhda verðinu, þá
er það auðsætt, að vogrek þau, sem miðuð eru við þetta takmark, ganga undir eins undir krúnuna,
ef þau nema meira
verði, og virðist mer þetta ekki þurfa frekari útskýringar
við.
Í tilliti til strandaðs
fjár er fresturinn
annars ákveðinn
til 2.
ára i opnu bréf 21. apríl 1819.
Ás!/cir Einarsson: Vegna þess að þingmaður Gullbringusýslu mintíst á, að tími sá, er nefndin heiði sett, ár og dag,
væri of stuttur, þá get eg þess fyrst, að eg held, að allir viti,
Jlvað þessi orð þýða, nefni], ár 'og 6 vikur, óg þar að auki sá
nefndin, að þetta var nógur tími fyrir alla, sem eitthvað mistu
-á Íslandi,
til að koma lýsingum um alt land, og yrði það þá
,kunnugt, hver þinglýst vogrek ætti, ef eigandinn væri á landi
her, eu hvað út1endvogrek
snertir, þarf her ekki um að tala.
Guðmundur Brandsson:
Ef a1Iir þeir, sem þiljuskip eiga
og sem þó má ske geti mist þau,eru
ánægðir með þessa ráðstöfun, þá er eg ekki hræddur um, að hún gjöri mer skaða;
en þar sem orðið hafa skiptar
meiningar
UDJ það, hverjum
vogrekin ætti að til heyra her eptir, hvort heldur landeiganda
eða rekamanni,
þar sem hinn sami getur ekki verið hvorutveggja, þá vil eg áskilja mer það breytíngaratkvæði,
að þar
sem svo á stendur,
þá eignist vogrekin
að helmingi
hvor
þeirra,
það er að skilja, þar sem lögleg rekaréttindi
opinberra stiptana ríða ekki í bága við þetta.
Framsögumaður:
þó breytingar-atkvæði
þetta við fyrsta
álit kynni að sýnast vel til fallið, þá getur (lati samt ekki átt
við, nema þegar óvissa er um, hverjum vogreks- réttur að lögum bæri.
En að öllu eru þessi úrræði ótiltækileg,
þegar eigandinn
að öllum vogrekum er viss,
svo sem eru kirkjur, opinberar
stiptanir og lensjari'lir presta, og væru helmingaskipti
þessi þá
.öldúngis
ránglat.
Hvað við víkur ítökum
þeim, er bændur
eiga fyrir landi annara bænda eigna, þá gjöri eg ráð fyrir, að
hlutaðeigendur
mundu una þvi betur, að gefa sjálfir nokkuð
.eptir af rétti þeim, er þeim í öndverðu
löglega her, og lög.gjöfin nú ætlar aptur að veita þeim, heldur en að láta löggjöfina sjálfa Il:jöra þessi skipti.
Jakob Pidursson : Eg hefi heyrt því hreift . við umræðu
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þessa máls, .að það mundi vera sjaldgæft, að bændajarðir ættu
reka- ítök fyrir opinberra stíptana jarðeign, og mundu því -eígendur þeirra fyrr töldu lítils i missa, , þó þeir næðu ekki til
réttínda þeirra, sem hiðkonúnglega
frumvarp, er nú er verið
að-ræða, veitir þeim til vogreka framvegis. En þó eg se ekki
v~ða kunnugur,he6r
eg,þó heyrt, að bænda- eignirnar Hafrafellstúnga .í Axarfirði og Ás í Kelduhverfi ættu rekaparta, sú.
fyrr nefnda fyrir Skinnastaða kirkju landi, en hin fyrir klausturjörð norður á. .Sléttu. , .
Á báðum þessum jörðum~ Hafrafellstúngu og Ási, hafa staðið kirkjur, sem nú eru af feldar,.og munu því ekki geta helgað eigendum vogreka-tilkallið á. reka-itökumþessum
eptir nú
gildandi lögum og venju; væri því. þess tilfinnanlegra fyrir
eigandann að Ási, a~ missa af réttindum þeim, sem stjórnin í
frumvarpinu vill, unna honum og öðrum bændum, sem hann er
skuldbundinn til að. annast, ábyrgjast og gjalda eptir þau kúgildi, sem hin forna kirkja átti, svo kállaða mötu til prestsU1S árlega.
Ekki einasta í tilliti þessara jarðeiganda, heldur. allra þeirra
bænda, sem ítök eiga 'fyrir annara .laúdi, læt egþai'i íljós], að
eg aðhyllist frumvarpsins 1. grein ðumhreytta, ogmunegá
þ~
leið' veita atkvæði mitt á sínum tíma, af þvi mer finnst. hún
eíngum .vanskilníngi undir orpín.
þar eð ekki fleiri tóku til máls, kvað forseti mál þetta
nægilega rædt til undirbúnings.
Að því .búnu var. upp lesinn og samþyktur nokkur kafli
þíng~ókar. framan af 82; fundi.
.
'því næst sleit forseti fundi, qg bað menn aptur koma á
fund klukkan 5!.

6. ágúst·.

þrítugasti
.. og fimti fundur.
, A.Uir á fundi, , r

, þá. var. tekið. fram t~lsíð1Ístu WllM!ðu og. atkvæðagreiðslu

konúnglegt lagafrumvarp' um .kosníngar ctil. þíngs þess á ÍsIandl, sem heitíð-er í konúngsbréfl 23. sept~mherlS4S.
Forseti: ..,Hinn konúngkjqrni. ;T8raþíngmaður andlegustéttarinnar hefir. skýrt mer frá, að þau orð, .sem .hann bar upp sem
viðauka- athæði við enda ,16~greinar, og eru tekin næe þVJ
"

i .
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orðrétt úr 12. grein frumvarpsins, eigi að réttu lagi heima við
enda 17. greinar; get eg þessa í því skyni, að menn taki það
til greina, og Ieiðrétti það í atkvæðaskrám þeim, sem fram
eru lagðar, áður til atkvæða-greiðslu kemur.
.
Mer sýndist ræður manna seinast um: þetta mál vera svo
einfaldar, að eg get ekki ætlað þess þörf, að skipta frumvarpinu nú í kafla; þó skal eg svo gjöra, ef einhverþíngmanna
óskar þess.
Guðmundur Brandsson:
Eg fyrir mitt leyti óska þess,
að málið sé rædt i köflum, eins og áður, svo menn eigi kost
ti, að taka einu sinni til orða um hvern kafla.
þ. Sveinbjörnsson:
Eg verð líka að óska þess, af sömu
ástæðu og þíngmaðurinn til færði.
Forseti kvað þá svo vera skyldi, og yrði þá hin sama
flokkaskipun nú og áður, þegar frumvarpið var rædt til undirbúnings; var svo 'byrjað að ræða um 1., 2. og 3. grein.
Framsögumaður:
Áður en farið er að ræða kaflana, eins
og hinn hátt virti forseti nú lagði fyrir, verð eg að leyfa mer
nokkrar aðal-athugasemdir um málið sjálft yfir höfuð og hin
mörgu breytingaratkvæði
við frumvarpið. . Breytingaratkvæði
þessi gjör-umsteypa frumvarpinu, þar sem það fer fram tvöföldum kosningum, en þau fara fram einföldum,
og einmitt í
hina sömu stefnu og frumvarpið, sem þingið hefir áður samið
og: samþykt ; og þar sem þau meir eður minna eru svo að
segja orðrétt tekin úr þíngsfrumvarplnu,
þá fannst nefndinni,
sem: hefir átt serstakan fund með ser til að yfirvega þetta nákvæmlega á ný, að þvi siður se tTIefni né tiltækilegt fyrir þingið, að fallast nú á frumvarp þetta svona lagað til vara, sem
breytingunum er þó miður skipað og þær koma nú ver við með
konúngsfrumvarpinu, eru til dæmis um þetta margar ákvarðanir,
og einkum 16. og 17. gr. Eins og eg þegar ráðgjörði i undirbúnings - umræðunni, hefir nefndin nú vandlega athugað hiua
nýu breytingar-uppástúngu
við 21. grein í stjórnarfrumvarpinu; sú grein yrði svo löguð og að ákvörðuninni til ný frá
stofni, og fer öllu öðru fram en konúngsfrumvarpið,
og þó einnig öðru en þvi, sem um þetta efni er í frumvarpi þingsins í
20. og 21. grein þess; en yrði þessi gjörbreytta 21. gr. i stjórnarfrumvarpinu gjörð að vara-uppástúngu
við 20. og 21. grein
frumvarps þingsins, þá leiðir þar af beinlínis, að 22. og 23.
gr. í stjórnarfrumvarpinu, eins og nú er stúngið upp á að breyta
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þeim, yrði líka að gjörast að hinu sama vara-atkvæði, því þær
greinir í stjórnarfrumvarpinu standa í svo nánu sambandi hvor
við aðra, og stefna allar svo beint að hinu sama efni, að annaðhvort verður þær að taka allar eður einga, eins og eg mun
leyfa mer að færa ljósar rök að, þegar kemur að umræðunni
um þær greinar ser í lagi.
Hvað nú við víkur þessum 3 f.lIrstu greinum frumvarps .•
ins, sem nú fyrst eru umtalsefnið að fyrirlagi forseta, þá kem .•.
ur 1. greinin, þannig breytt, heim við 1. grein í þingsfeumvarp .•.
inu, og mun því nefndin ekki hika við að gefa henni svona
ser í lagi atkvæði sitt. þar í móti getur hún ekki fallizt á 2gr., einkum sakir breytíngar þeirrar á kjördæmunum i Skaptafellssýslunum, sem þar er farið fram á, en þetta rekur sig
·beinlínis á ákvarðanína í þíngsfrumvarpinu, um að þær sýslur eigi að vera eitt kjördæmi, en 'skiptast að eins í 2 kjör,hluti; er þetta eðlilegra, bæði Ilegar litið er til kosninga. ti'
.f>jóðfundarins, og svo þess, að þær kosníngar fram fara í raunmni fyrir land alt; svo' rekur þetta sig einnig á þá ákvörðun,
isem ' síðar er stúngið upp á, aðkosníngar
fari fram á einum
degi um land altven þetta er þó ekki mögulegt í Skaptaíellssýslunum, skiptum í 2 kjörþing, en þó einn sýshimaðúr ,i
háðum.
3. greinina vona eg allir verði á að fella, eins og stúngið
er upp á afaðal-uppástúngumanninum,
Konúngsfulltrúi..
það er næsta ót.eppilega á stadt, þegar eg hlýt að taka til orða um það málefni, sem þingiil er
búið að ræða til lykta, einkum þar eð kalla má, að þingmenn
hafi svo að segja' fyrir fram kveðið upp áfellis-dóm sinn yfir
hinu kouúnglega frumvarpi, sem her að lýtur; eg get því ekki
gert ráð fyrir, að orð mín beri mikinn ávöxt, og eg get því
ekki talað með þeim áhuga og fjöri, sem eg annars mundi.
pegar mál þetta var rædt her til undirbúníngs, þókti mer ekki
þörf að taka til máls, bæði af þvi að málið var áður rædt og
þíngmönnum þvi fullkunnugt, og líka þess vegna, an hinn
hátt virti forseti skipaði máls - meðferðinni svo vel niður, og
varaþíngmaður hinnar andlegu stéttar hafðí borið upp þær
breytingar, sem honum þókti bezt við eiga, að málið gat kom ...
ið til umræðu í lögskipuðu formi, og að því ser í lagi fyrir
þessara manna tilstuðlun var komið í það horf, að meðferð
þess her á þínginu gat leidt til þeirra afdrlfa, er eg mundi
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kosið hafa; það er þar að auki tilgángor undirhúníngs-umræðanna, að skýra hugmyndir manna; . bæði um málið sjálft og
þess atriði, en þess þurfti her því síður með, sem málið áður
var ítarlega rædt í öllum greinum þess her á þingi.
pað er
einnig nokkuð óhappalegt fyrir mig eptir stöðu minni, að eg
þarf að taka einstöku kafla fyrir og 'binda mig við þá, þar
sem mer þó hefði fallið betur, að ræða öll þess höfuðatriði,
sem' standa í nánu sambandlhvert
við annað, í einu. En eg
skal nú fylgja þeirri rl;ð, sem valin er af þínginu, og í þeim
köflum', sem forseti hefir skipt málsmeðferð inni, láta í ljósi
álit mitt á höfuðatriðum máls þessa, svo þingtiðindln beri það
með ser.
Eg skal þá geta þess, hvað 2. gr. snertir, hvers vegna Skap tafellsýslu er skipt í 2 deildir, að orsökin er sú, að stjórnin ætlaði, að her . mundi verða um nauman tíma .að gera, og gæti
því aðalkosningin burtu fallið, þar. hún tæki lángan tíma, og
yrMærið umsvifamikil. Eptir aJþíngistjlskipuninnifrá
8. marz
1843 átti Skaptafellsýsla að kjósal
fulltrúa í tveimur deild ..
um, .og bera svo saman atk:v~.i'Ii.úr báðum; stjórnin áleit því
hentugra, þegar' 2 fulltrúa skyldi kjósa, að 'Skaptafellssýslu
yrði skipt í 2 kjörþíng. par sem talað er .um í3. grein, hve
marga fulltrúa skuli kjósa úr hverju kjördæmi, þá vil eg geta
þess, að stjórnin vildi ekki skipta landinu í jöfn kjördæmi,
hvað innbúatöluna
snertir, og þókti bezt fara á því, að sýslur
og kjördæmi skýldu standast. á;· þess hafði heldur ekki verið
beðlzt, að her á yrði gjörð nein breyting; þókti því bezt til
fallið, að' binda kosningar við sýslu takmörkin, og láta fulltróatöluna fara sem næst orðið gat fólksfjöldanuin í hverri Sýslu,
þannig, ar. úr þeim fámensustu væri kosinn einn fulltrúi, ór þeim
(jölmennari 2, og þar sem fjölmennast væri 3, og varð ekki
komizt jöfnuðinum nær með öðru móti. Hefði nú þingið stúngið uppá, að eitthvert kjördæmi,þar
sem litlu munaði, feingi
2 fulltrúa í stað eins, þá efast eg ei um, að stjórnin hefði fallizt á það, en nú hefir þingmönnum þókt betur fara, að kjósa 2
úr hverju kjördæmi án tillits til fólksfjöldans,
en mer getur
ekki annað en þókt það nokkuð merkilegt, að í nefndarálitinu er fundið að þeim ójöfnuði, sem sé í lagafrumvarpi stjórnarinnar, .en eg ætla, að það liggi í augum uppi, að þingið hafi í
frumvarpi sinu sýnt miklu minni jöfnuð, en stjórnin, þegar um
fulltrúafjöldann
var að gjöra patl er t. a. m, eins og einhver

838

maður byg7li hús í nokkrumstafgólfum,
og væru sum 2 álnir
á leingd, en sum 3 álnir;. nú skyldi. annar maður koma' og
bregða honum um smiðalýtin á byggingu hans, en hefði þó
sjálfur reist það hús, að stafgólfiu væru sum 1 alin á leingd,
en sum 5 eða 6 álnir.
það· er að sönnu satt, það sem segir í nefndarálitinu, að
hver þingmaður se ekki eiuúngis kosinn fyrir eitt kjördæmi,
heldur fyrir alt landið, en her er um rétt kjósenda að gjöra, og
banll verður svo misjafn eptir frumvarpi þíngsins; þannig hafa
má ske 5 ella 6 kjósendur í Vestmannaeyum sama rétt sem
50 kjósendur í Árnessýslu og atkvæði hvers hinna vegur í
fulltrúa kosningunni eins mikið og atkvæði 10-14 kjósenda í
Árnessýslu. Annað mál er það, þó menn hafi, ef til vill, ekki
feingið á þessu fullkominn jöfnuð, því honum verður ekki á
komið, nema. öllu landinu væri skipt niður í jafnfjölmenn
J-.iördæmi•
. P. Pétursson: það kom mer sízt til að huga r, að eg
þyrf~i að standa upp, til að tala á móti hinum .heiðraða framsögumann], .því að eg hugði, að breytingaratkvæðum
mínum
bæri saman við nefudarálltið, þar eð þau spretta .af þeimmismun, sem er á tvöföldum og einföldum kosningum,
Að því
leyti er það satt, að þau gjörsteypa konúugsfrumvarpinu, .að
eg setti inn í það einfaldar kosníngar í stað hinna tvöföldu,
en af þessari aðalbreytingu leiða aptur aðrar breytíngar. Vilji
menn nú kalla þetta "að gjörsteypa", skal eg 'ekki gjöra skraf
úr því; en eg held þaðse þvi síður ástæða fYJ:irframsögu .•
mann, að áfella mig fyrir það, sem nefndarálitið
hefir ekki
heldur farið mjúklega með konúngsfrumvarpið.
Framsögumaður sagði, að það væri komið undir því, hvort. þetta frumvarp yr.ði betra, en frumvarp þíngsins, hvort þíngið gæti fallizt
á ()að, sem vara frumvarp. En þetta er ekki rétt skoðun, Hati.
menn ser það hugfast, að þetta frumvarp á einúngi" að vera til
vara, og að það beinlínis leiddi af hreytingaraðgjörðum mínum,
að eg varð að fara sem næst orðum stjórnarinnar og laga
svoleiðis breytíngaratkvæðin,
að þau ættu sem bezt við orðaskipunina í stjómarfrumvarpinu, þá er það auðséð, að það gat
ekki verið áform mitt, þannig að búa til það frumvarp, sem
yfir höfuð að tala væri betra en þíngsfrumvarpið, og eg. skil
ekki í, hvernig framsögumaður getur farið því á flot,að undir þessu sé eíugaungu komið, hyernig þíngið eigi að greiða at-
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kvæði sín um þetta mál, því eg hefi aldrei ætlazt til þess,að
stjórnin tæki þetta frumvarp fram yfir þíngsfrumvarpið,
heldur
hitt, að henni þannig gæfist kostur á að nota eitthvað úr þessu,
ef það þækti eiga betur við. Nú hefi eg svoleiðis reynt til að
breyta stjórnarfrumvarpinu,
að ekkert aðalatriði þess væri mótstríðandi áliti þingsíns.
þetta var ætlunarverk
mitt;
eg ber
eingan vegin móti því, að hefði eg haft leingri tíma fyrir mer
og mer hefði þókt það svo serlega áríðandi, að koma einhverri
éslitandi einíngu inn í frumvarpið,
þá hefði mátt gánga betur
frá þVÍ. Eg hefi líka eptir á orðið var við einstaka
ésamsternmur, en þó ei svo, að tilgánginum
verði ekki náð, eins
eptir sem áður; sú helsta mótsögn mun þó vera sú, að i § 2.
er talað um Skaptafellssýslu
sem tvö kjördæmi,
og aptur
seinna,
að kosníngar
skuli fram fara sama dag um alt land.
þetta kom til af því, að varaforseti
tók ser vara-atkvæði
við
§ 2., en tók það síðan aptur. Við það komst ruglingur á, og
mer gleymdist
að rýmka kosníngartímann,
þar sem hann er
til tekinn Í § 17. En eg vona, að vilji þingið ekki gjöra þetta
að kappsmáli,
muni það leyfa, að við megi bæta, t. a. m. "að
svo miklu leyti þessu verður við komið".
Seinna skal eg geta
um, hvernig viðauka-atkvæðið
við § 17. hefir óvart misskrifazt
við § 16., því eg vil ekki minnast þess her, svo eg breyti ekki
á móti þíngreglunum.
Konúngsfulltrúi: Eg vil, áður en menn skilja við þennan katla, leyfa mer að gera 2 athugasemdir.
Hinn háæruverðugi varaþingmaður,
sem borið hefir upp breytíngaratkvæðin
við stjórnarfrumvarpið,
hefir á meðal annars alstaðar viljað setja
orðin "þíng" og "þíngmaður", Í stað hinna "alþíng" og "alþíngismaður", en þetta gerir í sjálfu ser lítið til;
og eg held, að
ekki sé ástæða til að koma ser hjá því að við hafa orðið alþíng um þann fund, sem halda á að ári, og í bréfum þeim,
sem eg hefritað í vetur til stjórnarinnar,
hef eg ekki hikað við
að brúka þetta orð; að líkindum er þessi hugmynd bygð á orðatiltækjum
konúngsúrskurðarins
23. sept. 1848, þar sem segir,
að ræða skuli um málefni Íslands "á fundi" Í landinu
sjálfu;
þetta orðatiltæki
er við haft fyrir þá sök, að stjórnin að sönnu
hefir ekki viljað binda sig til að leggja málefnið um stjórnartilhögun íslands fyrir þetta þíng, en þar hún þá ekki vissi,
hvað fljótt ríkismálefnunum
yfir höfuð yrði komið í rétt horf,
vildi hún ei heldur á hinn bóginn binda svo hendur sínar, að
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þetta yrði benni ómögulegt, ef þaðskyMi vaJda þeim drætti á
málefnunum, sem kringumstæðumar annars ekki út heimtu.
Hin athugasemdin, sem eg vildi gjöra, var vill víkjandi tölu
þíngmanna; stjórnin vildi verða við óskum þjóðarinnar um
fjölgun þingmanna, en á hinn bóginn. hafa þó margar raddir
heyrzt um það, að ekki mætti auka kostnaðinn stórvægilega;
þess vegna vildi stjórnin auka þingmannatölu alt að 40, en
ekki fara þar fram yfir, og setja kostnaðinn niður, svo þingmenn feingju 2rbd. fyrir dag hvern, meðan þeir væru á þinginu, því væri þíngmönnum fjölgað, en fæðispeningar .þó ekki
minkaðir, hlaut kostnaðurinn að verða miklu meiri en all undan förnu. Enn fremur vil eg bæta því við, að þó frumvarp
þetta eigi einkum að gilda fyrir hinn næsta fund, þá val' það
þó tilætlun stjórnarinnar, að það skyldi vera grundvöllur kosningarlaga fyrir hin komandi þíng; því það virðist þó vera ákjósandi, að þegar eitt verk er unnið, þá sé svo vel frá því
geingið, að leingi megi að því búa;' það er og auðvitað, að
kosningar til þessa fundarþurfti að 'tryggja á sama hátt, sem
tH hinnakomaridi þhiga ;og búa svo um þessi kosningarlðg,
að þau inni byndi í ser sömu vissu fyrir þvi, að vel yrði valið, sem hin, er fyrir seinni tíma eiga að standa. það val' og
líka gott, að reynslan sýndi, hversu kosníngarlög þe8sigæf~
ust og í hverjum atriðum helzt þyrfti að breyta þeim, því
reynslan er í þessu sem öðru hinn bezti leiðarvisir.
Ás.qeir Einarsson:' Eg ætla að minnast á fáein atriði í
ræðu ens hátt virta konúngsfulltrúa
, og get eg þess þá fyrst,
el' hann mintíst á þíngmannatöluna, og sagði, að það væri Ii
móti því, er hann nokkurstaðar vissi til, að þíngmenn væru
kosnir eptir þeim reglum, að hafa einúngis tillit til kjördæmatölunnar, en ekkert til fólksfjöldans ; en þetta þing, sem hann
JlÚ horfir á, er þó einmitt kosið eptir þeim reglum, og hann
var þó einn af þeim mönnum, sem stakk upp á þessari aðferð, og færði þá ástæðu fyrir því, að þau kjördæmin, sem færri
feingu, mundu álíta sig sett hjá, enda hefir verið meiri óánægja hjá þjóðinni út úr öðrum greinum kosníngarlaganna,
en þessari. Líka gat hann þess, að það væri fáheyrt, hvað
réttur kjósenda í Árnessýslu væri skertur í samanburði við
Vestmanneyar,
en eg held það se ekki síður fáheyrt, hvað
réttur Vestmanneya kjördæmis hefir verið skertur, að frá því
hefir einginn verðið kosinn, og veit eg ekki, hvort nokkurt
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dæmi er slíkt í öllum heimi. Konúngsfulltrúinn mintist á kostnað þann, er flyti af þingmanna fjöldanum; eg vil ekki bera á
móti þvi, er hann sagði í þvi tilliti, að umkvartanir hefði heyrzt
um það frá þjóðinni, en nú mun hún síður setja hann á sig til
þessa einstaka þings, sýna það 2 bænarskrár frá Þorskafjarðar og
pórnesfundum, sem biðja um 3 þingmenn úr flestum sýslum, að í
bænarskránum
stendur, "enda viljum ver ekki spara til þessa
einstaka þjói'>þíngs", og er ekki ólíklegt, að fleiri landsbúar
séu líkt sinnaðir. það sem konúngsfulltrúinn mintist á nafnið
alþing,. fannst mer á góðum rökumbygt ; þegar nafn þetta er
skoðað í þess fullri merkingu, er það svo yfirgripsmikið, að eg
held ekkert þing geti verið svo tignarlegt eða yfirgripsmikið,
að nafn þetta geti ekki átt við. það hefir verið sagt, að þegar
Kristjánkonúngur 8. gaf íslendingum. þetta þíng, hafi það ekki
svarað til nafnsins fullkomlega, en þetta sýnist nú ekki standa
á miklu. ,
Guðmundur, Braudssom Eg stend nú ekki upp þess
vegna, að eg búist við ai'>g~ta&ký,,~i nokkru mál þetta, sem
búið er að ræða á svo 'marga vegu; einúngis vildi eg með fáum orðum láta i ljósi sannfæringu mína, þvi eptir henni mun
eg atkvæði greiða, þegar þeirra verður leitað. þingmenn vita,
að e~: áður á þessu þingi hef gefið í, skyn, að mer þækti ei
sem beztur jöfnuður ,að jafnmargir fulltrúar væru kosnir úr
hverju kjÖrdæmi,hvort
sem þau væru stór eða lítil, og virðist mer, að í hinu konúnglega frumvarpi se nokkuð litið til
þessa, enda þó það kunni að mega margt. að þvi linna, og ekki
tilvinnandi nú, að fara að breyta þvi, sem áður hefir verið gjört
í þessu efni. .Mer var nú reyndar ekki alls fyrir laungu borið
á brýn, að eg skoðaði þetta atriði ekki frá réttu sjónarmiði,
og af þvi leiðir þá, að stjórnin hefir orðið skakkeygð i þessu,
eins og eg, sem eg ei heldur tek mer nærri. En hvað sem um
þettað er, þá getur svo farið, að eptir kosningarlagafrumvarpi
þvi, sem her hefir verið fyrir skömmu samþykt, að einn maður úr
einstaka kjördæmi hafi atkvæðisrétt i móti 10 eða 12 úr öðru,
og þyki mer það ekki sem beztur jöfnuður.
Hvað fulltrúafjöldannm við vikur þá held eg þar geti sannazt hið fornkveðna, að betra se fylgi, en fjölmenni; enda hefir
það verið sagt á þingi þessu, að höfðatalan gerði ekki alt til,
og hygg eg þertað sannmæli vera. það er annars eptirtektavert,
að á embættismanna nefndarfundunum hérna um árii'> þóktu
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næ~a 10 -menn til a~ ræða alþjóðleg málefni, :og mun þ'6hyijunin með þa.a, sem annað, -hafa verið torveldust ; en núna þykir ekki veita af' 46 fulltrúum. - Eg get reyndar. imyndað mer;
að málefni þau, sem verða lögð fyrir þjóðfundinn að ári komandi, muni y6rgripsmeiri og vandhugaðri en flest eða jafnvel öll þau.sem áður hafa komið til umræðu á' þessu þingi;
en eg ímynda mer einnig, að þau verði ekki allra með færi. . Eg þykist nú vita, að bæði þjóðin og þingið þakki þeim
heiðursmönnum, sem mest og bezt hafa starfað að kosningarlögunum~ enda er auðvitað, 111'1 eingir þingmanna hafa skoðað
mál þetta frá eins mörgum hliðum og rakið það eins úti allar æsar, og eg efast ekki um, að allir játi, að þeir muni hafa
lagt alhuga stundun á, að lög þessi mætti verða sem beit úr
garði ~örð. En ekki fæ eg að því -gjört, .að mer detta nú i
hug orð þau, 'er hinn heiðraði varafeeseti mælti, þegar átti að
faraað kjósa í nefnd þá, sem 'undir bjó og samdi .kosntngarlaga frumvarpið.' Hann sagði - nefnilega , -að hann- gæti ekki
rotJaðnokkra> sál svo eilltl'jáníngslega á þingi þessu, ; eða svo
fast 'bundna- vili ::eigin skoðanir og álit,að hún leti ekki seinna
svéigjast· til;' ef hið konunglega frumvarp sýridi fram á annað
betra; þíngmaðurlnn ur StFandásýslu .gat hinssarila
til, hvað
nefndina snerti; eg segi nú eiugan veginn, að hið kon1ínglega
frumvarp ha6yfir höfuð að tala sýnt fram: á annað betra,
hitt frllrnvarpiðreM Hl, eg er ekki fær að dæma þar um, en
einúngis vildi eg með þessum fáu orðum gefa þíngmöanum i
skyn, hverjar' greinir þess eg helzt hefði viljað aðhyllast .:
Nú tok einginn til máls; var þá 4. gr. tekin til umræðu.
Framsögumaður:
Eg skal fara- þeim mun færri orðum
um þessa 4. gr., er nú kemur til umræðu, sem upp á því er
beinlínisstúngið,
að hún falli í burtu; en þó nokkrir fari nú
að ræða með og móti tvöflildrim kosningum, þá mun eg eingu
svara því, að 'svo miklu leyti sem það efni er áður út rædt
og ályktan tekin um það af þinginu, og ætla eg allir hljóti
al') vera á -mínu máli um það, að umræður þar um se óþarfar
og eigi ekki við framar, heldur all eins um það, sem þetta
frumvarp fer fram áog svo breytíngaratkvæðin , sem upp eru
borin.
Konúngsfulltrúi:
Jafnvel þó eg vitl, eins og eg áður
sagði, að orðum mínum verði .ber lítill gaumur gefinn í þessu
efni, verð eg samt að láta þíngtíðindin bera með ser nokkur
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orð frá mer um það, hvert se álit mitt á einföldum og tvöföldum kosningum. Allir, sem um kosningar og þjóðþing bafa
talað, eru á einu máli um það, að lands og lýða heill se komin undir viturleik þjóðfundanna, en þetta se aptur komið undir því, að kosnlugar til þeirra takist vel, og þetta getur því
að eins átt ser stað, að þær séu í höndum hinna hyggnustu
manna; hafa menn því hjá öllum þjóðum hugsað upp hitt og
þetta til að tryggja kosningarnar með, t. a. ill. tvær málstofur,
æðri og lægri, sumstaðar bundið kosningar við vissa kjörkosti,
er kjósendur skyldu hafa, og sumstaðar aðhyllzt tvöfaldar kosningar, og þannig valið hina' hyggnustu og beztu menn úr
tölu allra kjósenda tll að velja þjóðfulltrúana.
Eg get því
ekki álitið annað, en að þingmenn hafi lagt út í töluverða tvísýnu, þar sem þeir ba fa viljað koma á almennum atkvæðarétti, og borið fyrir sig, að þannig hafi það verið Í Danmörku,
þegar kosið var til ríkisfundarins.
það er að vísusatt, að almeanur atkvæðaréttur hefir gilt í Danmörku,en
eg vil þó
benda' þingmönnum til þess, að. þessi lög í·· Danmörku,
sem létu kosningar vera einfaldar, voru samin á þeim tíma,
þegar mestar voru hreifingar Í norðurálfunni,
til þess að vekja
sem minnsta óánægju hjá þjóðinni. Stjórnin gjörði ráð fyrir,
að of mikil hreifing mundi verða, ef á ríkisfundinum sætu einúngis þeir menn, er kosnir væru með almennum atkvæðarétti ;
við þessu VOru þvi reistar tvær skorður, og var önnur sú, að
konúngur sjálfur kaus fjórða partinn af öllum ríkisfundarmönnum;. hin önnur skorðan var sú,' að fulltrúaefni byðu sig fram,
því það þókti mjög ólíklegt, að aðrir mundu gjöra það en mentaMI' menn, enda mundu ekki aðrir getarædt um almenn málefni fyrir kjósendum; en að því leyti sem mer er kunnugt
frumvarp þingsins, þá er hinnar síðari skorðurmar öldúngis ekki
getið, heldur eínúngis hins, að konúngur skuli kjósa 6 menn,
og er það að tiltölu miklu minna, en tala þeirra, sem hann
kaus til ríkis fundarins ser í lagi eptir frumvarpi þingsins.
pegar dæma á um einhvern hlut, hvað góður hann se til
frambúðar, og hvað mikið se á hann að ætla, þá mun það jafnan bezt, að líta til reynslunnar og veraldarsögunnar ; þegar ver
nú þannig lítum til almenns kosningarréttar,
þá hefir hann
aldrei vel gefizt; almennur kosningaréttur er hvergi, það eg
veit, nú sem stendur, nema í Frakklandi, en óvíst er, hversu
vel hann gefst þar, eða hvað leingi hann helzt, og þó svo
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kynni ab vera, þá er það ekki að þakka almennum kosningaretti,beldur
öllu fremur ótta þeim, sem hinum bezta hluta
þjóðarinnar stendur af hinum svo nefndu sameignarmönnum
(oommunistum og sodalistum), sem bætt er við ab umsteypi
öllum þjóðlegum félagskap. er á réttum grundvallarreglum er
hygt'lur. þess má einnig gæta, að hvað sem annars að Frökkum
má finna,' þá eru þeir að Einglendingum einum undan teknum
komnir leingra á veg Í meðferð alþjóðlegra málefna, og bafa
betra lag Ii að ræða þau, en allar aðrar þjóðir í Norðurálfu,
og opt heyrast í málstofum Frakka þær ræður, sem stjérnvitringar annara Norðurálfu þjó"ðamega dáðzt að og geta lært mikið
af Einnig var valið' til þjóðfundarins i Frakkafurðu eptir almennumatkvæðerettl,
en kunnugrá -erven frá þurfi að segja,
hverju fundur, þessi hefir á orkað, hve ófimlegar í mörgum
greinum voru aðgjörðir hans, og hvaða afdrif hann hefir feingið að lyktum. En til þess ab völdin komist ekki i hendur á
hinum lakaribluta
þjóðarinnar, hafa menn síðanallstaðar bundi~ atkvæðaréttinn nokkrum skorðum, og annaðhvort tekið upp
tvöfaldar kosningar eða bundið kosningarettinn
við vissar
'tekjur eða útgjöld til felags ins ; þannig er því og varið i Danmörku, að til hinnar neðri málstofunnar eða þjóðþíngsins er
kosið eptir einföldum og almennum atkvæðarétti, en til hinnar efri málstofunnar (eða landþíngsins) eru kosningar tvöfald:ar, og þá eina má kjósa, sem annaðhvort hafa 1200 dala viss-ar tekjur eða 200 dala útsvar í skatta-um árið, og má því ráfi
fyrir gera, að þeir séu jafnframt rikir og mentaðir menn, sem
-ekkivtlja ráða þjóðinni til annars en þess, sem henni er fyrir
heztu og haldið getur málefnum hennar í réttu horfi. þegar
stjórnin var að hugsa um kosníngarlög fyrir ísland, gat húú
-ekki hugsað ser neitt bentara,en
tvöfaldar kosningar, en ab
'binda kosningarett ~ið kjörkosti, þókti ekki tiltækilegt, því
'annaðhvort varð að setja kjörkostinasvo
lága, að þeir væru í
sjálfum ser svo gott sem þýðingarlausir, og gerðu kosningarnar í ein gu tryggari, ellegar þá að hafa þá svo háa, að margir
annars vel hæfir menn yrðu þar við úti lokaðir. En ef kosn'Íngar eru tvöfaldar, þá lenda þær á endanum í höndum hinna
beztu manna, þTÍ í hverri sveit mundu þeir verða' kosnir til
kjörmanna, sem líklegastir þæktu, en hitt er undir mikilli
heppni komið, hvernig einfaldar kosningar takist. Án þess í
nokkurn máta að vilja rýra alþýðumenn vora, verður þó ekki
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á móti þVÍ borið, að mikill fjöldi þeirra er fremur einfaldur og
talhlýðinn, þegar um vandamál er að gjöra, 'og þar um hafa
fáir þeirra ljósar hugmyndir" og er þá ah undir því komið,
hverjir þeir menn eru,se~
gjörast oddvitar alþýðunnar, og
leiða hana i alþjóðlegum efnum" og tekst þá vel, ef þeir eru
ætíð góðir menn; en nú vita menn,' að 'opt gefa, þeir sig ekki
fram, sem hæfástir eru mennirnir, heldur ber hitt optar a~, að
einstöku menn, sem eru kappsmenn mildir" og :vilja hafa eitthvað framgeingt, 'gángast 'fyrir, og ráða mestuum kosningarnar.
Margir skynsamir menn ber i landi hafa verið á tvöfÖldum
kosningum, og skil :eg þvi', ekkert i, hvemig þjóðin hefir ii
svo stuttum tíma breytt áliti sinu. i þ~i efni. Norðmenn, .sem á
s'V0 margan hátt eru oss líkastir Íslendingum,
hafa haft' tvö'faldar kosningar síðan árið 1814, og eru þær þó þar að auki
nokkrum kjörkostum bundnar, og þó hafa Norðmenn ekki viljað
hafaskíptl á þeim og einföldum kosningum.
Í 'fornöld voru
kosningar her á landieingan veginn í hön'du.m allrar alþýðu, og
vottar þðIögrétta hin forna hyggindi forfeðra vorra, og mundi
hver Íslendingur óska þess, að hin komandi, þing líktust, henni
í ráðdeild og framsýni.
paðer
kunnugt, að i fornöld var
Iandínu skipt ,igoðorð; hinir g~mlu goðar voru39 að tölu, en
þeir juku flokk sinn með' 9 mönnum er tekið .höfðu upp ný
~oðorð, þegar hin fornu voru klofin, svo þeir urðu alls 48;
,si~an kusu þessir, menn hv el,' 2, mennsér til ráðaneytis, pessir 144' menn sem áttu lögl'ettusetu .auk lögmanns, og biskupa
.sömdu mörg ágæt lög banda þjóðioui,voru
þvi þannig 'öndverðlega kosnir af fámn mönnu~,elJ
eingau veginn af allri
alþýðu, og ef þá 'hefði .teklzt eins vel að hagasjjérninnteður
framkvæmdarvaldinu" i landinu" eins og löggjafarmálefnilluvar
vel skipað, þá mundi friveldið ~~ ske Ieingurbafa ,staðið.. ;Eg
ætla því, að þí~lgið hefði ekki gjört óforsjállega i þvi, þó það
hefði látið kosningar vera að eins í höndum beztu og skyn.sömustu manna, en sleppa þeim ekki svo,' að segja takmarkaJansum i hendur allri alþýðu, Eg vildi ekki láta þessi O:I'~
ötöluð, þó eg, eins og eg áður sagði, sjái það fyrir, að þau
fái lítla áheyrn hjá þinginu; en eg verð að játa, að eg get
ekki feingið mer geð til, eins og nú er ástadt, að tala eins
um þetta mál, eins og eg að öðrum kosti mundi .hafagjört,
sem rJ1~ þegar el' búið að út k1já með atkvæðafjölda.
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Ásgeir EinarssOn:
það var von, að sá hátt virti kon.:.
úngsfulItJ'úivildi
Játa það sjást í þingtíðindunum,
að hann hefði
ekki þagað með: öllu i þessu máli, þegar litið er til stöðu hans
Mr á þinginu;
en eins og bann vill að líkindum, að stjórnin
sjái tillögur sinar, er Iiklegt, að þingið vilji, að þjóðin og enda
stjórnin sjái svör þess. EII af þVÍ mer virðast þingmenn svo tregir
til að standa upp, hef eg ímyndað mér, að þingið vildi ekki
kosta meiru til ab svara uppá
frumvarp þetta, en Iitilsvirtum
bónda úr fólk fáu kjördæmi, og þess vegna ætla eg nú að fara
fáeinum orðum um nokkur
atriði i ræðu ens hátt virta konullgsfulltrúa.
Hann gat þess fyrst, að sá alnrennileæí kosnittgárrettur,
óbundinn við: fjáreign,. hefði hvergi haft stað, nema
í Fránkariki,
enIiér álandi væri um svo litla fjál'eign að gjora,
að stjórnin. hefði orðið: að binda kosningarréttinn við tvöfaldar
kosningar.
En hvað lipurlega þetta band er lagt á, sjá allir
heilvítamenn,
þegar 15 'menn eiga. að kjósa einn kjórmann, o~
'gæt.i svo farih i' mörgum
hreppum,
að einungis
einn . maður
yrði kjörmaður,
en sumstaðar einginn.
Eg vil nú spyrja:' er
ekki þetta viðbjóður
öllum Íslendingum,'
já allri veröldinni,
sem veit af. nokkru' frelsi að segja?
Eg er' viss um '. að
varla einnkjörmaðui'
hefði orðið kosinn með þessari aðferð;
'og hval) hemileidt
af því? þetta var æði mikill munur,eða
ef kjósendur hefði ekki þurft nema 5' iii að kjósa hvern k.J~rmann, eins og þingið hafði áður stimgið upp á á éfrelsistímunum, til að fá frjálsara kjörgeingi.
Konúngsfu]Jtrúillu
gat þess,
'að hreífingarnar , sem viða hefðu verið í fyrra,
mundu hafá
styrkt a.ð þvi, að Danir hefðu feingið svo frjáls' kosningarlög,
en af þessu þykir mer mega ráða, að stjórnin hafi haft belg af
þjóðinni .. þetta getum vii'l Íslendingar
nu ekki gjört,
en líkindi eru þótil,að
frelsisfréttirnar
haf vakið einhvern
áhuga
'hjá þjóðinni;- haf her á landi verið réttnefndar
"æsingar".'
Eg
hef þa!') traust ttl rettsýni stjórnatinnar,
að .hún líti á rettindi vor ÍslefHIíngafyrir
það, þó ver hvorki viljumne
getum
náð þeim nema með góðu, og það þvi heldur, sem þingið hefir
nú leitazt .við að sýna þá: miðlun,. sein það gat, eptir því sem
öllu stól') af stjórnarinnar
hálfu.
En hvort óhætt væri að sleppa jafnfrjálsum
kosníngum við
Íslendinga og Dani, veit eg ekki, þó segja, sumir, að bændur
á íslandi muni ekki vera það -lakar- að.' ser en i Danmörku,
að
:þeir mundu þurfa að hafa svo mjög. mikið ófJjálsari kosning-
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arlög þess vegna,
enda eru margir embættismenn
á Íslandi,
sem nokkuð kynnu að geta ráðið við, að leiðbeina
einfeldningum, og yrðu líka kosnir á það um talaða þing, þegar menn
bæru traust til þeirra.
Konúngsfulltrúinn
gat þess, að 2 skorður hefðu verið reistar við kosningarfrelsið
i Danmörku,
sú önnur, að konúngur
hefði kosið 1- part þingmanna,
en önnur hefði verið framboð
þingmanna.
Hvað þeirri fyrri við víkur,
þá hefði ekki verið hægt að koma þvi við á Íslandi,
að konúngur kysi svo
marga: þvi hann er Íslendingum
ekki eins kunnugur og Dönum, enda mun sumum þykja 30 ára aldurinn nokkuð band á
kosningarlögunum,
og datt þinginu ekki i hug, að það þYI'fti
að vera meira band á þeim i þessari grein, hel' en i Danmörku.
En hvað framboðinu við víkur, þá er nú stúngið upp á nokkurs konar framboði her á þingi með breytingaratkvæði,
og eru
líkindi til, að það fái samþykki þingsins.
það sem konúngsfulltrúi nn mintist á ríkisfundinn
í tvennu lagi og nokkuð
af
honum með tvöföldum kosningum,
bundnum
við fjáreign,
þá
mun hann meina til þess eptir komandi rikisfundar,
en ekki
þess, sem var haldinn i vetur, þvi hann var. ekki i tvennu
lagi; en eg get þess, að Íslendingar skoða fund þann eða þing,
sem beðið er um að ári komanda,
öðruvísi en það þing) er
þeir ætla þeim áminnzta
fundi að mynda fyrir eptirkomandi
tíma.
Konúngsfulltrúinn
gat þess,
að um einfaldar og tvöfaldar kosningar
hefðu verið deildar meiningar á Íslandi; þetta
veit eg til að satt er, það var því merkilegt
hvað þjóðin hefir
fljótt fallizt á einfaldar kosningar,
þegar hún heyrði
. frelsisfrettirnar
úr öðrum löndum,
og einkum kosningarlög
Dana.
Hvað þvi við víkur, að nokkrir séu ánægðir með þær tvöföldu
kosningar,
er þeir hafa, þá get eg ekki dæmt um þetta með
fullri vissu, þó sumir haldi, að þeir séu ekki sem ánægðástir
með kosningarlög
þessi,
en vilji ekki breyta
þeim vegna
fastheldni
við stjórnarskrána,
i hverri þeir munu óttast að
breyta nokkru, enda smá - atriðum, svo ekki gefist færi á, að
raska
aðal ákvörðun hennar.
Mer þykir nú von, þó sá hátt
virti konúngsfulltrúi
stríði fyrir tvöföldum Kosningum,
bæði í
tilliti til stjórnarinnar,
sem býður okkur það frumvarp,
sem
upp á þeim stingur,
og svo í tilliti til sjálfs síns, þar hann
hefir svo mikið haft fyrir þeim um lángan tíma, enda tínir
hann uú alt til, sem hægt er, þegar hann fer að minnast á

.
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kosningar go~anna til ens forna þíngs.
Eg ætla nú ekki að
fara að útlista þessar kosningar, því þær em svo kunnngar
þjóðinni, og getur hún dæmt um það, hvað vel þær mundu
eiga við þá tíma, sem nú eru; eg vil samt benda til þess, hvernig mönnum mundi geðjast að því nú, eða þykja frjálslegt, að
sýslumenn einir kysu alþingismenn nú á tímum. því verður
ekki neitað, að stj ó r II Íslands var mjög hrésverð, meðan
frelsistimarnir stóðu, þegar hún var borin saman við annara
landa stjórn á þeim tímum, en goða-valdið mun ekki hafa átt
minnstan þátt í því, að margir urðu að lifa i ðfrelsi, enda gat
konúngsfulltrúinn,
sem var á alþíngi 1845, þess, að stjórnarIögun þessi hefði hlotið að hafa í ser fólgna rót sinnar eyðileggingar.
Konún.'1sfulltrúi:
Jafnvel þó eg ætli, að ekki þurfi að
svara þvi, er þíngmaður sá mælti, sem nú settist, vil eg geta
þess, að þar sem hann skírskotaði til ræðu konúngsfulltrúans
á alþingi árið 1845, þá lutu þau orð í ræðu konúngsfulltrúa,
er þingmaðurinn benti til, ekki til lögrettunnar, heldur til hins
forna framkvæmdarvalds her á landi.
það er heldur ekki,
hvað framkvæmdarvaldið snertir, að vitnandi er til hinna fornu
tíma eða fornu löggjafar.
Eg vildi einúngis sýna, þegar eg
henti til lðgréttunnar, að það eina hefði átt ser lángan aldur,
sem bygt hefði verið á því, að kosningar og löggjöf hefði verið í höndum hinna hyggnustu og beztu manna. það má taka
til dæmis aðra þjóð í fornöld, sem leingi lifði við mikla frægð,
Rómverjana, hjá þeim reði bæði aldur og efni mjög miklu til
kosningar, en alþýðan tók lítinn þátt í þess konar þjóðmálefnum.
Guðmundur Brandsson: Frá þvi eg fór að hafa nokkurt
skynbragð á kosningum til fulltrúaþinga og ýmislegri aðferð
þeirra, befir mig jafnan stuggað við tvöföldu kosningunum, því
mér virðast þær svo ófrjálslegar og óviðfeldnar, og að þær gángi
mjög nærri því, að kjósendur kjörmanna hefðu eíngan eða
mjög skertan kosningarrétt, þar sem kjörmennirnir ættu að
hugsa og tala fyrir þá við fulltrúavalið ; mer virðist það vera
.svipað því, þegar höfuðprestarnir einir máttu bera fram fórnir
og biðjast fyrir í því allra helgasta, en lýðurinn varð að standa
lángt frá og biðjast fyrir áleingdar. þar sem þíngmaður Strandasýslu sagði áðan, að með þessari kosninga-aðferð gæti svo farið, að sumir hreppsbúar gætu eingau kjörmann kosið úr sín-
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um flokki, þá verð eg al'>játa, að hann hefir öldúngis satt að
mæla, því eg þekki einn hrepp, hvar ei munu finnast 15 menn,
Sem kosningarrétt hafa, og svo getur verið um fleiri hreppa.
Eg þarf því siður al'>vera margorður um þettal'>, sem þingmenn
vita, hverja skoðun eg hefi áður haft lÍ þessu, og er hún enn
hin sama, enda ætla eg líka að greiða atkvæði eptir henni,
þegar til þess kemur. Að tvöfaldar kosníngar aptri of bráðum
hreifíngum, fæ eg ekki skilið, því eg ætla reynslan sanni, að
öll bönd á eðlilegu frelsi flýti þeim heldur en fresti.
Framsögumaður : það er áður ítarlega rædt um þetta atriði, og einkum er það skýrlega tekið fram af þingsins hálfu í
bænarskrá þess til konúngs, hve yfirgnæfandi og mikilvægar
ástæður að nú mæli með einföldum kosníngum til f'jóðfundarins; og því vil eg ekki framar þar um tala. En af því hinn hátt
virti konúngsfulltrúi tók svo skýrt fram ástæðurnar fyrir skoðun stjórnarinnar á málinu, þá finnst mer vert, að einhver lýsi
því, hvernig þjóllin hlýtur að líta á þessa skoðun og ákvörðun stjórnarinnar, því eins og hún her kemur fram, þá er hún
og verður næsta óskiljanleg.
það er og verður éskiljanlegt,
því stjórnin vill binda: svo tvöfaldar kosningar og þraungva
þeim, að frumkjósendur skuli vera 30 ára, og að eins fimtándi
hver þeirra skuli mega verða kjörmaður;
það má þó vera í
augum uppi, að með þeirri kosningar aðferð yrði mjög margir
hreppar ber á landi, sem ekki mætti kjósa nema 1 kjörmann,
t. d. annaðhvort prestinn eða hreppstjórann eða sættanefndarmanninn, en engan veginn 2 þeirra eður alla, en þeir eru þó
sannarlega allir færir um að vera kjörmenn yfir höfuð að tala,
og er því með þessu gjört of lítið úr alþýðu vorri. Er og
þe .••si þraungvan nú því fráleitari, ef eg svo mætti segja, sem
skoðunÍná öllu slíku er orðin frjálsle~i i sjálfri Danmörku,
og hefir ekki getað annað en náð híngað út til vor, einkum
þegar þess er gætt, að á meðan menn voru her, sumir hverjir, að biðja um tvöfaldar kosningar, af því menn gátu þá ekki
vænzt að fá rýmri kosníngarlög á annan veg, þá fóru þó mjög
fáir því fram, að fleiri en 10 kysi 1 kjörmann, en einginu
fram á minna, ne hærri aldur, en ai'l frumkjósendur væri 25 ára.
Eg hygg auðsætt, að eingi ástæða se til, að gjöra jafnlítið úr
alþýðu vorri, og gjört er með þessari uppastúngu,
né að ætla,
að hún standi svo mjög á baki alþýðu í öðrum löndum, að
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þörf se, fremur her enannarstaðar,
að binda svo mjög tvö·
faldar kosningar.
Konúngsfulltrúi:
Eg vil geta þess, að eg þekki ekkert
land, og eingin þau kosníngarlög, þar sem eins margir séu
kjörmenn að tiltölu við kjósendur, eins og hér er gefinn kostur á í frumvarpi stjórnarinnar.
Eg veit ekki til, að í nokkrum kosníngarlögum
séu færri en 50 menn, sem kjósa 1 kjörmann, og mig minnir, að í Danmörku sé gjört ráb fyrir, að
þurfi að meðaltali 100 manns til þess ab kjósa 1 kjörmann.
FrarrtSögumaður:
En þess ber þá aptur að gæta, ab ekkert 1and er til eins strjálbygt, og eins fáment eptir stærð
sinni, eins og Ísland er.
:þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti grein
þessa fullræc1da; og voru síðan 5. og 6. grein teknar til umræðu.
Forseti:
Eg vil geta þess, ábllr en geingið er til atkvæða
um þessar greinir, að í 5. gr. er bætt við nýum staflið g;
þetta breytíngaratkvæði man eg ekki til að uppástúngumaður bæri upp við undirhúaingsnmræðuna,
og verður því ekki
leitað atkvæða um það, fyr en þíngið hefir gefið samþykki sitt
til þess.
Framsögumaður : Eptir því sem hinn heiðraði aðal-uppástúngumaður hefir viljað breyta 5. gr., þá yrði hún nú í mörgu
tiJIiti samhljóða við 4. gr. í þíngsfrumvarplnu,
Ákvörðunin
11m aldurinn er samhljóða því, sem þíngið hefir litúngið upp á
áður, og á vel við, þegar um einfaldar kosningar er að ræða.
Stafliðurinn b í konúngsfrumvarpinu, sem á að haldast óbreyttur, er :ekki eins fullkominn og stafliðurinn a í frumvarpi þíngsins; einkum fannst nefildinni það skýlausara, þar sem í þessu
frumvarpi er tekið svo til orða i niðurlagi stafliðarins: "alsýkn
Bakar", en aptur er að eins í stjórnarfrumvarpinu "sýkn sakar", og getur því nefndin ekki fallizt á þenna staflið, þar sem
hún ætlar, að þetta megi og til þeirra manna ná, sem dæmdir eru að eins fríir við "frekari ákærur" sækjandans, en þá
eru þeir þó ekkféræmdíemeð
öllu, Nefndinni fannst einnig,
að stafliðurinn e vera styttri og greinilegri í þínglSfrumvarpinu, er þar með þessum fáu orðum": "al) hann sé ekki sviptur
forráðum fjár síns á nokkurn hátt", tekið út yfir alt það, sem
með fleiri orðum er sagt í frumvarpi stjórnarinnar undir stafliðnum e, Uppástúngan nýa i stað stafliðarins d í stjórnar-
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frumvarpinu er öldúngis samhljóða stafliðnum e.i þingsfrumvarpinu, og mun því nefndin greiða atkvæði með þeirri uppástúngu ser í lagi.
Stafliðurinn e i konúngsfrumvarpinu
vill
uppástúngumaður
se óbreyttur, er ákvörðun sú miklu ófullkomnari, en hin fyrri undir stafliðnum d Í þingsfrumvarpinu,
því eptir því sem stafi. e her hljóðar, má hver sá kjósa og
verða kosinn, sem hefir verið sannur sveitarómagi Í 10 ár að
undan förnu eður leingur, ef hann að eins hefir ekki þegið af
sveit hið síðasta ár, og getur því nefndin eingan veginn fallizt
á þetta. Stafliðurinn f kemur að miklu leyti heim við stafliðinn 9 í þíngsfrumvarpinu ; eg ætla, að fáir Íslendingar meðal
alþýðu skilji, hvað það se að hafa landsrétt ; eg ætla, að
allir Íslendingar hafi hann, og her þurfi ekki annað að á kveða,
en að allir, sem kjósa megi, skuli vera Danakonúngi þegnlega háðir, eins og Í þíngsfrumvarpínu
er á kveðið. Stafliðurinn g, sem nú er bætt inn í, þó ekki se upp á honum stúngið Í undirbúningsumræðunni,
og nú er farið fram á að gángi
samt til atkvæða þingsins, hljóðar orðrett eins og stafliðurinn
f í frumvarpi þingsins, og verður því líklega samþyktur, ef til
atkvæða kemur.
Nefndin hefir ekkert serlegt að athuga við 6. gr., eins og
nú er stúngið upp á að henni verði breytt, og mun hún því
hljóta atkvæði nefndarinnar, þar hún þannig verður samhljóða
að' mestu við 5. gr. í frumvarpi þíngsins.
P. Petursson: Eg hefi ekki svo mörgu her til að svara;
þó vil eg geta þess, er framsögumaður sagði um ll, að þetta
væri ógreinilegar orðað í stjórnarfrumvarpinu,
en í frumvarpi
þingsins; á þetta þori eg ekki að fella neinn úrskurð, enda
let eg það halda ser óbreyttu Í stjórnarfrnmvarpinu,
er mundi
geta samþýðzt þíngsfrumvarpinu, og áleit eg aungan þessara
stafliða 8tríða gegn þVÍ; en eg er ekki svo vel að mer í lagamálinu, að eg viti, hvort sýkn saka er = alsýkn, eða geti verið
= frí við frekari ákærur rettvisinnar; en se því svo varið, þá er
þessi ákvörðun éhundnarl og frjálslegri í stjórnarframvarpinu;
en það ætla eg, að margur kunni sá að vera góður dreingur,
sem einhvern tíma hefir orðið að borga málskostnað. Hvað e
snertir, þá er þessi ákvörðun frjálsari Í stjórnarfrumvarpinu,
og þar er minna heimtað.. því "að borga til sveitar" og "þiggja
ekki af sveit" er ekki bið sama, þVÍ þeir eru til, einkum á
meðal þurrabúðar-manna,
sem bjargast upp á sínar eigin spít-
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ur, án þess þeim sé gjört útsvar til sveitar eða þeir þiggi af
sveit. Eg skil því ekki, hvernig svo frjálslunduð nefnd getur verið mótfallin þessum kafla stjórnarfrumvarpsins,
sem
rýmkar SVG mjög, en þó ekki um of,' kosningarrett og kjörgeingi, og þóktist eg hafa veidt heppilega, þegar eg las þessar greinir og gat haldið þeim óbreyttum.
Framsögumaður:
Nefndin vildi að vísu hæði fyrri og nú
vera frjálsleg í uppástúngum sínum, en hún vildi, að.þær jafnframt væri skynsamlegar og á rökum bygðar ; hún vildi t. a. m.
ekki stinga upp á neinu því, hvar af það leiddi beinlínis, að
bæði sannárlegir sveitar-óm agar og elns þeir, sem ekki væru
alsýknir, og alt svo ekki með öllu óræmdir, mætti verða kosnir á þjóðfundinn og eiga þar setu, eða þá kjósa til hans. En
nefndinni fannst, þó kosningarréttur
og kjörgeingi væri látið
svo fa:iálst, sem verða mætti, þá riði þó mjög. svo á, að hvor;"
ugt væri svo óbundið, að af því gæti leidt minkun eða vandræði j því enn heiðraði uppástángumaður
verður vel að muna
eptir því, að hver sá, sem á rétt áað kjósa, má líka verða
kosinn og eiga setu
þjóðfundinum.
Varaforseti:
þar sem ber hefir sagt verið, að stjórnarfrumvarpið se frjálsara, en þjóðar-frumvarpið, hvali kosningarréttinn ábrærir, þá verð eg að gjöra þá athugasemd, að í 5. gr.
staflið e er þrotabú út lagt fyrir oss með orðunum Fallitbo
og Opbudsbo j ef nú út,kýríng þessi væri rétt, 'þá er stjórnar frumvarpið, sem fa:jálslyndara er kallað, þó þreingra en þíugsfrumvarpið, því allir vita það, að sá kann að bjóða upp bú
sitt til skuldalúknínga,
sem þó á miklu meira, en til fullra
skuldalúkninga út heimtist.
Konún.qs(ulltrúi:
Eg verð þó að geta þess, að sá, sem
gefur upp bú sitt, er ei leingur ráðandi fjár síns.
Ásgeir Einarsson:
það er gleðilegt að heyra þess getið,
að stjóruin sé frjálslymJari, hvað kosningarlögin snertir, en
þingið j má því leiða þá ályktun af þessu, að þar sem hún er
ófrjálslynd í skoðun sinni, muni það vera sprottið af ókunnugleika hennar á landinu, en ekki viljaleysi, og mega menn
því fremur vona, að hún fallist á ena frjálslegu skoðun þingsins.
'þar eð einginn tók fra~ar til máls, kvað forseti þessar
greinir fullræddar, og voru síðan 7. til 21. gr., teknar til umræðu ..
á
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Framsögu.maður:
Að svo miklu leyti sem upp á því er
stúngið, að 11.-15. gr. falli úr, þá er nefndin því að vísu
samdóma, en á eingar hinar greinarnar í þessum kafla getur
nefndin fallizt, hvorki þær breyttu né óbreyttu, nema að eins
á uppástúngana við 21. gr. Eg get ekki verið að skýra frá
því, hversu nefndin skoðaði hverja eina einstaka af þessum
greinuin, það mundi valda of mikilli orðaleingingu. Yfir höfuð fannst nefndinni breytingarnar hvergi bæta úr því, sem á
kveðið var í frumvarpi þíngsins, en viða heldur spilla að skipulaginu til og fyrirkomulagi ákvarðananna, en aptur þær sumar
vera mjög aðgæzluverðar.
Svo er um 9. gr.; nefndinni finnst,
að hún geti ekki átt ser stað með neinu móti, og að hún ein
se í rauninni nóg til þess, að gjöra þetta breytta frumvarp öhaf ..•
andi. Beri t. a. m. út af því, sem þó allir sjá að vel getur að
borið, að kosníngarlöginkomi
ekki híngaðmeð
póstskipinu,
þá er auðsætt, að þvi, sem skipað er í þessari grein, verður
aldrei komið við, vegna þess hvað tíminn er naumur, og þess
annars, sem þegar er tekið fram í álitsskjali nefndarinnar.
Fyrir þessi afskipti sýslumannsins er bert, að fullum mánuði
þarf fram yfir að verja, frá þv.í kjörskrárnar eru búnar og til
kjörþíngs, heldur en þyrfti, ef farið væri að eptir uppástúngunni í þíngsfrumvarpinu,
og hvað er svo að lokum á unnið
með þeirri mánaðartöf, nema ekkert? og furðar mig á því, að
glöggskyggni aðaluppástúngumanns
skyldi ekki sjá það, því
sýslumaðurínn
getur þó yfir höfuð ekki leiðrétt þessi verk
prests og hreppstjóra (kjörskrárnar sum sel eptir öðru, en
eptir þeim verkum presta og hreppstjóra, er hann hefir í höndum, eptir manntalsskránum
og hreppareikníngunum,
eins og
líka ástæður stjórnarinnar segja.
Í 16. og 17. gr., eins og nú er stúngið upp á að breyta
þeim og auka við þær, koma fram ýmsar ákvarðanir, er ættu
að vera laungu fyrri i frumvarpinu eptir réttu og vanalegu
skipulagi og niðurröðun í þess konar frumvörpum; einkum
mega allir sjá, að 17. gr., eins og hún á nú að vera löguð, er
bæði flókin og sundurlaus að ákvörðununum til, og líkt er að
segja um hina 16. gr.
Að öllu þessu skoðuðu hlaut nefndin að komast að þeirri
niðurstöðu, að allur þessi greinakafli, sem nú er umtalsefnið,
ah .að 21. gr., Kiörði fremur að spilla en bæta úr því, sem
þíngið hefir áður fallizt á. Hin nýa uppástúnga
við 21. grein
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fellst nefndin á að se tekin ser, eins og vara-uppástúnga við
20. og 21. gr. í þíngsfrumvarpinu,
ef það mætti takast; sú
uppástúnga fer öllu öðru fram, en konúngsfrumvarpið,
og ef
stjórnin fyndi eitthvað athugavert við hina fyrri uppástúngu
þingsins, og hún líkaði miður, en þessi aptur betur, þá má
koma henni vel við, þó hún se ekki með öllu vankvæðalaus.
Af því eg get nú ekki ímyndað mer annað, en að stjórnarfrumvarpið falli, eins og því er nú breytt, í heilu líki, en
margir munu þó heldur vilja, að þessi nýa uppástúnga við 21.
gr. se tekin til vara, þá leyfi .egmér að skjóta þvi nú þegar
til úrskurðar ens hátt virta forseta, hvort þessi uppástúnga,
ásamt enum næstu 2 greinum, eins. og nú er t'lrið fram á að
breyta þeim, geti ekki komið á eptir til atkvæða 'ser i lagi,
sem vara-uppástúnga
við þlngsfrumvarpið, ef stjórnarfrumvarpið sjálft verður felt, eins og því er nú breytt.
Forseti:
Eg ít~eka það aptur, sem eg sagð~við undir;'
búníngsumræðuna, að þegar frumvarpið verður upp borið sem
heild, mun eg bera það upp' til atkvæða með því skilyrði,að
ef það yrði feit, yrði því næst leitað atkvæða um, hvort þessar greinir einar skyldi verða sendar sem vara-atkvæði þíngs~
ins við 20. og 21. grein í frumvarpi því, sem það hefir samþykt.
P. Petursson:
Framsögumaður hefir borið breytingaratkvæðum mínum svo margt á brýn, að það yrði býsna lángt mál,
að svara þvi öllu, enda vill svo heppilega til, að eg álít þess
ekki þurfa. Hann sagði, að þau bættu ekki úr þíngsfrumvarpinu, og hefi eg áður tekið það fram, að eg ætlaði mer ekki að
bæta um þíngsfrumvarpíð, nema ef það væri §§ 2ö. og 21.,
heldur vildi eg reyna til að nálgast stjórnina, að því leyti sem
þetta haggaðí ekki undirstöðu þeirri, sem þíngið hefir bygt
frumvarp sitt á. En að breytingaratkvæði
min spilli, þykir
mer heldur hart, og eg á bágt með að sannast á það. það
var ekki fyrirætlan min, að gjöra stjórnarfrumvarpið að óslítandi ályktana keðju, og eg ætlaðist ekki til, að stjórnin tæki
það, eins og það liggur, fyrst það er að eins til vara, heldur
það úr því, sem henni þækti betur eiga við. Við víkjandi því,
að ruglingur hafi komizt á efnið við breytinguna, þá skal eg
leyfa mer al') sýna, að þessi ásökun er öldúngis ástæðulaus,
því framgángsmátinn er að öllu leyti sá sami í .frumvörpum
stjórnarinnar og þingsins, að þeim greinum undan teknum,
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sem hljóða um tvöfaldar kosningar,
og það er i þessu efni aðdáanlegt, hvernig nefndinni hefir tekizt að þræða þá niðurskipun efnisins,
sem höfð er i konúngsfrumvarpiuu,
og svo eg einúngis taki t. d, þenna kafla, sem nú er verið um ai') tala, þá er:
§ 7 i konúngsfrv. um samning kjörskr. § 7 í þingsfrv. sama efn.
§§ 8-10
- meðferð kjörskr. § 8
§§ 11-15 um tvöfaldar kosningar slept,
§§ 16-17 - kjörstjóra og kjörfling
§§ 9-15 §§ 18-20 - kosningaraðferð
og samanburð kjörbóka
§§ 16-17 § IS um Skaptafellss.
§§ 21-23 - fulltrúana
..••
§§ 19-21 um sama.
Viðauka-atkvæðið
við § 16. hefir misskrifazt
þar, eins og
forseti gat um, i stað þess það á að vera við enda § 17.; en
§ 18. i þíngsfrumvarpinu
gat ekki verið til i stjórnarfrumvarpinu, af því það til hagar öðruvísi fulltrúa kosningunni í Skaptafellssýslu.
Eg get því ekki séð, að nokkur
ruglingur
hafi
komist á hjá mer, heldur se hinni sömu stefnu og niðurskipun óbreyttri
haldið í hvorutveggja
frumvarpinu,
og bið eg
þingmenn sjálfa að sannfærast
um þetta mál. En þó svo væri,
að einhver smávegis ósamstemma
kynni ab Tera einhverstaðar,
þá get eg ekki verið að ítreka optar tilgáng breytingaratkvæðanna, og eg er mikið efablandinn
um það, að þingið geti tekið breytingaratkvæði
mín 'við §§ 21-24, og hrundið öllu öðru,
en eg get ekki leidt mer í grun, að hinu verði hrundið öllu,
sem vara-atkvæðum,
með því það er öldúngis samhljóða
því,
sem þíngið hefir áður fallizt á, og það væri þó fráleitt,
að
hrinda því, sem þingið hefir í einu hljóði fallizt á fyrir fáum
dögum.
petta getur þó aldrei orðib annað en varafrumvarp,
og þá ætti það ekki að vera þvi til fyrirstöðu, þó það se ekki
eins úr garði gjört að búninginum til og aðalfrumvarp þingsins,
eða eins vel i alla staði frá þvi geingið.
Eg ætla ekki að tala neitt um breytingaratkvæði
mitt við
§ 21.; því eg ætla þvi að mæla með ser sjálfu.
Framsögumaður:
Mörgu af þvi, er hinn heiðraði uppástungumaður
nú mælti, og helzt áhrærir málefni þetta yfir höfuð og stjórnarfrumvarpið
með breytíngaruppástúngunum,
sem
heild, ætla eg að geyma mer að svara, þar til um það ályktárumræðunni lýkur.
Eg vil samt enn minnast nokkuð á uppástúnguna við 21. gr. ser í lagi; hún fer öllu .öðru fram, en sjálf
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gremm, og er því öldúngis ný; eins er aðferð sú, sem þar er
stúugið upp á, með öllu frá brugðin þvi, sem yrði, ef 20. og
21. gr. í þingsfrumvarpinu
væri löggilt; því vill nefndin fallast
á og styðja að því, að þessi nýa uppástúnga se tekin til vara.
En alt um það hefir nefudarmönnum
fundizt ýmislegt aðgæsluvert við uppástúngu
þessa,
og glögt hafa þeir séð , að henni
eru samfara
ýmsir annmarkar.
það er fyrst, að þar segir:
seu jöfn atkvæði,
skal aldur ráða: nú getur kjörstjórnin
að
vísu vitað um aldur manna,ef
þeir eru innan héraðs, af kjörskránum,
ef þeir eru utan heraðs, af þeim fullgildu skilrikjum,
sem uppástúngan leggur fyrir að kjósendur
skuli sanna með
kjötgeingi
þeirra,
sem þeir kjósa utan kjördæmis;
en vel er
það þó mögulegt, að 2 sé kosnir utan héraðs, og se þó jafnaldra.
Því væri víst betra, að inn í væri bætt þar þessum
orðum, "eða að öðrum kosti"; mætti geta þessa i álitsskjalinu.
:t)arer og nall~synl að benda til, að yrði þessi vara-uppástúnga
teMn fram yfir' 20. og 2i. g'r. í þíngsfrumvarpinll,
þá leiddi
þar af beinlíllis",a(\bl'eytQ;
yrði einnig sjálfu niðurlaginu
19.
gr. hins fyrra frumvarps.
það er og eins tvent, sem er næsta
athugaveri
við jrppástúngn
þessa, þó hún girði fyrir allar þær
sendiferðir
og umsvif,
sem leiðir af hinni fyrri uppástúngu
þingsins
og sem að vísu er mikilsvert
um, því hún leggur. 2
þau bönd á kjósendur,
sem að vísu eru næstaísjárverð;
það
er fyrst, að ef kjósa skal utanhéraðsmann,
þá hljóta kjósendur, og má það valda ekki alllítilli
fyrirböfn, að út vega ser
"fullgild skilríki" fyrir kjörgeingi
hans; hitt er annað bandið,
'að þegar búið er að út vega slík skilríki um 1 eður 2 menn
utan héraðs, þá eru hinir aðrir kjósendur svo að segja bundnir við að kjósa ena sömu, þó þeir hafí litla þekkíngu
eða
traust til þeirra; er því her gefið nægilegt tækifæri einstðkum
'mönnum til að róa undir kosningar
og að fá því ráðið, hverjir
kosnir verði utan héraðs.
það munu nú að vísu helzt verða
'embættismenn
yfir höfuð að tala, sem kosnir verða utan heraðs, og er því kjörgeingi þeirra auðsönnuð, nema al'! aldrinum
til, en ef það er ekki embættismaður,
þá er þó næsta óþægilegt fyrir bann að verða að út vega ser sjálfum
skilríki úr
'ýmsum héröðum, er hann hefir áður dvalið í, fyrir því að hann
se ódæmdur eða ,óræmdur, en fyrri eru þó skilríkin ekki fullgild, hefir slíkt jafnan verið talið óvinsælt og ískyggilegt,
að
hljóta að útvega
ser staðfestingu
um það, að maður se ekki

857

þorpari.
Eg vildi að eins vekja máls á þessu, til þess að
sýna, að margt getur og verið athugavert við uppástúngu
þessa að afleiðingunum til; en eg játa líka, að hún hefir til að
bera ýmsa kosti fram yfir uppástúnguna í 20. og 21. gr. þíllgsins, og þann þó helztan, sem og mikils er um vert, að með
því móti má komast hjá öllum þeim sendiferðum, umsvifum
og afskiptum stiptamtmannsins af kosningunum, sem þó beinlínis mundi leiða af hinni fyrri uppástúngu þingsins; því hikar
nefndin ekki við að gefa þessu atkvæði sín, sem annari varauppástúngu í stað 20. og 21. gr. í þíngsfrumvarpinu,
með
þeirr! breytíngu á niðurlagi 19. gr., sem þá yrði þörf.
Ásgeir Einarsson:
Uppástúngumaður má nú ekki standa
uIlP, til að tala fyrir máli sínu, verð eg því að geta þess, með
tilliti til þess, sem framsögumaður sagði, að tvö bönd "æru
lögð á kosníngarnar í þessari grein, að hvaðhið fyrra snertir,
þá getur það altend að borið, þó innankjördæmismaður
sé,
og er óvíst, að á því verði ráðin. bót, en .hva~það seinna
snertir; er ekki mikið óhægra að út vega þau áminnztu skírteini, en vegabréf
Framsögumaður : Já, en það er þó öðru máli að gegna
um vegabréfln; þau geta allir feingið, eins ræmdir sem óræmdir, og beitið "verzlega frjálsir", alt hvað þeir eru ei búnir að
bíða hegninguna, sem dæmd er á þá .
•Iakob Petursson:
Ekki get eg ætlað það nokkrum manni,
að vera svo ókunnugum í næstu sýslum, að bann kjósi þar
þjófa og bófa til þíngsetu.
Varaforseti:
Með tilliti til þess, er áður er sagt, að hið
konúnglega frumvarpið, eptir að það nú er sundur tætt og
aptur bætt, se enn óskipulegra, en þingsfmmvarpíð,
verð eg
að geta þess, að þar sem í þíngsfrumvarpinu strax í 6. gr.
er getið kjörstjórnarinnar,
sem fyrir skipa á um ritun kjörskránna, en í konúngsfrumvarpinu er kjörstjórnarinnar fyrst
getið í hinni 16. gr., eptir að búið er að tala um kjörskrárnar
og allar hinar fyrri kosningar, nefnilega kjörmannanna ; og
er af þessu auðsætt, að í þessu, eins og svo mörgu öðru, er
þingsfrumvarpinu betur skipað, en hinu konúnglega.
þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti þessar
greinir fullræddar. og voru síðan 22. - 24. grein teknar til
umræðu.
Framsögumaður:
Ef nú þingið fellst á -hina nýu upp á-
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stúngu við 21. gr. til vara, eins og nefndin heldur vill styðja
að, þá leiðir þar af, að 22. og 23. gr., eins og nú er stúngið
upp á að breyta þeim, fylgi þar með, og komi allar þessar
greinir i stað 20. og 21. gr. i þíngsfrumvarpinu,
eins og eg
hefi áður sýnt fram á. Inn í 22. gr. er stúngið upp á að bæta
þeim, viðauka, "en ef kjörstjóri er sjálfur 'valinn, gjöra það
að eins aðstoðarmenn hans", er þessi breytíng nauðsynleg og
kemur öldúugis heim við samkynja ákvörðun í 21. gr. þingsfrumvarpsins. -Sama er al'l segja um þessa 23. gr., eins og
nú er farið fram á að breyta upphafi hennar; þvi þegar innankjördæmismaður hefir' hlotið flest atkvæði, en getur ekki þegið eða vm ekki þiggja kosninguna, þá er nauðsyn, ·all hann
segi til þeRssamstundis,
ef verður, svo kjósa megi um aptur, -sem fyrst, og kemur sú ákvörðun vel við með tilliti til
niðarlagsills í 20> gr. þíngsfrumvarpsins.
'
A '24.-gr. getur nefndin ekki fallizt; ákvörðun sú, sem
hún inni heldur, ætti að koma miklu fyrri, enda er hún bæði ljós':'
legar og á hentugri stað tekin fram í þíngsfrumvarpinu -(sum
i ll. gr;), en her.
P. Petursson:
Eg gleðst af því að heyra, að framsögu ..
maður er -mer þö í einhverju samdóma, nefnil. um §§ 22, 23
og 21. En eg se ekki" að -illa fari á því, að § 24. sé, þar sem
hann er í frumvarpinu. það er stjórnarinnar verk, að til taka
þjóðfundardaginn, og þetta geymir hún ser, þángað til seinast
i frumvarpinu, og það er mer óskiljanlegt, hvers v~gna hún
þarf að til taka fundardag og fundarstað fyrr i frumvarpinu, en
her er gjört; stjórnin vill einúngis láta í ljósi, að hún ætli ser
að gjöra þetta, og gildir þá að líkindum einu, hvar hún auglýsir þetta í frumvarpinu, þar sem það haggar ekki reglulegri
niðurskipun efnisins. Eptir því er framsögumanni óskiljanlegt,
að tveir hlutir séu jaflle;óðir, af því þeir standa sinn á hverjum stað; hann beit, að þessi grein stæði á hentugri stað i
þíngsfrumvarpinu; en hann hefir ekki fært ástæður fyrir þessari meiníngu sinni. og það mun heldur ekki vera hægt, því
það er eingaungu komið undir tilfinningu hvers eins.
Framsögumaður:
Áður en eg skilst við þessar 3 gr.,
verð eg að geta þess, að mer finnst nauðsyn' á, að niðurlag
eður seinasta klausan i 21. gr. þíngsfrumvarpsins
haldist, þó
sú grein yfir höfuð og hin 20. i þvi frumvarpi felli í burtu,
en þessar vara- uppástúngur væri teknar í staðinn; því í þeim
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er ekkert, sem bendir til, að fulltrúarnir sanni kosningu sína,
þegar þeir koma á þjóðfundinn, en um þetta hygg eg þó nauðsyn að kosníngarlögin hafi einhverja ákvörðun, og var það í
kosningarlögunum til ríkisdagsins af 7. júlí 1848.
fl araforseti : Í tilliti til þessa kafla frumvarpsins,
sem
nú hefir verið ræddur, verð eg al'l minna þíngmenn á, að þó
ekki sé í þíngsfrumvarpinu sjálfu beint á kveðinn sá tími, nær
þjóðþíngiðeigi
að byrja,þá
hefir þíngið fundið ser skylt, i
álitsskjali sínu að biðja stjórnina, að á kveða vissan dag, nær
fundurinn eigi aðbyrja, nefnilega 15. júlí, því menn sáu fram
á, að ekki mætti á kveða hann fýrri vegna þess nauma
tíma, er yrði tiI kosninganna, og ekki seinna" vegna veðráttufars, illra vega og annara vandkvæða á Islandi, . þegar
háusta fer, og fundarmenn eiga' umlánganveg
að 'sækja til
heimila sinna.
En i. konúngsfrumvarpinu
er að' eins sagt,að
konungur munl-á kveða þennan dag; þyrfti þá, ef frumvarp þetta
yrði haft til varanna, að taka hið sama fram i álitsskjali því,
er þíngið mun senda með vara frumvarpi þessu.
þar eð einginn tók framar til máls, kvað forseti þessar
greinir fullræddar, og var síðan 25. grein tekin til umræðu.
-Framsðqumaður s Eptir hinni nýu uppástúngu
við 25. gr.,
þá verður hún nú samhljóða 22. gr. i þingsfrumvarpinu, og er
því ekkert þar við að athuga.
En áður en eg þannig lykta framsögu máls þessa, verð
eg að leyfa mer nokkrar' athugasemdir við málið yfir höfuð og
tilgáng ens beiðraða uppástúngumanns, að hafa þetta frumvarp
svona breytt til vara við þingsfrumvarpið, ef stjórninni geðjaðist rumur að því, en að þessu. Hin belzta ástæða uppástúngumanns hefir, eptir því sem mer hefir skilizt, verið sú, að menn
ætti að auðsýna stjórninni allan mögulegan sóma, en það
gjörði þingið, ef það lagaði, sem mest að mögulegt væri, uppástúngur sínar eptir hugsunarhætti hennar;
þetta hefir mer alt
vel skilizt, og eg skal aldrei bera í móti, að yrði þessu komið við með góðu, og svo að lýtalitið væri, þá mætti það vel
takast. En eg hygg, að her se nú ekki því máli að gegna.
Uppástúngumaður
hefir játað sjálfur í dag, það sem satt er,
að hinn naumi tími, er hann hafðí til að bera upp uppástúngurnar við frumvarpið og koma þeim skipulega fyrir, hafi valdið því, að alt varð ófullkomnara, en skyldi, og ófullkomnara
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en þíngsfrumvarpið, en einmitt þess vegna, sagði hann, væn
líka beðið um það til vara.
Eg fyrir mitt leyti get nú ómögulega seð, að menn' sýni
stjórninni hinn minnsta sóma með þvi að biðja hana til vara
um það, sem er óskipulegra og ófuJlkomnara, þó það eigi að
beita hennar frumvarp. ,það var gott og skipulegt, eins og
vant er frá stjórninni, með tvöföldum kosningum, eins og það
fór fram, en þegar sömu skipulaginu er haldið; og öllu þó snúið við til einfaldra kosninga, þá gat ekki hjá þvi' farið, að þvi
yrði í mörgu ábótavant.
Ef eg nú gæti ætlað stjórnina svo
barnalega, ef eg nú mætti svo segja, að henni samt sem áður
geðjaðist betur að sínu frumvarpi, svona gjör - umsnúnu, nú,
þá gæti eg orðið á máli ens beiðraða uppástúngumannsI þessu;
en hvað sem einstakir menn kunna að hafa fyrir ser til að
skoða stjórnina þannig, þá álít eg enu .heiðraða þingi með önn
óverðugt,og
rángt fyrir það, að hafa slikaskoðun
eða láta
hana í ljósi.
Og af þvi nú her yfir höfuð að tala ekki er
stúngil'l upp á öðru, en þingið er búið að áður í hinu fyrra
frumvarpi, sem þó að visu er skipulegra og betur fyrir komið, eins og uppástúngumaðurinn játaði sjálfur, þá se eg ekki,
að stjórninni se neinn sómi sýndur, að' biðja til vara um hið
·lakara. Eg álit bæði henni og þinginu se mestursóminn
að
því, að biðja einúngis
hið betra.
,
Eg get ðmðgulega vséð, að stjórnin geti haft öðruvísi
.skoðun á þessu, né að .hún áJíti það neina fastheldni um of
við það, sem' áður er af 'ráðið, eða eintrjáníngskap
neinn af
þingsins hálfu, þó það ekki billji um frumvarpið, svona breytt,
til vara. Ef ekki er önnur meiningin með breytingum þessum,
en sú hin sama sem Þingið hefir áður fallizt á, ef ekki er
nú farið fram á annað eða meira eða betra, til hvers er þá að
biðja um þetta sama til vara'? En ef það er lakara og óskipulegra, og ver þvi viljum það siður, þá er með öllu tilgángs,laust að biðja um það.
P. Petursson: Eg skal fara því færri orðum um þennan
kafla frumvarpsins,sem
framsögumaður hefir verið mer samdóma um hinar einstöku 'greinir.
.Að öðru leyti hefir 'hann
orðið mer næsta erviðurvaf því hann hefir gjört mérað skyldu,
að velja bæði það, sem eg hefi sagt, og eins hitt, sem eg .hefi
ekki sagt.bæði frumvarpið og breytíngaratkvæðin, og því erviðari, sem hann 'hefir haft þa~ bragð" að beinast fyrst ein-
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ungis uð breytíngaratkvæðunum, og þá, eptir lið eg var .seztur niður, að frumvarpinu og sambandi þess við breytíngaratkvæðin, þar eð hann vissi, að eg við þessa ályktunarumræðu
málsins mátti ekki standa optar en einu sinni upp til að tala
um hvern kafla þess. 'það er því ekki furða, þó ræða hans
kunni að hafa meiri áhrif á þingmenn, en mín orð, þvi heldur
sem breytingaratkvæði mín eru á stángli, og þess vegna ekki
svo auðvelt í fljótu bragði að sjá samband þeirra. Eg kannast ekki við, að frágángurinn á þessu frumvarpi geti orðið
þinginu til nokkurrar óvirðingar, þó það verði sent sem varafrumvarp, þó því, ef til vill, sé ekki eins skipulega fyrir komið og aðalfrumvarpi þíngsins. Mikill munur getur verið á því,
hve skipulega hverju einu er komið fyrir, án þess það þó þar
fyrir þurfi að vera óskipulegt j og misvönduð störf geta komið frá þjóðfundum, og þó verið þeim öll til sóma, því ekki má
eingaungu líta á verkið sjálft, og hvernig það er unnið, nema líka
se litið til tilgángs og afleiðinga þess; og þetta leit eg á, og hélt,
að við ættum að fara svona all því, þó við gætum ekki þokað oss nær stjórninni í undirstöðu kosningarlaganna.
A þessu
hugði eg bezt fara, að við í hinum atriðunum, sem miklu minna
reið á, að minnsta kosti leituðumat við að nálgast stjórnina
og frumvarp hennar, fá henni það siðanmeð öllum breytingunum, og segja: við gátum ekki meira gjört I hérna er það I
vill höfum sýnt alla þá viðleitni, sem kostur var á, til að samþýða skoðunarmáta stjórnarinnar og þingsins í þessu áriðanda
málefni; sýnið þið okkur nú allra eins sanngirni, þegar okkur
ríður sem mest á. þegar menn búa þannig í haginn fyrir sig,
gefa þeir stjórninni nýa hvöt til að breyta mannúðlega við sig,
ekki af þvi að stjórnin se svo hégömleg , að hún hafi meiri
mætur á þessu frumvarpi svona breyttu fyrir það, að þall áður var stjórnarfrumvarp, heldur af því að hún ser þá merki
-þess, all okkur hefir ekki baggað viljaleysi i því, að við fórum ekki i þá átt, sem hÚII hafði bent okkur á. Stjórnin getur
ekki bundið sannfæríngu neins manns, eu hún getur krafizt
virðingar, og hún er þar í fólgin, að við gætum kurteysi og
fyJKium þingsköpum, og það gjörum við á þennan hátt.
Varaforseti: þá er nú loks málefni þetta að líkindum
.ut rædt, og .hðfum ver nú fyrir augunum bæði frumvörpin,
þíngsins og konúngsíns,
ligKiandi hvort við hlið annars. Hinn
virðuglegi konúngkjörni varaþingmaður andlegu stéttarinnar
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hefir haft mikla fyrirhöfn fyrir að berja r brestina á konúngsfrumvarpinu, og hefir hann borið alt það fram, sem bætt gæti
galla þess. Kannast hann við, sem öllum líka er auðsætt, að
anar hefir hann bæturnar tekið úr þingsfrumvarpinu.
A konúngsfrumvarpinu er nú ekkert leingur heilt, heldur er það
alt sundur rifið og tætt, og nú á það' að heita kurteysi af þinginu, bæði í tilliti til stjórnarinnar og sjálfs sín, að bjóða stjórninni frumvarp þetta aptur þannig meðhöndlað. Eg má nú jata,
að mer virðist þetta fremur kurteysisbrestur,
og se ekki, hver
huggun stjórninni getur verið i, að fá frumvarp sitt, þannig
meðhöndlað, ser endursent til vara; þvi allir vita, að eingin
grein er leingur í því óhrelfð, nema þær tvær, sem uppástúngan .við 21. gr. hefir frelsað; og það er þessi uppástúnga
ein,
sem mer virðist þingið eigi að taka og hafa sem vara-uppástángu til frumvarps síns. En þetta er nú alt undir atkvæðagreiðslu þingsins komið, og því einu mun eg gefa atkvæði
mitt; það finnst mer kurteysi, en hitt kurteysisbrestur.
Konúngs(ulltrúi:
Eg óttast þó, að það se gagnstætt réttum þingsköpum, að senda hina 21. grein eina sérstaka, sem
vara-atkvæði.
það verl'lur þó réttara, að forminu til, sem hinn
háæruverðugi varaþingmaður hefir stúngið upp á, að aðhyll'ast frumvarp stjórnarinnar með þeim breytingum, sem hann
hefir gjört á því, þá getur hin 21. gr. komið þar með, því ein
fier getur hún ekki heitið ein heild, og sem vara-atkvæði
'þingsins við annað frumvarp, öldúngis fráleitt þvi sem her
ræl'lir um, getur hún heldur ekki komið fram eptir réttum þingskapa reglum.
Framsögumaður:
Eg get þó eingan veginn, heldur en
forseti let á ser skilja áðan, séð, að það geti í neinu verið-i
móti réttu formi, að greidd verði atkvæði um þessar uppá·stúngur ser til vara, ef frumvarpið alt verður feit, en eg skil
þó ekki, að annað geti orðið upp á, eptir þvi sem þab er nú
undir búið. 'þaberu al'l eins fáar greinir, sem með breytingunum eru öldúngis samhljóða I)ingsfrumvarpinu, t. d. 1. gr.,
að, nokkru leyti 5. gr, 6. gr. og 25. gr.; eg se ekki, ab þingmenn geti gefið neinum öðrum greinum atkvæði sín, og nefndin getur það öldúngis ekki, og þá finnst mer það liggja beint
við, ab frumvarpið bljóti alt að falla. Eg held annars, að hinn
beiðraði uppástúngumaður líti nokkuð á annan veg á málið,
·en.. vera ber, eða þó að mioostakosti
öðruvísi,en
eg; mer
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skildist ekki betur, en hann héldi, að ef frumvarpið væri feit
í heilu lagi, þá yrði ekkert álitsskjal ritað um málið til konúngs, en þetta verður eins, hvort heldur frumvarpið verður
felt eður samþykt.
En af álitsskjalinu ser stjórnin fyrst og
fremst rök fyrir þvi, að þingið hefir enn ekki getað fallizt á
tvöfaldar kosningar, og að allir hljóti að verða á þvi, að einfaldar kosningar eigi her betur við, þrátt fyrir ástæður stjórnarinnar fyrir hinu gagnstæða; stjórnin ser enn fremur, að við
það hefir verið leitazt á allan veg, að samri ma ákvarðanirnar fyrir einföldum kosningum við stjórnarfrumvarpið ; hefir enn
heiðraði uppástúngumaður
með öllum breytingaratkvæðum
sinum í þessa stefnu skýrt svo málið og gefið tilefni til svo
ítarlegrar umræðu um það, að stjórnin má nú gánga úr skugga
um, að þessi aðferðin var heldur ekki tiltækileg, og að ekki
varð með því móti komizt að betra en þvi, sem þingið var
búið að af ráða áður með hinu fyrra kosningarlaga frumvarpi
sínu. þannig hljóta að koma fram af hendi þingsins skýlausar' og órækar ástæður, hvernig sem atkvæðagreiðslan vendist
um frumvarpið í heilu líki, og eins þó það falli; en eg segi
enn sem fyrri, og eg legg þingmönnum það á hjarta, áður til
atkvæða kemur: eg se ekki það se rétt af þinginu, ef það
samþykkir frumvarpið alt. 9. gr. ein er þVÍ t, a. m.' til nógrar fyrirstöðu, að það verði brúkað, að þVÍ verði komið við til
kosninga, ef lögin koma ekki út fyrri en með vorskipum næsta
ár, hún ein getur þá orðið þvi til beinnar fyrirstöðu, að þjóðfund.urinn komist á næsta ár; fleiri greinir eru og þær sérstakar,
sem þinginu hlýtur að geðjast miður að og fella, en hinar að
eins fáar, sem verði samþyktar og eigi að samþykkja, en þar
af leiðir aptur beinlínis, að frumvarpið alt hlýtur að falla eptir mínum skilningi.
Guðmundur Brandsson:
Eg get ekki svo minnzt á 25.
grein hins konúnglega frumvarps, að eg ekki um leið líti til
fyrstu greinar þess, sem höndlsr um fulltrúa fjöldann, og þá
verð eg líka að hvarfla huganum til kostnaðar þess, sem þjóðfundurinn að ári mundi hafa Í för með ser, ef farið yrði eptir
frumvarpi þvi, sem ekki alls fyrir laungu var her samþykt af
m~iri hluta þingmanna.
Eg býst við, að einhverjir af alþýðumönnum verði til að bera saman kostnað þann, er frumvörpin,
hvort í sinu lagi, sýna fram á, og sjái, að þeim munar æði
miklu: því þar sem hið konúnglega
frumvarp stingur upp á
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4.0 fulltrúum og tveggja
dala dagpeningum
fyrir hvern þeirra,
meðan á fundi stendur,
en hitt frumvarpið
gerir ráð fyrir 46
mönnum, sem hafi 3 dala borgun daglega, þá gæti svo farið,
ef þessir menn ættu mánaðardvöl
á fundi, að kostnaðar
munurinn yrði alt að 2000 dölum, það er að segja, þegar litið er
bæði til fæðispeninga og farareyris.
það er nú eingan veginn
ineiníng mín, að þeir áminnztu 2 dalir séu næg borgun daglega
fyrir fulltrúa þ'jóðarinnar, því mer þækti mjög ísjárvert, ef kaup
þeirra væri svo lágt, að þeir þess vegna treystust
ekki að
koma á fundinn,
nema má like með skaða sínum.
það hefir
verið stúngið upp á, að hinn áminnzta kostnað skuli greiða úr
jarðabókar-sjóðnum,
en verið getur alþýða ímyndi ser, að það
geti skeð svo bezt, að hann verði sjóðnum aptur endurgoldinn,
og að þá verði til hennar leitað, líkt og með alþíngiskostnaðinn; hún mun ímynda ser, og það ekki án orsaka, að svitaholur hennar seu~ekki þær silfurnámur,
sem aldrei verði tæmdar.
þess vegna óska eg, að einhverjir þingmanna, sem eru þar
til færari en eg, vildu gjöra mönnum það skiljanlegt,
að eins
og jarðabókarsjóðurinn
stendur í sambandi við ríkissjóð Dana,
svo muni þjóðfundurinn
að ári ekki vera svo fyrir Íslendinga,
að hann se það ekki að nokkru leyti fyrir Dani líka, og að
það mundi því ekki af vegi, þó þeir tækju þátt í kostnaðinum
með okkur.
Hafi eg nú ekkl retta skoðun á þessu, vonast eg
til þeir leiðrétti mig, sem betur vita, en að öðru leyti um bæti
það, er eg nú hefi sagt.
Gutlormur F(qfússon: Állur en geingið er til atkvæða í
máli þessu, sem nú loksins
er þegar
komið að, þykir mer
nauðsynlegt,
einkum sjálfs míns vegna, að öðlast fullkomna
vissu um, hvort breytíngaratkvæðin
við 21. greinina
í konúnglega frumvarpinu,
og greinir þær á eptir, sem standa í sambandi við hana, geti náð til að verða eign þíngsins, þó það
fallist á þær einar ser, sem viðauka og vara-atkvæði
þess við
20. og 21. grein í þíngsfrumvarpinu,
eður hvort þessi um töluðu breytíngaratkvæði
geti samrímztvið
kosningarlaga
- málefni þingsins,
sem það er þegar búið að út klj~, án þess að
þíngið aðhyllist
hin önnur breytíngaratkvæðihins
heíðraða
konúngkjörna
þingmanns andlegu stéttarinnar,
því fremur þyki
mer áríðandi að vita þetta fyrir 'fram, sem hinn hátt virti kon.úngsfulltrúí
hefir nýskeð
látið í ljósi meiníng sína um það i
mótsetta
stefnu;
en eg vil eingau veginn missa af þessum
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greinum, 21. og henni fylruamli, þó mer þyki þær ei vera eins
frjálslegar, sem eg hefði óskað: mundi eg ekki hika við, heldur að aðhyllast i.ilI breytíngaratkvæðin til vara, en sleppa af
þessum um töluðu, ef á þVÍ stæði.
þvi skora eg nú á hinn hæst virta forseta, að hann þegar
í stað láti fullkomna meiníng sína Í ljósi um þetta efni.
Framsðgumaður ; Eg vil nú að eins bæta þvi við, að geti
það ekki eða megi það ekki gánga til atkvæða ser í lagi, sem
stúngið er upp á við 21. gr., einnig 22. og 23. gr., eins og þeim
er nú breytt, svo sem vara - uppástúnga Í stað 20. og 21. gr.
í þíngsfrumvarpinu,
sem mer þó tókst eptir enum hátt virta
forseta að mætti, þá finnst mer þó ekki þessar uppástúngur
hafa svo mikið til síns ágætis eða vera svo lausar við vallkvædi, eins og eg sýndi fram á áðan, að eg fyrir þær einar
vilji vinna til þess að gefa atkvæði mín fyrir frumvarpinu öllu
til samans, og eru nefndarbræður mínir samdóma mer i þVÍ
að greiða samt atkvæði í móti því Í heilu lagi, þó hitt ekki
feingist til vara.
Ásgeir Einarsson:
l\fig furðar stórlega á þeirri kurteysi
þingsins, að vilja ekki senda frumvarpið, eins og það nú með
breytíngunum er orðið, þó þeim kunni að virðast það nokkuð
líkt beinagrind.
Konúngsfulltrúinn hefir þó verið því meðmæltur, að frumvarpið þannig breytt yrði sent sem varafrumvarp, og verð eg að álíta, að hann se ekki sizt fær til að dæma
um, hver aðferð skipulegust se Í þessu efni. Eg get ekki
sanufærzt úrm, að menn eigi að greiða atkvæði móti frumvarpi nu , sem varafrumvarpi, nema móti 9. grein.
Fyrir efui því, sem tl5. grein frumvarpsins hljóðar um,
hef eg opt áður barizt.
Eg bar fyrst upp breytingaratkvæði
um það 1847, og urðu þá fá atkvæði fyrir því. Nú hef eg
borið sama breytingaratkvæði tvisvar upp á þessu þingi.
t
fyrra sinni komst það ekki að, þó önnur breytingaratkvæði
líks efnis kæmust það, en i síðara sinn kafnaði það undir
uppástúngu nefndarinnar, svo aldrei urðu greidd um það atkvæði. .jþess vegna vildi eg ekki nú verða til, að bera upp
[retta sama 'hreytingaeatkvæði, fyrst sá, er bar upp breytingarnar við konúngsfrumvarpið ekki gjörði þa~, enda er nú
ekki nema um einn fund að tala, og ferðakostnaðurinn lækkar
nú töluvert eptir uppástúngu þingsins. En af því ieghafði von
um, að nokkrir þingmenn nAmdufaUast á b~ytingaratkvæb-
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ið, yrl'matkvæl'ti om það greidd, vona eg því fremur nú, að
síðar komi bænarskrár 'mn það frá þjóðinni, ef henni þykir
ekki nppástúngan
ósanngjörn.
_
Eg get ekki svarað ræðu þingmannsins úr Gullbringusýslu; mer fannst hann bera fyrir, að þjóðin mundi horfa i
kostnaðinn til þessa þjóðþings, en eg hef áður leidt rök að því
gagnstæða af nokkrum bænarskrárn, og eg verð að vona, að
þ'jóðinni þyki svo mikils um vert með þennan fund, að hún
ekki vilji í þetta sinn Játa það sannast, að hún vegi fulltrúa
sína móti silfri, eins og einn þingmanna hefir að orði komizt,
eða láta brígzla ser um það, að hún vilji ekki gefa fáein fiskvirði fyrir frelsi sitt.
Forseti:
Af því að nokkrir af hinum virðulegu þingmönnum hafa skorað á mig, skal eg enn fara nokkrum orðum
om fáein atriði,sem
snerta meðferð þessa máls, einkum að
forminu til. Sumir hafa sagt, að ef tekið yrði frumvarp þetta,
sem varafrumvarp, og samþykt þannig með breytingum þeim,
sem upp lí hefir verið stúngið, þá yrði niðurskipun þess í ýmsum greinum töluvert ábótavant.
En eptir því sem her stendur á, virðist mer þetta ekki isjárvert,
Ef þing þetta hefði fult
Mggjafarvald, þá er það sjálfsagt, að öll niðurröðun, og jafnvel orðask ipanin sjálf, verður að vera svo fullkomin,' þegar
1agafrumvörp fara úr þingsins hendi, að það mætti óbreytt
koma í lagaboðið. En nú er þíng þetta ráðgjafarþíng, og meðan svo er, se eg ekki betur, en að þessu megi haga eins og
Itíngað til, því aldrei hefir það verið heimtað, það eg veit,
4lvorki árál'lgjafarllíngum Dana lIe á alþingi her, að allar uppástúngur skuli vera bornar upp svo beinar, að setja nte~i þær
óbreyttar inn í frumvörpin; stj6rnin hefir ekki heimtað annað,
'ffl1 að þíngin benti skýrt á þau atriði, sem þeim þæktiatbugllverð, þegar þessa er gáð, þá getur þ~ð alls ekki veri(\ ísjá-r'Vert, að fallast .á frumvarpið sem varafrumvarp, fyl'irþá sök,
þó gallar væri á fyrirkomulagi þess eða niðursklpun, því stjórnIinni væri ekki hamlað að bæta úr þess konar göllum.
ADJlab atriði er það, hvort þíngiðgeti
fallizt á einstakar
greinir frunw.al'psins, og sent þær sem vara!!:reinir, " þó þar.
.felli frnmvarpið að öðru leyt], En eg ætla þetta leyfilegt, ,og
:byggi eg það :á þeim skcðunarmáta,
sem eg hefi áður lýst
-fiyl'ir,I,íflginu, og eingaD Deyrt lJlótmaiJa' að rettor mundi vera,
og það er, að frumvarpið alt 'se rædtsem varafrumvarp ; mer
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virðist þar af leiða beinlínis, að þingið getl samþykt það af
frumvarpinu, sem það vill, og því þykir bezt við eiga, og getur þingið, þega!' til atkvæðagreiðslunnar kemur, hæglega séð,
hvort það er þá orðið svo lagað, sem það vildi, því það verður
lesið upp i lok atkvæðagreiðslunnar.
En þó eg segi það, að
eg ætli þíngið eiga rétt á að senda þannig einstakar greinir til
vara, þá vil eg hins vegar henda til þess, að mer þykir sú
aðferð ólaglegri en hin, að taka alt frumvarpið sem varafrumvarp. Samt sem áður finnst mer ekki, að eg, sem forseti, hafi
neina ástæðu ti] að neita nefndinni um, að þessar einstöku
greinir komi til atkvæða ser i lagi sem varauppástúnga,
þar
eð nefndin hefir hreift þessu þegar i undirbúníngsumræðu málsins, en hinu ræður þingið, hvort því þykir ráð að fallast á
greinirnar og senda þær einar stjóminui, eða ekki. Af þessum athugasemdum hygg eg skoðunarmáta minn í þessu efni
ljósan.
En eg verð enn fremur að geta þess, að eg hefi feingið
"viðauka-uppástúngu"
frá framsðgurnanni, nefndarinnar vegna,
sem fer fram á, "að staðfest eptirrit af frumvarpi þingsins til
kosníngarlaganna verð] sent með álitsskjalinu til konúngs og
til þess í því skírskotað".
Mer virðist ekki ráðlegt að fara
eptir þessari uppástúngu,
því það getur þó líklega ekki verib
meiningin, að senda skuli stjórninni staðfest eptirrit, heldur
en frumritið sjálft, en þegar frumritið verður sent með málinu,
sem sjálfsagt er, þá sýnist ekki nauðsyn á að senda eptirritið
með í sömu ferðinni. Eg vil þvi skjóta þvi til hins virðulega
framsögumanns og nefndarinnar, hvort hún vill ekki taka þessa
viðauka-uppástúngu aptur.
Framsögumaður:
Nefndin varð þó að skoða hið fyrra
frumvarp þingains og alla meðhöndlun þess sem ðldúngis serstakt mál, og að þaf'l þvi eingan veginn gæti orðið sem fylgiskjöl með þessu máli. En af því nú er stúngið upp á breytingum við það til vara, og ekki verður komizt hjá að skírskota til þess í álitsskjali þessa máls, þá varð nefndin að álíta
nauðsynlegt, að eptirrit fylgdi af þíngsfrumvarpinu;
með því
var rituð serstök bænarskrá, því er það i öllu tilliti mál út af
fyrir sig, og verður þess vegna ekki réttilega teingt við þetta.
Eg þykist þvi ekki þurfa að svara enum hátt virta forseta
mörgu til þess, sem hann sagði um, að það gæti jafnvel verið hættulegt að fallast á þessa uppástúngu nefndarinnar;
eg
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einga minnstu hættu af því búna, en eg hygg auðsætt, að
það
bæði rétt í forminu, og gagnlegt; að vísu biðjum ver
um þetta, sem þingið nú fellst á, að eins til vara, ef þingsfrumvarpið, eða að svo miklu leyti sem það næði ekki samþykki stjórnarinnar, og er eg í þessu á máli forseta, þvi þetta
(við 21. gr.) er spáni uppástúnga, og nái hún atkvæðum til
vara, þá óskar nefndin ekki meira.
Forseti:
það er misskilningur, að skoða þetta mál sem
nýtt mál. þetta þíng er nú hið sama, og það þing, sem sett
var 2. júlí þessa árs, og þvi er auðsætt, að kosningarlögin
verður að álíta eitt mál, og svo mun stjórnin eflaust gjöra.
Eg hefi nú þegar byrjað að láta skrifa upp úr þingbókinni það,
sem fram hefir farið í þessu máli, og konúngsfulltrúinn
hefir
lýst þvi yfir, að hann ætli að taka við því, eins og öllum þeim
málum, sem frá þinginu koma, frá þvi það var sett. Kosningarlögin ætlast eg til að geti orðið send til Danmerkur með
fyrstu ferð, og þá í einni heild alt það, sem í málinu hefir
fram farið á þessu þingi. Stjórnin getur heldur varla gjört
neitt við málið, fyr en hún ser það alt saman frá upphafi til
enda. Framsögumaður hefir þvi ekki með neinum rökum sýnt,
að uppástúnga þessi se nauðsynleg, og verð eg þvi að skjóta
því til hans, að bera "ig saman við samnefndarmeun sína,
hvort ekki mundi réttast að taka hana aptur.
Framsögumaður:
Eg er í eingum vafa um það, að stjórnin muni sameina bæði málin, og taka þau í sameiningu til
yfirvegunar, og eg skil það vel, að fra þinginu muni þau verða
send bæði undir eins; þannig' eru bæði málin i rauninni eitt
og sama mál, þegar þau eru skoðuð frá stjórnarinnar sjónarmiði; en aptur frá þingsins sjónarmiði eru þau 2 serstök mál:
í hvort fyrir sig er kosin nefnd ser í lagi, og þau eru út rædd
hvort lHll sig á lögskipaðan hátt, og greidd um þau atkvæði,
og rituð með því fyrra bænarskrá, eins og nú verður ritað álitsskjal með hinu síðara; því verð eg að vera fastur á því,
að frá þingsins hálfu se það réttara, að láta eptirrit af þingsfrumvarpinu fyrra fylgja álitsskjalinu i þessu máli, því þau
eru öldúngis "ers tök, og verð eg að biðja, að um það sé leitað atkvæða þingmanna.
Forseti:
það verður heldur ekki rétt frá sjónarmiði þingsins að skoða kosníngarlögin í tvennu lagi, eins og tvö serstök mál; því ef þingið sjálft hefði álitið svo" hefði það ekki
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fallizt á, að hafa við þá varameðferð á málinu. sem nú hefir
verið gjört. Að öðru leyti get eg ekki seð, að neitt gagn se
að því, að senda bæði frumrit og eptirrit í sama máli, þó eg
að vísu játi, að þetta séu þeir smámunir, sem ekki er vert að
eyða mörgum orðum að.
því næst var geingið til atkvæða, og féllu þau þannig:
1. grein.
I. Breytíngaratkvæði 'P. Péturssonar r að fyrir orðin "íþíllgi
því" verði sett: "áþjóðfundi
þeim" - samþykt með 23
atkvæðum gegn 1.
2. Breyt. atkv. ens sama: að talan "40" verði &jörð að "46",
samþykt með 23 atkvæðum gegn 1.
3. Breyt. atkv. ens sama: að talan "34" verði Etiörð að "40"
- samþykt með 23 atkvæðum gegn 1.
4. Öll fyrsta grein með breytíngum samþykt með 23 atkvæðum gegn 1.
2. grein.
5. Breytíngaratkvæði P. Péturssonar: að í stað orðanna "einn
eða fleiri alþíngismenn eptir stærð sinni og fólksfjölda"
verði sett: "tvo þingmenn hvert" - samþykt með 21
atkvæði gegn 3.
6. Öll önnur grein með breytingu - samþykt með 16 atkvæðum gegn 8.
3. grein
7. Breytingaratkvæði P. Péturasouar, að grein þessári verði
slept - samþykt með 23 atkvæðum gegn 1.
4. grein.
8. Breytingaratkvæði ens sama, að grein þessari verði slept
- samþykt með 23 atkvæðum-gegn
I.
5. grein.
9. Breytíngaratkvæðí P. Peturssonar, að stafliðurinn d verði
þannig orðaður: "að líka megi sá kjósa, sem öðrum er háður, ef hann veitir heimili forstöðu, sömuleiðis ef hann er
mentaður maður og út skrifaður úr skóla, og eins allir
verzlunarfulltrúar" - samþykt í einu hljóði, og var með
því fallinn stafliðurinn d í frumvarpinu.
10. Breytingaratkvæði
ens sama: að bætt verði aptan við
greinina nýum staflið g~ svo látandi: "að hann hafi verið
heimilisfastur í kjördæminu að minnsta kosti eitt ár", var
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leyft a1\ koma mætti til atk væða með. 21 atkvæði gegn 3,
og síðan samþykt með 22 atkvæðum gegn 2.
því næst skyldi leita atkvæða um alla 5. grein með
breytingum, en þar eð nokkrir af þíngmönnum æsktu, að leitað
yrði atkvæða um hvern af hinum stafliðunum ser í lagi, var
það gjört, og v;ll'
ll. Stafliðurinn a samþyktur með 21 atkvæði gegn 3.
12. Stafliðurinn II sömuleiðis með 15 atkvæðum gegn. 9.
13. Stafliðurinn e sbmuleiðis með 14 atkvæðum gegn 10.
14. Stafliðuriun e feldur með 13 atkvæðum gegn n.
15. Stafliðurinn f samþyktur með 14 atkvæðum gegn 10.
16. því næst var geingið til atkvæða um alla 5. grein með
þeim breytingum, sem. á voru orðnar, og samþyktu 12 atkvæði greinina; en þa\! eð þá taldist svo til, að jöfn atkvæði
væri með og móti, var leitað atkvæða þeirra, sem væri móti
greininni, og stóðu upp II móti henni. Forsetinn áleit því
greinina samþykta með 12 atkvæðum gegn ll; en þar eð
nokkrum þókti atkvæðagreiðslan efasöm, og kröfðust, að
allir þingmenn yrði kallaðir til atkvæða með nöfnum, og einginn mótmælti því, þá leyfði forsetinn þessa atkvæðagreiðslu,
og skyldu þeir játa, sem væri samþykkir greininni, en hinir neita. Atkvæðin féllu þá ]2 með, en 12 móti þannig:
já
nei.
þorvaldur Sívertsen.
þ. Sveinbjörnsson
Jón Samsonsson.
.T. Johnsen.
Helgi Helgason.
Jón Guðmundsson.
Kr. Magnusen
þórður Guðmundsson ..
Árni Helgason.
Guðmundur Brandsson
H. G. Thordersen.
Kr. Kristjánsson.
ll. M. Ólsen.
Guttormur Vigf&isson.
Sigurður Brynjólfsson.
Hannes Stephensen.
P. Petursson.
J. Thorstensen.
Jakob Petursson.
Eyólfur Einarsson.
Jón þórðarson.
, Steffáu Jónsson.
Ásgeir Einarsson,
.Tnn Jónsson.
Johnsen og Jón Guðmundsson heimtuðu úrskurð forsetans
um, hvort greinin væri fallin eður eigi, og áleit hann greinina
ekki fallna.
.6 .. grein.
17. Breytingaratkvæði P. Peturssonar:
að í stað orðanna "al-
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18.

19.

20.

21.
2!.

23.

24:.

25.

26.

27.

28.

þingismanns eða kjörmanns" verði sett "þingmanns" - samþykt í einu hljóði.
Breytíngaratkvæði ens sama: að í stað orðanna: ~"þó er
hver fullveðja maður kjörgeingur fyrir aldurs sakir" verði
sett: "þó er hver maður kjörgeingur fyrir aldurs sakir,
þegar hann hefir fimm um tvítugt" -' samþykt í einu
hljóði.
Viðauka-atkvæði ens sama: að bætt verði við enda greinarinnar þessum orðum: "eptir þeim reglum, er síðar segir" - samþykt með 17 atkvæðum gegn 7.
Öll greinin með þessum breytíngum samþykt með 17 atkvæðum gegn 7.
7. grein.
þessi grein samþykt óbreytt með 18 atkvæðum gegn 6.
8. grein.
Breytingaratkvæði P. Peturssonar:
að bætt verði inn í
eptir orðin "staða þeirra" orðinu "aldur" - samþykt með
17 atkvæðum gegn 7.
9. grein.
I>essi grein var sett til atkvæða óbreytt, og feld með 18
atkvæðum gegn 6.
10. grein.
Breytíngaratkvæði
P. Peturssonar:
að í stað orðanna:
,,4 vikum fyrir manntalsþing'' i enda greinarinnar, verði sett :
"að minnsta kosti 14 dögum áður en kjörþing er haldið" - samþykt með 18 atkvæðum gegn 6.
Greinin öll með breytingum - samþykt með 16 atkvæðum gegn 8.
11. grein.
Breytingaratkvæði P. Peturssonar: . að grein þessi verði
úr feld -- samþykt með 22 atkvæðum gegn 2.
12. grein.
Breytingaratkvæði
P. Peturssonar:
að grein þessi verði
feld úr á þessum stað (með þvi skilyrði, að síðara kafla
hennar megi bæta við 17. grein) - samþykt með 18 atkvæðum gegn 6.
13. grein.
Breytingaratkvæði ens sama, að grein þessi verði úr feld
- samþykt með 18 atkvæðum gegn 6.
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14. grein.
ens sama, að grein þessi verði úr feld
- samþykt með 17 atkvæðum gegn 7.
15. grein ..
Breytíngaratkvæði ens sama, að grein þessi verði] úr feld
- samþykt með 19 atkvæðum gegn 5.
16. grein.
Grein þessi óbreytt samþykt með 17 atkvæðum gegn 7.
17. grein.
Viðauka-atkvæði P. Peturssonar, að sett yrði eptir orðin
"um alt land" í breytingaratkvæði
hans þessi orð: "að
svo miklu leyti því verður við komið" var nú fyrst upp
borið, og var leitað atkvæða þíngmanna um, hvort við því
skyldi taka, og samþyktu það 20 atkvæði gegn 4, að það
yrði sett til atkvæða í hinu næsta hreytíngaratkvæði, sem
upp var borið um fyrsta kafla greinarinnar.
Breytíngaratkvæði ens sama: að fyrsti kafli greinarinnar
verði þannig orðaður: "kjörþíng skal halda sama dag um
alt land, að svo miklu leyti því verdur við komið, og skal
bæarfógetinn í Reykjavík og sýslumenn, hver í sínu kjördæmi, stefna kjósendum til fundar, að minnsta kosti 8
dögum á undan", á þeim stöðum ~c. - samþykt með 16
atkvæðum gegn 8.
Viðauka - atkvæði ens sama, að skotið verði inn í, eptir
fyrsta kafla greinarinnar:
"En þíngdag þenna munum ver
síðar til taka, um leið og ver boðum fulltrúana til fundarins" - samþykt með 16 atkvæðum gegn 8.
Viðauka _atkvæði ens sama, að bætt -verði aptan við greinina þessum kafla (sbr. 12. gr.): "Áður en kosning byrjar,
skal kjörstjóri skora á þá, sem annaðhvort haldi, að þeim
se ófyrirsynju slept í kjörskránum,
eða aðrir séu þar
ranglega settir, að þeir beri fram mótmæli sín, sem áður
skulu vera bréflega gjörð, og birt kjörstjóra að minnsta
kosti 3 dögum fyrir kjörþíng, tekur hann við mótmælabréfunum, og skal kjörstjórnin þegar skera úr og lagfæra
þar eptir kjörskrárnar" - samþykt með 14 atkvæðum
gegn 10.
Greinin öll með breytingum - samþykt með 14 atkvæðum gegn 10.

29. Breytíngaratkvæði
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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is.

37.
38.

39.

40.

41.
42.

.

43.

44.

grein.
samþykt með 16 atkvæðum gegn S,
19. grein.
Breytingaratkvæði
P. Peturssonar:
að í stað orðanna,
"Hver kjörmaður kýs svo marga menn, sem kjósa á alþíngismenn fyrir kjörþíngið",
verði sett:
"Hver kjósandi
kýs tvo menn fyrir kjörþíngi.ð" samþykt
með 16 atkvæðum gegn S..
Breytingaratkvæði
ens sama, að slept verði þessu i enda
greinarinnar:
"og skal að öðru leyti fara eptir niðurlagi
13. greinar" - samþykt með 16 atkvæðum gegn S.
greinin öll. með breytingum - samþykt
með 15 atkvæðum gegn 9.
20. grein.
Greinin óbreytt samþykt með 17 atkvæðum gegn 7.
21. grein.
Breytingaratkvæði P. Peturssonar,
að grein þessi verði
úr feld, en i stað hennar komi grein, þannig orðuð: "þeir
tveir, sem hafa feingið flest atkvæði, skulu vera fulltrúar
kjördæmisins.
Fái fleiri en þessir jafnmörg atkvæði, skal
aldur ráða. Ekki má velja neinn utan kjördæmis,
nema
einhver
kjósenda á kjörfundinum
geti með fullum skilríkjum sannað
fyrir kjörstjórninni
kjörgeingi
og aldur
hans, og að hann takist kosninguna
á hendur" - samþykt
í einu bljóði.
22. grein.
Viðauka- atkvæði P. Peturssonar,
að bætt verði inn í greinina eptir orðin, "rita þar undir. nöfn sín", þessari grein:
"En se kjörstjóri sjálfur valinn, gjöra það að eins aðstoðarmenn hans" - samþykt i einu hljóði;
Greinin öll, með breytingu,
samþykt með 23 atkvæðum
gegn 1.
Grein

þessi

óbreytt

-

23. grein.
45. Breytingaratkvæði
P. Peturssonar,
að i stað
orðanna,
"Hver maður er skyldur til", í upphafi greinal'Ínnar,
verði
sett: "Hver innankjördæmismaður
er skyldur
til" o. s.
frv., samþykt í einu hljóði.
46. Breytingaratkvæði
ens sama,
ai) seinasti kaflí greinArinnar: "En vel' væntum þess - o. 8." frv. - brýn nauðsyn beri
til", verði úr feldur - samþykt með 23 atkvæðum gegn 1.

874

47. Greinin
48.
49.

00.

öl.

ön

með breytingum ......•samþykr I einu hljóM.
'24. grein.
greinin óbreytt samþykt með 16 atkvæðum gegn 8.
25. grein.
Breytingaratkvæði
P. Peturssonar, að grein þessi verði
þannlgurðuð, í stað þess, erí frumvarpinu stendur: "þingmenn fáfæMspeJlinga 3 rbd. hvern dag, meðan þeir eru á
þíngi, og eins þá daga fyrir og eptir þing, Sem dvöl þeirra
er nauðsynleg þingstarfa vegna. . En á meðan þeir ferð.
ast til" þings, og af þvi heim til sin aptur, fái hver þeirra
i fæðiskaup og ferðakostnað. 4rbd. dag hvern.
J?essa
borgun skal greiða úr jarðabókarsjóðnum"
- samþykt með
21 atkvæði gegn 3~ og var greinin i frumvarpinu þar með
álitin fallin.
.
því næst var leitafl atkvæða um breytíngar á nokkrum
orðatiltækjum í ýmsum greinum frumvarpslns t
í 2. grein seinast, að orðinu "alþíngismanll" verði breytt
í "þíngmailll" ...
í 6. grein, að í stað orðsins "alþingis", verði sett "þíngs".
í 10. grein, að orðinu "kjörmannsþingunum& verði breytt
í "kjörþíngunum".
í 16. grein, að orðinu "alþingismannanna", seinastí fyrsta
lið, verði breytt i "þingmannanna".
í 17. gl'ein, að orðinu "alþíngismenn" í enda fyrsta kafla,
verði breytt í "þingmenn".; orðinu "kjörbækur" í "kjörskrá r", og að ,,(§ 14)" verði feIt úr.
í 19. grein, að i stað orðanna, "kjörmennirnir"
"kjörmanns" og "kjörmanna", verði sett: "kjósendur", "kjósanda" og "kjósenda".
i 22. grein, að orðinu "alþíngismönnum" í upphafinu
verði breytt i: "þíngmönnum";
voru allar breytingar þessar samþyktar með 18 atkvæðum gegn 6.
því næst var leitað atkvæða um,hvort
þingið vildi taka
frumvarpið, þannig lagað, sem vara frumvarp ; var það
þá alt lesið upp með þeim breytingum, sem á voru orðnar, svo hljóðandi:
,,1. Á þjóðfundi þeim,sem
heitið er i konúngsbréfí ~.
september 1848 að bera! skuli.undir .lagafeumvarp um íslands stöðu framvegis í fyrirkomulagi ríkisins, skulu vera
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46 menn. par af skulu landsmenn kjósa 40 á þann hátt,
er síðar segir, en 6 þeirra áskiljum ver sjálfum oss að
nefna.
2. Hver sýsla og Reykjavíkur !kaupstaður skulu vera
kjörþíng ser, og kjósa tvo þingmenn hvert, þó skulu
þær tvær deildir, sem Skaptafellssýslu er skipt í eptir
tilskipun 8. marz 1843 § 15, hvor fyrir sig vera eitt kjörþíngi, sem kýs einn þingmann.
3. og 4. grein frumvarpsins fellur úr.
3. (frumvarpsins /5. gr.) Kosningareett skal einginn eiga,
nema hann hafi þetta til að bera:
a) að hann sé þrítugur, þegar kosið er.
b] að bann se ekki illa ræmdur. pví má einginn kjósa,
sem sekur er orðinn að lagadómi um þá sök, er vanvirðusök er eptir almennings áliti; ekki heldur neinn,
sem ákærður hefir verið um slíka sök og ekki er dæmdur sýkn saka.
e) að hann sé fjár síns fullráðandi; að honum se ekki settur fjárhaldsmaður, og bú hans sé ekki þrotabú.
d) að líka megi sá kjósa, sem öðrum er háður, ef hann
veitir heimili forstöðu, sömuleiðis ef hann er mentaður
maður og út skrifaður úr skóla, og eins allir verzlunar. fulltrúar.
(e) fellur úr frumvarpinu.
e) (f í frumv.) að hann hafi landsrétt og se oss þegnskyldur.
f) að hann hafi verið heimilisfastur í kjördæminu að minnsta
kosti 1 ár.
4. (frumvarpsins 6. grein..) Til að mega verða kosinn
til þingmanns þarf alla sömu kosti sem til kosningarréttar, þó er hver maður kjörgeingur fyrir aldurs sakir, þegar hann hefir fimm um tvítugt, og vel má kjósa þann til
þíngs, sem utan kjörþíngis býr, eptir þeim reglum, sem
síðar segir.
5. (frumvarpsins 7. grein.) Prestar og hreppstjórar
skulu semja skrár yfir kjósendurna í hverjum hrepp, en í
Reykjavík og nágrenni því, sem þar undir liggur, skal
bæarstjórnin semja slíka skrá.
6. (frumvarpsins 8. grein.). Á kjörskránum skulu nöfn
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kjósenda, staða þeirra, aldur og heimili standa í dálkum,
en kjósendum skal þar raða eptir boðleið.
9. grein fellur úr.
7. (frumvarpsins 10. grein.) Síðan skulu skrárnar liggja
almenningi til sýnis, í Reykjavik í þíughúsinu, en í hinum kjörþingunum
hjá prestunum, og skal kunngjöra það,
í Reykjavík á vanalegan hátt, en annarstaðar við kirkjustefnu, að minnsta kosti 14 dögum áður en kjörþíng er
haldið.
11-15. grein frumvarpsins fellur úr.
8. (frumvarpsins 16. grein.) Bæarfógetinn í Reykjavík
og sýslumennirnir skulu hver í sinu kjörþíngi stýra kosníngu þingmannanna.
Áður en kosning þessi byrjar, skulu
þeir nefna til tvo menu, til að stýra henni með þeim, og
skulu þeir rita í kjörbækurnar.
9. (frumvarpsins 17. greiTt.) Kjörþíng skal halda sama
dag um alt land, að svo miklu leyti því verður við komið, og skal bæarfógetinn í Reykjavík og sýslumenn, hver
í sínu kjördæmi, stefna kjósendum til fundar, að minnsta
kosti 8 dögum á undan, á þeim stöðum, sem ákveðnir eru
af amtmönnum eptir tilskipuninni 8. marz 1843, lá. gr.,
til að kjósa þar þingmenn.
En þíngflag þenna munum
ver síðar til taka, um leið og ver boðum fulltrúana til
fundarins.
Til þessara kosninga skal nota bækur þær,
sem til alþíngiskosnínga hafa verið hafðar, og skulu amtmenn senda þær kjörstj órunum.
Á þessum fundi skulu
kjörskrár þær, sem um er getið her á undan, með fylgiskjölum sínum, vera á þinginu.
Áður en kosning byrjar, skal kjörstjóri skora á þá, sem
annaðhvort haldi, að þeim sé ófyrirsynju slept í kjörskránum, eða aðrir séu þar ránglega settir, að þeir beri fram
mótmæli sín, sem áður skulu vera bréflega gjörð, og birt
kjörstjóra, að minnsta kosti 3 dögum fyrir kjörþing; tekur hann við mótmæla-bréfunum,
og skal kjörstjórnin þegar skera úr og lagfæra þar eptir kjörskrárnar.
10. (frumvarpsins 18. grein.) Formaður kjörstjórnarinnar skal rita atgjörðabókina, en hinir kjörstjóramir hver
í sína kjörbók, sem formaðurinn skiptir milli þeirra.
11. (frumvarpsins 19. grein) Kjósendur gánga fram til
atkvæðagreiðslu eptir þeirri röð, sem formaðurinn hefir
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selt og' á fundinum auglýst.
Hver kjósandi kýs tvo menn
fyrir kjörþíngið.
Atkvæðin skal rita í kjörbækurnar
á þá
leið, að í aðra séu sett, við nafn hvers kjósanda,
uöfn
þeirra manna, sem hann' kýs, en i hina við nöfn þeirra,
sem kosnir eru, nöfn þeirra kjósenda,
sem hafa kosið þá.
12. (frumvarpsins 20. grein.) Eptir að atkvæðagreiðslUnni er lokið, skal bera kjörbækurnar
saman og telja atkvæðin, og skal síðan kunngjöra,
hver endalok orðið hafa.
13. (sbr. frumvarpsins 21. gl'ein.) þeir tveir., sem hafa
feingið flest atkvæði,
skulu vera fulltrúar kjördæmisins.
Fái fleiri en þessir jafnmörg
atkvæði,
skal aldur ráða.
Ekki má velja neinn utan kjördæmis,
nema einhver kjósenda á kjörfundinum
geti með fullum skilríkjum
sannað
fyrir kjörstjórninni
kjörgeingi
og aldur hans, og að hann
takist kosninguna
á hendur.
14. tfrumoarpsins
22. grein.) þíngmönnum
þeim, sem
kosnir eru, skal birta bréflega kosningu
þeirra, og skulu
allir kjörstjórarnir
rita. þar undir nöfn sín.
Eti se kjörstjóri sjálfur valinn, .gjöra það að eins aðstoðarmenn hans.
Svo skulu þeir og Iiegj a það amtmaani,
en amtmaður ráðherra innanríkismálanna.
15. (frumvarpsins 23~ grein.) Hver innankjördæmismaður er skyldur
til, þegar er hann verður þess vis, að
hann er kosinn, að skýra f"á, hvort hann skorast undan
eða ekki.
Ef hann getur ekki teklzt erindi sitt á hendur, skal kjósa um aptur, ef því verður við koraið, o~ skal
þá fara með alt, sem áður er sagt.
16. (frumuarpsins 24. grein.) þá er ver stefnum mönnum þeim, er kjljrnir verða elltir þessum kosnægarlögum,
tH fundar í Reykjavík, munum ver í því bréf til taka nákvæmlega,
hve nær fundurinn skuli vera.
17. (sbr. frumvarpsins 25. greinJ "þlllgmenn fá fæðispeninga 3 rbd, hvern dag, meðan þeir eru á þíngi, og eins
þá daga fyrir og eptir þíng, sem dvöl þeirra er nauðsynleg þingstarfa vegna.
En á meðan þeir ferðast til þings,
og af því heim til sín. aptur, fái hver þeirra í fæðiskaup
og ferðakostnað
4 rbd, dag hvern.
þessa
borgun skal
greiða úr jarðabókarsjóðnum.
"
það var undir skilið við atkvæðagreiðslu
um frumvarpið,
þannig Iaga I') , að ef það yrði .ekki smnþykt,
sem vara-
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f1'1lmva'l'p,þá skyldi í, ððru lagi verða leitað 'atkvæða um,
hvort senda skyldi einúngis 21., 22. og 23. grein (13-15.
lt~r að framan) sem varagreinir vill frumvarp þíngsins,
eptir uppásuingu
nefndarinnar.
Frumvarpið, þannig lagað, var feIt sem vara frumvarp
með 14 atkvæðum móti 10.
52. Uppástúnga nefndarinnar, að 21., 22. og 23. grein hins
konúnglega frumvarps, þannig breyttar sem af þinginu var
við tekið (sjá 1.J-15.),skyldu
verða sendar stjórninni sem
vara- uppástúnga við 20. og 21. grein i kosningarlaga frumvarpi þingsins, samþykt i einu hljóði.
53. Viðauka-uppástúngu
nefndarinnar, "að sent yrði stjórninni
staðfest eptirrit af kosningarlaga
frumvarpi þingsins",
þókti forseta ekki þurfa að leita atkvæða þingsins um,
sem eiginlega uppástúngu, þar eð hún snerti þess konar
efni, að hans ætlan, sem forsetanum einum bæri að sjá
um, svo Sem væri sending málanna frá þinginu til konúngsfulltrúans, sem erindsreka stjórnarinnar, 0ll= það því
heldur, sem þingið sjálft, og konúngsful1trúinn einnig, 'hefði
skoðað þetta mál alt sem eitt, en ekki sem tvö sundur" laus málefni, og þetta hlyti líka serhver einn að játa' að
væri réttast skoða.'), Hann skaut þess vegna enn til nefndarinnar, hvort hún vildi ekki taka aptur þessa "viðaukauppástáegu", en ef 'nefndin vildi það ekki og krefðist atkvæða nm það, og þáð yrM samþykt, kvaðst hann þó ekki
geta skoðað það atkvæði þingsins öðruvísi, en sem ósk
þingmanna til sin, að haga þarmig til, þegar málið væri
sent. ' Framsögumaður og nefndarmenn óskuðu samt s-em
áðueatkvæðagreiðslunnar,
og var uppástúnga nefndarinnar feld með 16 atkvæðum móti 8.
Síðan var fundi slitið.

7. ágúst -

þrítugasti og sjötti fundur,

" Allir á fundi, ~ema biskup 'I'hordersen, sem hafð"i tjáfl for"seta, afl hann gæti ekki mætt á þessum fundi. '
þá tók forseti fram til ályktaruJn'ræðu og atkvæðagreiðlsu
"málefnið um breytingu 'á el'fða]6gunam; . kvað hann ei 'mundi
:þörf á, nú að ræða rmílið'í "kðfhnn, 'lYg :ætlast 'þíngmenrr 'á það.
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Í þessu máli höfðu verið borin upp þessi breytíngaratkvæði
og uppástúngur:
1. Frá nefndinni, að berlega se ákveðið í annari grein, að
barnsbörn hafi óskertan erfðarétt eptir afa og ömmur, þótt
foreldri þeirra hafi verið frá dæmdur erfðaréttur þess eptir
fóður og móður.
2. við 3. grein frá varaforseta, að niðurlag greinarinnar frá
orðunum, "nema þau se skilin. með dómi" o. s. frv., falli úr.
3. frá P. Peturssyni,
að sett verði í stað orðanna "beiðast
lýsingar" í 9. gr, "láta lýsa með ser".
4. frá nefndinni, í sömu grein, að prestunum verði gjört að
skyldu, að rita Í mínisteríalbækuruar nöfn þeirra, er fyrir
hönd sjálfra sín og unnusta sinna beiðast lýsínga.
5. viðauka-atkvæði frá Jóni Jónssyni, í sömu grein, að óekta
börn gángi að arfi eptir feður sína með útörfum hans, eptir sömu tiltölu og hver þeirra.
6. {rá P. Péturssyni, að i stað orðanna i II gr., "En hafi
faðirinn af rángsleitni við skuldaheimtumenn
sína gefið",
verði sett: "En hafi faðirinn haft afskuldaheimtumönnum
sínum, með þvi að gefa". o. s. frv.
7. frá Jóni Jónssyni, að í stað orðanna í sömu gr.,
,En
hafi faðirinn af rángsleitni", o. 15•. frv., komi: "En þegar
skuldaheimtumenn æeta sannað upp á föðurinn, að hann
með rángsleitni og af ásettu ráði, til að koma efnum sínum undan, og aptur, að hann var orðinn svo févani , að
auðséð var, að bú hans mundi ekki vinnast til skulda,
hafi gefið", o, s. frv.
8. frá nefndinni, að bætt se við 16. gr.: "þeim eptir lifandi
ektamaka ber enn fremur til hans útfarar jafngildi þess
greptrunarkostnaðar,
er sanngjarnlega hefir verið varið til
jarðarfarar hins fyr látna, og greiðist honum kostnaður
þessi af búinu óskiptu".
9. frá þ. Sveinbjörnssyni, að bætt verði við enda 16. gr. í
frumvarpinu þessum orðum: "þar á móti skal Norskulaga
5-2-24, útfararkostnað þess hjóna, er leingur lifir, áhrærandi, vera af tekinn".
10. til vara frá hinum sama, að bætt verði við aðaluppástúnguna: "Nema þar sem við útarfa hins dána er að skipta".
11. frá Jóni Guðmundssyni, að bætt verði inn í 18. gr. á undan seinasta kafla greinarinnar.
"Eins mega amtmenn
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leyfa, að búið sééskípt , þótt einn einstakur myndugúr
. erfingi beiðist skipta, ef tveir eða fleiri eru ómyndugir
samarfar, og þeim verður ekki seð fyrir uppeldi á annan
veg án sveitarstyrks, en svo, að búið haldist óskipt, og ef
ekkja eður ekkill eru kunn að ráðdeild og rækt til barnanna.
12. frá nefndinni, við 23. gr.: "Að þíngsvitni það, sem um er
getið í síðasta kafla greinarinnar, megi fram fara, sem
fyrst ske má, og að sýslumönnum se gjört að skyldu, að
setja þeim frá verandi arfgeingu frændum þess látna valinkunnan og kunnugan svaramann við vitnaleiðslu þessa,
er gefi gætur, eins og dómarinn sjálfur, að rétti þeirra við
þingsvitnistektina".
13 frá Steffáni Jónssyni, við 26. gr., að seinni hluti hennar
verði þannig orðaður: "Skal ekki lúka skiptaráðanda eða
skiptaskrifara gjald það, sem skipað er í aukatekjureglug.
10. septembr. 1830, 38. gr".
14. f"á nefndinni, við 27. gr., að ártalið verði á kveðið 1851.
15. frá Steffáni Jónssyni, við sömu gr., að í stað orðanna:
"eptir 1. janúar (1851)" verði sett "eptir 31. desembr. 1850".
16. frá nefudinni, við 28. gr., að í staðinn fyrir orðin: "birta
þetta", verði sett "birta hana".
17. Uppástúnga frá Jóni Guðmundssyni, fyrst og fremst, að
beðist se, að konúngur staðfesti þessi lög me~ undirskript
sjálfs sín. og
.•
18. til vara, að erfðalögin verði ekki gefin út handa íslandi,
fyrri en konúngur og stjórn hans getur staðfest þau með
sinni undirskript,
Framsðqumaður:
það er hvorki nauðsynlegt eða timi til
að orðleingja þetta mál, sem er búið býsna mikið að ræða um.
En þó verð eg að tala fáein orð enn þá.
Áður en eg fer leingra, finn eg mer skylt að geta þess,
að eg við undirbúníngsumræðu þessa máls hefi gjört hinum
háæruverðuga varaþingmanni andlegu stettarinnar. ráugt til,
þar sem ~g bar á móti því; að. tilskipunin frá 30. apríl 1824
gjörði prestunum að skyldu, fyrir fram, og áður en farið er að
lýsa, .að fullvissa sig um, .að eit:lgar,tálmanir. séu á hjónabandinu, og að heimta sannanir fyrir þessu,
En þótt tilskipunin
bjóði þetta, hefir venjan þó naumast fylgt því, og víst er það
;örðu~t fyrir hlutaðeigendur, strax fyrir. fram að hafa út vegað

881

ser sannanir fyrir, að eingir meinbugir séu á hjónabandinu,
því hefir venjan lagað þetta í hendi, og hafa prestar ei fyrir
fram geingíð leingra yfir höfuð að tala, en að fullvissa sig um,
að áreiðanlegir svaramenn væri feingnir, til hverra þeir gæti
haldið ser.
Af þeim mörgu breytíngaratkvæðum,
sem menn hafa á
skilið ser í þessu máli, skal eg einúngis drepa á það, er hinn
virðulegi þingmaður fl'á Suðurþingeyarsýslu
hefir fram borið
við 9. gr., um að óekta börn ætíð skuli erfa föður og föðurfrændur. petta breytingaratkvæði rekur sig mjög svo í bága
við anda og ákvarðanir stjórnarfrumvarpsins,
eins og við siðferðið og óspilt ættarlíf, og mundi, ef það feingi framgáng, að
nokkru leyti hafa Ísjárverð áhrif á hið siðferðislega líf. pað
'er auðsjáanlega
tilætlun frumvarpsins, að óekta barn einúngis
skuli erfa róður og föðurfrændur, þegar faðirinn hefir látið áform sitt í ljósi um að eiga móður þess, eins og segir í L.
5-2-33, sem nú ei beinlínis leingur getur átt við. Eins er
L. 5-2-70 enn þá í gildi, og getur faðirinn samkvæmt þessum lagastað ættlýst barni sínu á þíngi (legitimatio mínus plena),
þó hann ekki geti einhverra orsaka vegna eignazt móðurina
(legitimatio plena), og hefir það þá erfðarétt eptir föðurinn.
par sem faðirinn hefir ei upp á neinn ~ess konar hátt látið
áform sitt í ljósi, annaðhvort um að eiga móður barnsins, eða
að ættlýsa barninu, væri það óviðurkvæmilegt með öllu, að hið
óskilgetna barn hefði að lögum erfðarétt eptir föðurinn og
frændur hans.
Breytingaratkvæði þetta nær einnig til hórdómsbarna , því
þau eru miklu fremur óskilgetin, en hin, sem fæðast í lausaleik.
Feingi nú þetta breytíngaratkvæði
framgáng, mundi
hjónabandið, sem löggjöfin ætíð álítur sem heilagt og stólpa nn
undir félaginu, niður stiga, en það getur aldrei orðið sámþykt
af löggjafanum.
Laganna 5-2-71, sem enn þá er gildandi,
getur framvegis orðið hórgetna barninu að liði, og með þetta
I ætti maður að
láta ser lynda. Eg hefi talað þessum orðum
um breytíngaratkvæði þetta, af því mer virðist það vera býsna
svæsið.
Konúngsfulltrúi:
Eg má um flest þau atriði, sem breytIngaratkvæðin greina um, skírskota til þess, er eg talaði,
þegar mál þetta kom til undirbúningsumræðu ber á þingi. Eg
vil að eins leyfa mer að drepa á breytingaratkvæðin
í þeirri
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röð. sem þau hafa verið borin upp, og þá fyrst geta þess,
hvað breytingu nefndarinnar við 2. grein frumvarpsins snertir,
að eg álít óþarft, að þess se ber getið með berum orðum, því
tílsk. 4. okt. 1833 má í því tilliti "nægja, en að setja þessa ákvörðun inn í erfðalögin virðist mer vera gagnstætt rettrl niðurskipun á lögunum.
Breytingar - atkvæði varaforseta virðist
mer sömuleiðis miður hæfa, þvi yrði það sett i lög, mundi
það skerða helgi hjónabandsins og bera vitni um, að. þingið og
þjóðin héldi hjónabandinu ekki i þeim heiðri, sem vera ber.
Við víkjandi breytingu hins háæruverðuga varaþingsmanns verð
eg að skírskota til þess, er eg áður hef sagt, og skjóta til
þingsins, hvort það vill heldur fallast ft hans breytingu, en
lagafrumvarpið, i þeirri grein. En áhrærandi breytingar-uppástúngu nefndarinnar við 9. grein frumvarpsins, hef eg getið
þess, að eg ætla uppástúnguna i sjálfu ser vel til fallna, því
hún gæti haft þá verkun, að sönnuníu tapaðist ekki, þar sem
hún að öðrum kosti kynni að glatast, t. a. m, ef prestur dæi,
og vil eg ekki vera þessari breytingu mótfallinn, ef þingið
fellst á hana. Um breytingaratkvæði þingmannsins úr Suðurþíngeyarsýslu vil eg benda til þess, sem framsögumaður nú
sagði. Eg get ei ímyndað mer, að þingið fallist á þa/') breytingar - atkvæði, en yrði það, þá væri það mjög hryggilegur
vottur um siðferðislegt ástand þjóðarinnar. það er alment viður
kent, að hjónabandið se undirstaða bæði hvers heimilis fyrir
sig og alls mannlegs felagsskapar yfir höfuð.
það er þvi á
kveðið i lögum, að hórdómsbörn skuli ekki erfa, en löggjafarinn hefir, til þess að bæta kost lausaleiksbarna,
gefið feðrum þeirra tækifæri til að arfleiða þau, ef þeir vildu svo gjöra.
þó einn maður treystist ekki að fria sig frá faðerni barns með
eiði, þá er ei þar fyrir sagt, að hann se sannfærður með sjálfum ser um, að hann se faðir þess barns, og þegar svo á stendur, all hann þorir ei all frá leggja ser faðerni barnsins með
eiði, þá hlýtur hann að sönnu að leggja barninu framfærísstyrk, en hitt væri ónáttúrlegt,
all löggjöfin skyldi neyða
hann til að viður kenna slíkt barn sem ekta barn, og veita þvi
ektabarna eður erfðarétt,
Eg verð all mæla móti breytingu
þingmannsins úr Suðurþingeyarsýslu tilelleftu greinar; þall er
of hart að orði kveðið, því vera má, að yrði þvi stránglega
fylgt, að lögunum verði .þá öðruvísi beitt, en löggjafarinn hefir til ætlazt. þetta orðatiltæki "með ásettu ráði" er opt af
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lagamönnum þannig þýðt, að svo mikið þækti út heimtast til
sönnunar þess, er ber ræðir um, að lagagreininni yrði ei beitt,
þar sem hún þó ætti við. Við breytingar-atkvæði hins fyrsta konúngkjörna þíugmauns við 16. grein þykir mer ekkert athugandi, og þess vegna verð eg að vera mótfallinn nefndinni í
því atriði. Sömuleiðis verð eg að vera mótfallinn breytingaratkvæði þingmannsins úr SkaptafelIssýslu við 18. grein, af
þeim ástæðum, sem þingmaður Strandasyslu bar fram.
Eg
get, eins og hann sagði, ekki ætlað, að þjóðin óski þess, og
stjórninni getur heldur ekki verið það geð feIt, að gjöra sig að
formyndurum myndugra manna. Um breytingar-atkvæði nefndarinnar við 23, gr. skírskota eg til þess, er eg sagði í undirbúningsumræðu þessa máls, sömuleiðis til þess, er eg sagði
um hreytingar-atkvæði
þingmanns Eyfirðinga við 26. grein.
Mer getur ekki fundíst það eiga heima á þessum stað, að á
kveða laun handa embættismönnum.
Breytingar-atkvæðið
er
ei heldur alveg rett orðað. þar segir: "skal ei lúka skiptaráðanda eða skiptaskrifara" o. s, frv. Eg ætla, að skiptaráðendur taki ekki nema hálf skiptalaun, en skrifarapeningar
falli niður, því skrifarastörf eru þá eingin. Á hin önnur breytíngar-atkvæði
þarf eg ekki að minnast, einúngis verð eg að
geta þess, með tilliti til breytingar-atkvæðis
hins virðuglega
þíngmanns SkaptfeIlínga, "að tílskipan þessi komi ekki út,
fyrr en hún er undir skrifuð af konúngi", að eg álit það ekki
eiga vel við að koma nú fram með þess konar breytíngar- atkvæði við þetta serstaklega lagaboð, það hefði þá einnig átt
að beiðast hins sama um kosníngarlögin og hin önnur málefni, sem þingið sendir frá ser.
það lítur svo út, sem menn
,með því að heimta undirskript konúngs einmitt i þessu máli
vilji beita eins konar skapþraungvan (moraisk Tvang) við stjórnina.
Eg hef áður her á þíngi talað um undirskript konúngs
undir hinn íslenzka texta lagaboðanna, og er álit mitt, sem
enn þá er óbreytt í því efni" kunnugt stjórninni og þjóðinni,
en eg vil skjóta því til þíngsins, hvort ekki sé bezt að fresta
þeirri bæn um sinn, og mer þykir óviðurkvæmilegt, að ítreka
slíka bæn við hvert lagaboð. Færi þíngmenn fram á slíka stefnu,
er litið getur út sem ertíngar við stjórnina .• þá getur það leidt
til þess, að dráttur verði á útkomu þeirra laga, er góð væru
og mjög áríðandi, og væri það mikið óráð, að fara nokkru
slíku aflot, sem væri góðum málefnum til fyrirstöðu.
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þ.Sveinbjörnssrm:
Eg ætla mer ekki all tala margt fyrir viðauka-atkvæði
mínu, því eg held það geti mælt fyrir sérsjálft.
Eg þarf varla annað en benda til serhvers okkar innvortis tilfinningar,
því eg býst við, að við allir simm annaðhvort giptir,
eða höfum verið það, og ætla eg þá, að þó við
kostuðum
nokkrum
skildíngum
upp á jarðarför maka okkar
af eigin eigum, án þess að fá endurgjald
fyrir það af helmingi erfingjanna,
sem optast eigin barna, þá mundum við ekki
telja þ1!ð á okkur, og sama ætla eg muni vera hugsun kvenna,
sem karla í þessu efni, Flestir mundu heldur hugsa um missir sinn og sinna,
en um endurgjald
þessara
skildínga.
Eg
sleppi þvi þessu afkvæmi
mínu út í heiminn, en held það sé
ekki alls forstöðulaust,
því eg held það verði að hafa forsvarsmann í þíngmannanna
eigin brjósti.
Kr. Kristjánsson:
Eg verð þó hátíðlega að játa, að þetta
breytingar - atkvæði á einga forstöðu í minu brjósti, og finn eg
það lángt um fremur skyldu,
að hugsa svo fyrir eptir lifandi
ekkju sinni, að ei þurfi að óttast,
að hún komi á vonarvöl ;
enda mun bezt alin önn fyrir framtíð ómyndugra . barna, ef
þannig er fyrir séð.
Faraforseti: Eg kom einnig fram með eitt breytingar-atkvæðið, og hefir það feíngið misjafna dómana her á þíngi.
'þess
betur hefði eg og mátt yfir vega, hvort það hefði í ser nokkuð ósiðsamlegt.
Eg hefi nefnilega borið það upp, að burt ætti
að falla hinn síðasti hluti 3. greinar,
að sá missi arfs eptir
skílfeingið barn sitt, sem fyrir hórdóm líður skilnaðardóm.
það
hefir verið sagt her, að hugsun sú, sem breytingar - atkvæði
þetta gefur til kynna, lýsi of lítilli virðingu
fyrir hjónabandinu. Eg geing nú ekki í nokkurn
mannjafnað
við nokkurn
mann her á þíngi um það, hvort eg hefi jafna, meiri eða minni
virðingu fyrir helgi hjónabandsins,
en einstakir
þingmanna
hafa.
Eg fór að eins eptir tilfinningu minni um erfðaréttinn
og helgi hans, og veit eg ekki, hvort nokkur getur lagt það í
þetta, að eg sýni hjúskapnum
minni virðingu,
en vera ber.
því hafa þá ekki hinir heiðruðu menn, sem helgi bjónabandsins hafa viljað verja með því, að halda lagaboði þessu, stúngið
upp á einhverri annari eðlilegri og strangari refsingu fyrir þennan löst'? En eg þykist vita, þvi menn ekki hafa gjört það;
því reynslan hefir sannað, að hið strangara straff úti lokar ekki
afbrotið, og aldrei hefir í landi her löstur þessi meir tíðkast,
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en meðan löggjöfin var í þessu straungust. pegar ver virðum fyrir
oss erfðarétt föðurs eptir skilfeingil'l barn hans, þá er erfðaréttur þessi hinn helgastí, eins og aptur erfðaréttur barnsins eptir föðurinn, því her á fullkomið innbyrðis samrétti (Reciprocitet) !ier stað, eins og yfir höfuð í allri arfgaungu.
En að úti loka hinn seka, sem þó ekki er sekur við barn. það,
sem hann á að taka arfinn eptir, það er að úti loka al1a erfingja hins
í upp og niður stígandi Iinu; því það, sem eg ekki á og ekki hefi
eignazt, get eg ekki skilið öðrum eptir í arf. Her eru þá og einnig þeir, sem ekkert hafa brotið, hluttakarar refsingar hins seka.
Menn hljóta einnig að sjá það, að þessi refsingar-aðferð
er einhver hin óviðurkvæmi1egasta; löggjafinn hefir aldrei
stungið upp á því, að refsa hillum hórseka með fémissi í skiptum á felagsbúi hans og ektamakans , sem rángt beið af afbroti hans, heldur ætlast nú löggjöf þessi, sem ber er rædt
um, til þess, að hegníngin komi fyrst á eptir, ef til vill, .1'1 20
til 30 árum liðnum.
petta virðist mer alsendis ósanngjarnt og ósamkvæmt öllum laga-anda; því tók eg mer breytíngar - atkvæðið; sleppi eg
þTl nú frá mer undir atkvæða-greiðslu þingmanna, og fel1ur það
þá, ef einginn vill styðja.
P. Petursson: Eg skal ekki fara mörgum orðum um
breytíngaratkvæði mitt við § 9; því hæði tók eg við undirhúningsumræðuna fram þau helztu atriði, sem mæla með því, og
svo fékk það nú líka stuðning í orðum konúngsfulltrúans,
er
hann sagði gott siðferði svo áriðanda fyrir al1a í hjónabandi
og utan þess. 'þetta styður breytíngaratkvæði mitt, því það
miðar til þess, ofur litið að þreingja erfðarétt óskilgetinna barna.
pað virðist og meining löggjafans, að þessu yrði þannig komið inn í, þar sem rétt á eptir er talað um hjónavígslu, því el1a
hefði þar í stað þessa orðs staðið "lýsíngar". Hvort því heldur litið er á anda löggjafarinnar, eða samband atriðanna, getur
mer ekki annað skillzt , en að breytíngaratkvæði mitt eigi vel
við, og fer eg ekki um það fleiri orðum, heldur bið þíngmenn sjálfa að hugleiða það.
Stelfdn Jónsson: Af því eg tók mer tvö breytingaratkvæði við undirbúníngsumræðu þessa máls, þá vil eg fara um
þau fáeinum orðum.
þegar hinn heiðraði framsögumaður nýskeð talaði um þau
breytíngaratkvæði,
sem fram eru komin í málinu, þá mintist
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hann ekkert á þau tvö, sem eg hafði upp borið, og gaf það
mer nokkurs konar át yllu til að vona eða hugsa, að hann og
aðrir samnefndarmenn hans væru, ef til vildi, ekki svo mjög
mótfallnir þessum breyfingaratkvæðum.
það fyrra breytíngaratkvæði
mitt var við 26. gr. frumvarpsins um gjald það, sem er upp á lagt að greiða skiptaráðendum, þegar persóna í ekkjustandi fær leyfi til að sitja i
óskiptu búi með ómyndugum börnum.
þar sem hinn hæst virti konúngsfulltrúi gat þess, að það
væri ísjárvert að skerða laun skiptaráðenda, þá get eg nú ekki
séð, að það se launaskerðir neins embættismanns, þó hann fái
ekki borgun fyrir það verk, sem hann aldrei vinnur; og hvaðan og með hvaða sanngirni er þessi borgun tekin?
Eg vil
biðja þíngmenn að gæta þess, að hún er tekin af ómyndugum
börnum og einstæðíngspersénum, sem mist hafa meðhjálp sína
til að upp ala afkvæmi þeirra.
það er líka auðséð, að löggjafinn sjálfur hefir fundið eitthvað ísjárvert í þessari grein,
og því standa þar orðin, "fyrst um sinn"; þau orð brúka menn
optast, þegar þeim sjálfum getur ekki geðjazt að því" sem
þetta lýtur að, og sjá, að það þarf umbótar við.
,
Hinn hátt virti konúngsfuHtrúi
gat þess líka í ræðu
sinni, sem ástæðu til að fella breytíngaratkvæði mitt , að það
væri ekk.i nógu skipulegu upp borið" af því það talabi um
gjald til skrifara,
sem ekki væri minnzt á í löggjö6nni.
Eg kannast nú vel við, að þetta er rétt, þegar einúngÍs er
litið til reglugjörðar frá 10. septembr. 1830, 38. gr.; en þegar aptur er litið á 26. gr. Í frumvarpi því, sem her er aðal umtalsefníð, þá er þar svo skýrlega talað um skrifara, að eg
held, að þessi ástæða hins hátt virta konúngsfulltrúa standi á
veikum fótum.
Eg að vísu býst nú ekki við, að eg hafi með orðum mínum
getað sannfært þá, sem eru því meðmæltir, að sanngirni se,
að ómyndugir og einstæðingar greiði gjald til skiptaráðanda,
þó hann þurfi ekki að hafa nein afskipti eða fyrirhöfn af högum þeirra, og vil eg því biðja menn að athuga þetta nákvæmlega, áður en þeir gefa atkvæði sitt móti því. Hitt annað
breytíngaratkvæði mitt var við 27. gr. frumvarpsins, eptir því
sem nefudarálitið hafði aukið í hana. En þetta laut að lítilli
orðabreytíngu, sem mer þókti betur eiga við, og held eg, að
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fáir verði henni mótfallnir, enda læt eg mer það þá á lithi
standa, og ætla því ekki að fara fleiri orðum um það.
Konúngsfulltrúi:
Eg vil einúngis bæta fáum orðum við
með tilliti til þess, er hinn virðuglegi þíngmaður Eyfirðinga
sagði. Eins og menn vita, eru laun sýslumanna með tvennu
móti, bæði fastar tekjur og aukatekjur.
Eptir lögunum er ætlað til, að sumar af aukatekjum þeirra bæti upp föstu tekjurnar.
þannig er því varið með skiptalaun og uppboðslaunin ;
eptir sum önnur embættisverk sýslumanna eru launin svo lítil,
að varla má heita borgun. En það, sem eg einkum vildi benda
til, var, að ef reglu ætti að setja um laun embættismanna, þá
er hún undir stjórninni komin, og þarfþá að líta á störf þeirra
öll í einu, og virðist mer þá ísjárvert, að taka þetta eina atriði
út af fyrir sig, þar sem það málefni þyrfti að skoða alt í heilu
lagi, svo alt væri sjálfu ser samkvæmt og einíng í því öllu;
því hitt, að slíta út úr eitt einstakt atriði, getur valdið misfellum á löggjöfinni, þar sem þó tilgángnrinn
er sá, að jafna
misfellurnar og bæta lögin.
Jón Jónsson:
það er búið að prédika svo vel og mikið
um viðauka-atkvæði það, sem eg tók mer i gær við víkjandi
því, að nú við þessa hina nýu erfðalöggjöf skyldu óektabörn
ná 'til arfs eptir feður sína, aðeins með útörfum, og eptir
sömu tiltölu. og þeir, að þó hjá nokkrum þingmanna hefði
áður lifað einhverjarmanneskjulegar
sanngirnistilfinníngar yfir
kjörum því likra munaðarlýsinga.
þá eru fullkomin líkindi til, þó
þær væru með öllu orðnarupp rættar úr brjóstum þeirra, og mun
þá vera vel fyrir seð. Mer getur ekki skilízt , hvernig þessi
óektabörn eigi sanngjarnlega að missa alls arfáréttar
eptir
feður sína, hvort sem þeir eiga ektaborin börn, eður ekki,
og þetta einúngis vegna þess, hvernig þau eru undir komin,
sem allir vita að þau eru eingin skuld í og ættu ekki að
straflast fyrir. Mig minnir líka það nái til fleiri, en lausaleiks
og hórbarnanna, og held eg það jafnvel nái til okkar allra,
að við séum getnir og fæddir i syndinni, og fer mer þá að
verða torskilinn sá mikli mismunur manna til ýmsra réttinda,
sem eintómur uppruninn gefur þeim. það var öllu þinginu
kunnugt, að það var einúngis arfaréttur með útörfum,en ekki
ektabornum hálfsystkinum, sem eg vildi að óekta börnin næði
til, og það verður hver að láta ser skiljast, sem vill, eg get
það ekki, að þvílík ráðstöfun mundi verða hættuleg fyrir þá
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háJe1tu virðingu, skyldna uppfyIlíngu og samband, sem hjón
standa i bort við annað. ellegar hún gæti orðið nokkrum ný
hvöt til fjölgunar úektaharna, og það verður hver, sem getur
þa?l, að láta ser flnnastsanngjarnt,
að óektabarn föðurs , sem
er þó lífsafkvæmi hans og hann hefir opinberlega geingizt við,
skuli vera með ölluhluttekningarlaust
i eptir látnum efnum
hans, þegar verið er að skipta þeim út, má ske til þrí-og fjórmenninga, eður fjærskyldustu ættingja og teingdafólks,
einhverstaðar út um buskann, en eg kannast við, að alt öðru máli
væri má ske að gegna, ef uppástúngan
væri um arftöku með
ektabornum hálfsystklnum,
en nú er það ekki umtalsmálið.
Sú bót" sem talað er um að liggi við þessu með því leyfi,
sem faðirinn hali til að gefa óekta barni sinu, er að sönnu
skárri,en ekki,' hún er líka fullgömul til þess, að menn sjá
af reynslunni, að það leyfi er sjaldan notað, bæði vegna þess
að stundum kippir dauðinn fyr burtu feðrunum, en áformið se
framkvæmt, og hirðuleysi, en ekki ætíð viljaleysi á ser opt
stað í þessu, sem öðru fleiru. Ekki mundi heldur sambandi
því og heimilisróþeirri,
sem faðir opt stendur í við konu sína
og börn, minni hætta búin af gjöfum út úr sameiginlegu búi
þeirra til óektabams, heldur en af löggjöf þeirri, sem gæfi
einúngis óektabörnum hluttöku í arfi eptir föðqrinn með útörfnm, sem eg ætla eingum og jafnvel ekki útörfunum sjálfum
mundi verða að óánægju.
því hefir líka verið hreift her á
þinginu, sem allir vissu áður að hinn háleitasti erfðaréttur
væri sá, "em ekta börn ættu eptir foreldrana, og hann ætlaði
eg ekki að skerða, þegar nú útarfarnir hafa lángt um óæðri
rétt og þann, ' sem þeir ekki eiginlega geta heitið bornir til, þá
'get eg ekki meint honum se um of misboðið , þó lífsafkvæmi
sjálfs þess, sem arfinn eptir lætur, væru veitt þessi hin fjarlægari réttindi með útörfunum.
þau ummæli, sem herhafa komið fram, að þetta væri móti
gömlum 'lögum, nýumlögum
og öllum lögum (0. s. frv.),
kannast eg vel við, og það vita .líka allir, en' mer hafa fyr en
nú þókt það litlar röksemdir her í þinginu, þó það se sagt,
að eitthvert málefni se ci móti nú gildandi lögum, ef það hið
sama málefni væri þess eðlis, að ráðlegt væri að gjöra það
að lögum, og þar með úti loka hina ósaungjarnari eldri löggjöf.
Eg ætla því,eins
og aðr~r hinir virðuglegu þingmenn;
sem borið hafa upp breytíngaratkvæði eður viðauka-atkvæði í
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máli þessu, að sleppa því út i höndur þingsins, svo það gjöri
við það, hvað því sjálfu gott þykir.
Framsögumaður:
Eg þykist viss um það, að hinum virðulega þingmanni frá Suðurþíngeyarsýslu hefir ei geingið annað
en gott eitt til breytíngaratkvæðis hans, en eingu að síður er
það með öllu ótiltækilegt, og verð eg í þessu tilliti að skírskota til ræðu hins hátt virta konúngsfuIltrúa, er svo ljóslega hefir tekið fram þá siðferðislegu spillingu, er afþví mundi
leiða.
En hvað við víkur því, sem hinn virðulegi þíngmaður Eyfirðinga gat um nýlega, að eg hefði verið mótfallinn breytingaratkvæði hans við 26. grein, þá verð eg að segja, að hann því
siður má leggja þessa þýðingu í þögn mína, sem mer var
ómögulegt að leiða eins ljós rök fram fyrir því, að breytingaratkvæðið væri ótiltækilegt, eins og hinn hátt virti konúngsfulltrúi og sá fyrsti konúngkjörni þingmaður veraldlegu stéttarinnar þegar hafa gjört.
Eingu að síður vil eg þó öldúngis
ekki segja, að þingmaðurinn ekki hafi gefið nokkrar ástæður
fyrir því, sem hann fór fram á. l\lig minnir ekki betur, en að
þingmaður þessi segði við undirbúningsumræðu
þessa máls,
að verður væri verkamaðurinn launanna; en launin eru þó ei
ætíð, og geta ei altend verið, miðuð við verk; einkum á þetta
ser stað, þar sem föst laun eru á kveðin. Sum ár er meira
að starfa, og sum minna, og eru þó launin hin sömu, eins og
vera ber, og tek eg Iandsyfirréttinn til dæmis, hvar sum ár er
mikið að starfa, en aptur önnur miklu minna. Konúngsfulltrúinn skýrði áðan frá, að laun sýslumanna væri bæði föst og
laus, en þau eru samt mestmegnis laus, og gæti það því haft
óþægileg áhrif á þessa stétt, að skerða hin lausu laun, á meðan þeir eigi eru settir á föst. Verði þetta, ætla eg, að aukatekjurnar, ef ei er öðruvísi beinlínis á )\.veðið, muni falla í
konúngssjóð.
þessi hinn virðulegi þingmaður hefir bygt svo
mjög á orðatiltækinu í frumvarpinu "nú fyrst um sinn"; en eg
hygg það hati her vakað fyrir löggjafanum, að sýslumenn
bráðum yrði settir á föst laun, og mun stjórnin hara haft tillit
til þess, sem er í vændum og allir _s'ýslumenn óska eptir, þvi
aldrei verður bygt neitt á því óvissa og breytilega, en þau föstu
laun eru viss, og mer að minnsta kosti þægilegri, en það sem
eg ei veit hvað er. Eg held því, að 26. grein eigi að halda
ser óbreyttri.
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Guðmundur Brandsson: Eg vildi nú með sem fæstum
orðum minnast breytingaratkvæða
þeirra, sem nú hefir verið
talað um. Hið fyrsta er það, sem fulltrúi Suðurþingeyarsýslu
hefir boril'l upp, sem fer fram á, að óskilgetin börn gángi til
jafns "ið útarfa i arfatekt eptir feður sína, þéttað befir nú orðið fyrir hörðum dómum á þingi þessu; en eg get þó ekki seð,
að það séu nein serleg fjærmæli, sem her er stúngið upp á,
þvi hvernig eiga börnin að skuldast fyrir tilveru sína, sem þau
fá ekki við gjört '? og hvernig á það að koma niður á þeim,
þó feðrum þeirra .innistekki
aldur til að koma þeim i tölu
skilgetinna báma'? l>ettað ber þó við þvert á móti vilja feðra
þeirra; er það þá eðlilegt, að fjármunir föðursins skuli gánga
til hinna fjærskildari,einrnitt
þess vegna að hann gat ekki
giptzt móður barnsins, þó hann hefði það fastlega áformað,
og ekki heldur þinglýst barninu, af því dauðinn kipti honum
fyrr i burtu, en honum var það mögulegt'? Eg hef nú fyrir augum spánýttdæmi,
.sem eg miða þetta við, og gæti eg skýrt
frá þvi nákvæmlega, ef þess þækti þörf; eg hika því .ekki við
að samþykkja hið um talaða breytingaratkvæði.
Eg skal nú ekki vera margorður um .breytíngaratkvæl'li
þingmannsins úr Eyafjarðarsýslu, þar mer virðist hann hafa
fram fært nægar ástæður fyrir þvi, og veiti eg þvi þess vegna
fúslega meðmæli mitt.
þar sem hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður, konferenzráð Sveinbjörnsen mintist á útfararkostnað,
þá get eg
ekki dulizt við, að eg er að öllu leyti samþykkur skoðun hans
i því efni, þess heldur sem eg veit einstöku dæmi til, að ekkjur eða ekkjumenn hafa á stundum verið nægilega ýtin, þó við
eigiu börn hafi verið að skipta, og hefir þettað átt ser stað,
bæði með því að reikna útfararkostnaðinn svo mikinn, að vel
væru i haldin, og eins hefir það komið fram við útsvör á arfahlutum barnanna. Mer finnst þvi ekki betur, en eigin tilfinning mín mæli fram með uppástúngunni, og má þá nærri geta,
að eg muni ekki verða henni mótfallinn, þegar atkvæða verður leitað.
l>ar sem annar hinn háæruverðugi ktmúngkjörni þingmaður stakk upp á, að i stað orðanna í frumvarpinu, að beiðast
lýsingar, væri sett: að láta lýsa með ser, þá verð eg að vera
breytingu þessari mótfallinn, og það af þeim ástæðum, að opt
getur svo á staðið, að þó einhver beiðist lýsíngar, að hann geti
#
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ekki þar fyrir látið lýsa með ser, til að mynda þegar ill færð
og veður banna mönnum að vitja kirkjunnar, svo þess vegna
geturorðið messufall í marga sunnudaga, og þó þetta væri nú
ekki, held eg að sá, sem lýsínganna beiddist, hefði lítið vald
til að skipa mönnum að koma til kirkju, svo prestarnir gæti
lýst; her að auki getur svo á staðið, að menn vilji synja einum hjónabands vegna einhverra serlegra annmarka, sem við
hann kynnu að vera, og hann þess vegna gæti ekki feingið
svaramenn, en þar fyrir getur þó einginn meinað honum að
beiðast lýsinganna, og því virðist mer, að réttur sá, sein frumvarpið í þessu tilliti fer fram á, yrdi miklu þreingri, ef hinni
áminnztu uppástúngu væri fylgt.
þ. 8íverfsen: Eg hefi ekki fyrri tekið til máls her á
þingsalnum um þetta málefni, og er það einkum vegna þess:áð
hinn heiðraði framsögumaður hefir svo dyggilega haldið uppi
svörum fyrir nefndarálitinu, að hann hefir tekið ómak alt af
meðnefndarmönnum sinum. Eg ætlaði nú einúngis að geta
þess, að auk þess sem hefir verið fram fært á móti uppástúngu
ens virðulega þingmanns Suðurþíngeyarsýslu um arfsrétt öektabarna, finnst mer uppástúngan
IiVO ógreinileg
og óákveðin,
að ég get varla ætlað það, að henni, þannig lagaðrl, verði veitt
meðmæli á þinginu. Líka vildi eg geta þess, að mer fannst,
eins og ræða ens mikið hátt virta fyrsta konúngkjörnaþíngmanns, við víkjandi útfararkostnaði til ens leingst lifandi ektamaka, lyti að því, að gjört væri ráð fyrir, að við þíngmenn
mistum kvenna vorra fyrri, en þær vor, en þetta ætla eg að beri
til beggja vona, og held, að það se öllu meira ræktarmerki
okkar til þeirra, ef við vildum leitast við að búa svo um
hnútana, að konur vorar mættu eiga það víst, að fá af sameiginlegu búi nokkuð til þess, að þær verði jarðsettar, þegar þær
áður af fjármunum sínum eru búnar að kosta til útfarar vorrar,
og held eg líka, að sanngirni mæli með þessu.
Um hórkarlarettinn til arftöku barna sinna er búið að ræða
svo mikið, að óþarfi er við að bæta; einúngis vildi eg gjöra
það ljóst, að ræður talsmanns þeirra her á þinginu hafa eingan veginn hrært mig til meðanmkvunar yfir þeim, svo að eg
geti fallizt á þá uppástúngu, sem gjörð er í því efni, og víkur
frá stjórnarfrumvarpinu,
sem nefndinni í einu hljóði þókti vel
við eiga.
Viðauka-atkvæði hins beiðraða þingmanns Skaptfellinga,
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held eg, eins og það nú erltomið
fram og liggur fyrir augum vorum, vera með öllu án þarfa;
eg held ekki þurfi að
biðja konúng þess, að undir skrifa lagaboð þau, sem hann
gefur út og sendir hingað;
það hefir hann gjört til þessa, og
það mun hann vafalaust gjöra eins her eptir óbeðinn.
Her væri
alt öðru máli að gegna, færi viðauka-atkvæðið
fram á það, að
lagaboð þetta yrði gefið út á íslenzku einni, og undir skrifað
þannig af konúngi, en það er eingan veginn gjört, enda verð
eg að játa það, að þó svo hefði verið, mundi eg eingu að síður hafa neitað því mínu með - atkvæði, því eg veit ekki, hversu
við eigandi sú bæn væri, að teingja henni við þetta málefni,
eða hvort ráðlegt væri að fara þvi þannig fastlega
fram, og
vita þó þingmenn, að eg hefi mælt fram með serstakr] bænarskrá um það efni, en það virtist mer ólíks eðlis. '
Framsögumaður : það .hafa nú sumir þingmanna látið ser
um munn fara, að foreldrar væri ber gjarnir
að fetI etta og leika
á börn sín. En eg verð að neita, að þetta eigi ser stað her á landi
yfir höfuð að tala, þótt undantekningar
kunni einnig að vera frá
þessari reglu, því ræktarsemi
foreldranna
til barnanna,
velvilji og sanngirni llggur her í landi.
þetta
er .. einnig. skoðun
löggjafans,
og liggur hún til grundvallar
fyrir IS; grein frum-varpsins, þar sem hún gjörir svo óbundið, 'að fá að sitja í óskiptu búi. En ef stjórnin heyrir margar því líkar raddir, sem
hljómað hafa héðan um. ásælni foreldranna
við börn þeirra, er
hætt við, að þetta verði-ei að lögum; og þó það nú yrði lögleidt,
sem IS. grein fyrir skipar, þá er ekki vie. öðru að búast, en
bann komi gegn henni að ári, ef menn ekki hætta þessum á.stæðulausa
áburði, sem öldúngis ekki er verðskuldaður
af foreldrum yfir höfuð að tala.
Af því að einginn tók framar til máls, kvað forseti ályktarumræðu máls þessa lokið, og leitaði síðan atkvæða þingsins
um frumvarpið
á þessa leið:
Um 1. grein.
1. Greinin samþykt óbreytt með samhljóða 22 atkvæðum .
. Um 2.. grein.. .
; 2. Uppástúnga
nefndarinnar:
"að berlega
se á kveðið, að
barnsbörn
hafi óskertan erfðarétt eptir afa og ömmu 1', þótt
foreldri
þeirra hafi verið frá dæmdur
erfðaréttur
þess
eptir föður og móður" samþykt
með 19 atkvæðum
gegn 3.
.
á
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3. greinin, að til flkildum viðauka nefndarinnar (2), - samþykt með 19 atkvæðum gegn 3.
Um 3. grein.
4. Breytíngaratkvæði
varaforseta, að niðurlag greinarinnar,
"nema þau se skilin með dómi" o. sv. frv., falli úr, - feIt
með 15 atkvæðum gegn 7.
5. greinin óbreytt samþykt með 16 atkvæðum gegn 6.
Um (.- 8. grein.
6.-10. greinir þessar óbreyttar samþyktar hver um sig í einu
hljóði.
Um 9. grein.
11. Breytingaratkvæði P. Peturssonar: að i stað orðanna "beiðast lýtoíngar" verði sett: "láta lýsa með ser" - feIt með 17
atkvæðum gegn 5.
12. Viðauka-atkvæði nefndarinnar:
að prestunum verði gjört
að skyldu að rita í mínisteríalbækurnar nöfn þeirra, er fyrir hönd sjálfra sín og unnusta sinna beiðast lýsínga samþykt með 18 atkvæðum gegn 4.
13. Viðauka-atkvæði Jóns Jónssonar, að óekta börn gángi að
arfi eptir feður sína með útörfum hans, eptir sömu tiltölu
og hver þeirra - feIt með 20 atkvæðum gegn 2.
U. greinin með breytíngu (12) - samþykt með 20 atkvæðum gegn 2.
Um 10. grein.
15. greinin óbreytt samþykt í einu hljóði.
Um ll. grein.
16. Breytíngaratkvæði P. Péurssonar t að í stað orðanna, "En
hafi faðirinn af rángsleitni við skuldaheimtumenn sína gefið" o. s, frv., verði sett: "en hafi faðirinn haft af skuldaheimtumönnum sínum, með því að gefa" o. svo frv. tekið aptur.
17. Breytingaratkvæði Jóns Jónssonar,
að i stað. hinna sömu
orða verði sett: "en þegar skuldaheimtumenn geta sannað upp á föðurinn, að hann með rángsleitni og af ásettu
ráði, til að koma efnum sinum undan, og eptir að hann
var orðinn svo févani, að auðséð var, að bú hans mundi
ekki vinnast til skulda, hafi gefið" o, s, frv. - felt með
20 atkvæðum gegn 2.
18. greinin óbreytt samþykt með 21 atkvæði gegn 1.
Um 12.-15. grein.
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19.-22. greinir þessar óbreyttar samþyktar hver um sig í einu
hljóði.
Um 16. grein.
23. Viðauka - atkvæði þ. Sveinbjörnssonar:
að bætt se við
enda 16. greinar: "þar á móti skal NJ..•.5---2-24, útfararkostnað þess hjóna, er leingur lifir, á hrærandi, vera af
tekinn" - feit með 14 atkvæðum gegn 8.
24. Vara-atkvæði hins sama, að viðbætir þessi verði þannig
orðaður: "þar á móti - o, s. frv. - af tekinn, nema þa.r
sem við útarfa ens dána er að skipta" - feIt með 13 atkvæðum gegn 9.
25. Viðauka - atkvæði nefndarinnar: "þeim eptir lifandi ektamaka ber enn fremur til hans útfarar jafngildi þess greptrunarkostnaðar, er sanngjarnlega hefir verið varið til jarðarfarar hins fyrr látna, og greiðist honum kostnaður þessi
af búinu óskiptu" - samþykt með 14 atkvæðum gegn 8.
-26. greinin með viðauka nefndarinnar samþykt með 14 atkvæðum gegn 8.
Um 17. grein.
27. greinin óbreyt.t samþykt í einu hljóði.
Um 18. grein.
'28. Breytingaratkvæði Jóns Guðmundssonar: að bætt se mn
i á undan seinasta kafla greinarinnar, eptir orðin "framfæri og uppeldi", þessum kafla:
"Eins mega amtmenn
leyfa, að búi se óskipt, þótt einn einstakur myndugur erfingi beiðist skipta, ef 2 eða fleiri eru ómyndugir samarfar, og þeim verður ekki séð fyrir uppeldi á annan veg án
sveitarstyrks, en svo, að búið haldist óskipt, og ef ekkja
eður ekkill eru kunn að ráðdeild og rækt til barnanna"feIt með 21 atkvæði gegn 1.
29. greinin óbreytt samþykt í einu hljóði.
Um 19. grein.
-30. greinin óbreytt samþykt í einu hljóði.
Um 20. grein.
31. greinin óbreytt samþykt með 19 atkvæðum gegn 3.
Um 21. grein.
-32; greinin óbreytt samþykti einu hljóði.
Um 22. grein.
33. greinin óbreytt samþykt með 21 atkvæði gegn 1.
Um 23. grein.
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34: Uppástúnga nefndarinnar:

"að þingsvitni það, sem um er
getið í síðasta kafla greinarinnar, megi fram fara, Sem fyrst
ske má, og að sýslumanni se gjört að skyldu að setja þeim
fl'á verandi arfgeingu frændum hins látna valinkunnan og
kunnugan svaramann við vitnaleiðslu þessa, er gefi gætur,
eins og dómarinn sjálfur, að rétti þeirra víð þíngsvituistektina" -,samþykt
með 16 atkvæðum gegn 6.
35. greinin, að til skildri uppástúngu nefndarinnar (34), - samþykt með 15 atkvæðum gegn 7.
Um 24.-25. grein.
36. - 37. greinir þessar óbreyttar samþyktar hvor um sig í
einu hljóði.
Um 26. grein,
38. breytíngaratkvæði
Steffáns Jónssonar:
að seinni hluti
greinarinnar verði þannig orðaður: "skal ekki lúka skiptaráðanda eða skiptaskrifara
gjald það, sem skipað er í
aukatekjureglugjörð
10. sept. lS30~ 38. grein" - samþykt með 13 atkvæðum gegn S.
39. greinin með breytíngu samþykt með 13 atkvæðum gegn S.
Um 27. grein.
40. breytíngaratkvæði Steffáns Jónssonar, að i stað orðanna:
"eptir 1. janúar. 18 .. i', verði sett: "eptir 3I. desember
1860" - samþykt með 19 atkvæðum gegn 3, og féll með
því burt uppástúnga nefndarinnar, að ártalið verði á kveðið: "1851".
41. greinin þannig breytt samþykt í einu hljóði.
Um 28. grein.
42, breytíngaratk væði nefndarinnar, að í stað orðanna "birta
þetta" verði sett: "birta hana" - samþykt með 20atkvæðum gegn 2.
43. greinin þannig breytt samþykt i einu hljóði.
44. orðabreytíngar: í 7. grein "afkv~mi" fyrir "ættir"; í 10.
grein "áreiðanlegar líkur" fyrir "mikil skírteini"; í 27.
grein: "samin hafa verið" fyrir "samið hefir verið" - samþyktar án atkvæða.
45. Frumvarpið alt með breytingum - samþykt í einu hljóði.
46. Uppástúnga Jóns Guðrnundssonar : að heðizt sé, að konúngur staðfesti þessi lög með undirskript sjálfs sín felt í einu hljóði.
47. Vara-uppástúnga hins sama: að erfðalögin verði ekki gef-
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in út handa íslandi, fyrri en konúngur og stjórn hans getur staðfest þau með sinni undirskript - feit í einu hljóði.
Síðan var lesið upp og samþykt álitsskjal frá þinginu
um konúnglegt álitsmál , við víkjandi sameiningu Borgarfjarðarsýslu við Mýrasýslu, þannig hljóðandi:
T i I k 0 nún g s,
Fulltrúi yðar hátignar lagði þann I. dag þessa mánaðar
fram fyrir alþíngið konúnglegt álitsmál frá yðar hátign, um
sameiningu Mýra og Borgarfjarðar sýslna; kaus alþingið 3
menn í nefnd, til að yfir vega mal þetta, og hefir þingið siðan
rædt það á lögskipaðan hátt á 2 aðalfundum sinum, og leyfir
ser nú þegnsamlegast að tjá álit sitt um það á þessa leill:
Eptir tveimur frá vesturumdæminu sendum bænarskrám
var alþíngið þegar búið að ihUga og á vanalegan hátt að ræða
mál þetta þann 28. dag fyrra mánaðar og semja allra þegnsamlegasta bænarskrá til yðar hátignar um, að sýslur þessar
ekki yrðu sameinaðar; þegar alþíngið nú aðnýu gaumgæfði
ástæður þær, sem eru með og móti sýslu-sameiningu
þessari,
einkum þær, sem lagðar voru fyrir llingil'laf yðar hátignar
hendi, styrktist alþín~ð enn fremur í þeirri meíningu, sem það
áður hafði, að ekki bæri að sameina sýslur þessar, þar sameiningin valda mundi ókljúfandi örðugleika bæði sýslumanni
og innbúum sýslnanna; hefir reynslan og þegarsannað þetta,
er sýslumaður sá, er sameiningarinnar
óskaði og. með henni
mælti, hefir nú af beðið sýslustörfin í Borgarfjarðarsýslu, hvar
hann næst liðið ár hefir verið- settur að þjóna ásamt Mýrasýslu,
hvar hann er sýslumaður, og líka hafa innbúar Borgarfjarðarsýslu kvartað yfir örðugleika þeim, sem af'þessn leiddi fyrir þá.
Alþingið leyfir ser þvi i einu hljóði að ítreka þá bæn til
yðar hátignar, samkvæmt þeirri þegnsamlegustu bænarskrá,
sem áður er send yðar hátign um þetta mál, að sýsluskipan
sú, sem her hefir verið upp á stúngið, ekki verði gjörð.
Alþingi,

7. dag ágústmánaðar
Allra þegnsamlegast.

.TónSigurðsson.

1849.

Hannes Stephensen.

Að lyktum var lesin upp þingbók frá 32. og 33. fundi, og því
næst slitið-fundi, en næsti fundur á kveðinn kl. 5. eptir miðdag.
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7. ágúst -

þrítugasti og sjöundi fundur.

Allir á fundi, nema þingmaður
Rángvellínga,
tjáð forseta, að hann gæti ekki mætt.

sem

hafði

'þá tók forseti fram til síðustu umræðu og atkvæðagreiðslu
konúnglegt
frumvarp
um breytíngu á opnu bréfi 4. maí 1778,
um reka á Íslandi,
þessi breytíngaratkvæM
og uppástúngur
voru fram komnar Í málinu:
1. Uppástúnga
nefndarinnar,
að í stað orðanna í 1. grein:
. "skulu héðan í frá eigendur rekanna eignast" o. s. fh. til
endagreinarinnar,
komi: "skulu héðan í frá, ef eigandi
hins rekna kemur ekki á réttum tíma (§ 3), og sannar
. það að vera eign sína, jarð eigendur eignast, nema sönnun
, fram komi, að prestar,
kirkjur
eða alþjóðlegar
stiptanir
að fornri venju eða máldögum
eigi vogreksrétt.
þvi þá
er hið rekna eign þessara" •
.2. frá varaforseta:
að feIt verði úr nefudaruppástúngunni
orðið "presta r".
3. frá enum .sama : að ,í stað orðsins "vOgrekSl'ett" inefudaruppástúngunni
.verði sett "rekarett" .
. 4. frá Guðmundi Brandssyni : að í stað orðanna í nefndaruppástúÍlguDni~að
fornri venju", verði sett "eptir lagaheimild" •
.5. frá' enumsama:
að þar sem reka- eigandi er annar en jarðeigandi, eignist þeir vogrek að helmíngi hvor •
.6. frá Johnsen : að orðunum "á réttum tíma" verði slept bæði
úr frumvarpinu
og nefndar- uppástúngunni .
. 7. frá nefndinni:
að í stað orðanna í 2..grein: "en ef svo
mikið rekur" verði sett: "en ef mikið rekur".
8. frá nefndinni:
að bætt verði inn í, eptir orðin "á stuttum
. tíma", þessu: "og þar með fylgir þess háttar brot af skipi
og föstum skipséhölrlum''.
9. frá nefndinni: að sett verði í stað orðanna í niðurlagi greinarinnar "Í opnu breti 4. maí 1778 § 1" þetta: "í opnum
brCfum.4. maí 1778 § 1 og 21. apríl 1819.
Svo skulu og
samkynja
víðir þeir, er á strjálíngi reka um sama leyti á
nálægar fjörur, heyra undir hið sama strandaða fe".
10. Uppástúnga
nefndarlnnar,
að þessari grein verði bætt við:
(§ 3.) "Nú kemur vogrek á fjöru manns, skal fjöruvörður
skyldur til, hið bráðasta því verður við komið, að lýsa því
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nákvæmlega
fyrir hlutaðeiganda
sýslumanni,
með stærð,
ásigkomulagi
og merkjum, ef nokkur eru, en sýslumaður
skal annast, að vogrek se virt af tveimur eiðsvörnum mönnum, og ef meiru nema en /) rbd, virði, skal' þeim lýst á
öllum manntalsþingum
sýslunnar,
og þar um skýrsla gefin
hlutaðeigandi
amtmanni til frekari ráðstöfunar, efvið þarf,
og komi einginn eigandi fram ár og dag eptir seinustu lýsingu, skulu vogrek eignast þeir menn, sem § 1 til greinir".
ll. Uppástúnga nefndarinnar,
að þessari grein verði enn bætt
við: (§ 4.) "F.f menn leggja dulur á vogrek, draga þau undir
sig eða stela þeim, varðar þar. hegningu,
eptir greinum
þeim í tilskipun af ll. apríl 1840, sem afbrot þeirra get":
ur næst heim færzt undir",
12. Uppástúnga
nefndarmnnr»
að 3. grein frumvarpsins
verði
'."úr/Teldi
.
"
13, UppástÚngnþ.
Sveínbjðrussoaar
e aðþíngið
af biðji;. að
lagafrumvarpið
nái lagagildi, fyrri' el} þanalineilnu
rekalög fyrir landið, veri'la' lögð fyrit: alþíng. .'
.. i
14: Uppástúnga Ásgeirs'Einarsso'nar:
að beðið verði.um,'nð'laga; boð þetta komi ú€ eiriúngis fyrst um sinn til bráðabirgh:
Frarnsögumaður:
.MJá\efni þetta
var
svo 'ítarlega
tædt í .gær,
al\ eg vonast eptir,
að ræður nmþai'l:'
ged
orl'tið, styttri í dag.
Bæði nefndin og einstakir. þingmenn
hafa borið upp nokkur breytingaratkvæði
viðhið
um rædda
iagafrumvarp,
og skal eg nú leyfa' mer að . vikja fáeinum ortiom að þeim; i sömu rÖð, sem þau, standa á atkvæðaskrann].
þannig
hefir hinn heiðraði' fuHtrni ÁrIlesíngá frambo~ið·það
breytingaratkvæði
(6), að orðin ,,8 rðtnrmuma"
seu' feld 6d
fyrstú grein.
þetta á nðá;) vísu við, ef ekki þykir þörf ab
lýsa vogrekum;
en: nefndin var á gagnstæðri meiningu, er hún
heit, að alÍí'i 'ráflgsleitni
mundi opnast greiður' vegur,' ef vog":
rék væru undan þegin opinberri
umsjón.
~
f iillititil þess, sem, einJl'ver· þingmanna í gær drap á, að
í grein þessa 'vantáði ákvoroon um,: að strax ætti að selja vogrek þau, er gætu ekki orðið án skemda, skal eg nú 'geta þess,
að nefndin
gekk- 'þegjandi . fram' hja þessu, "vegna þess hún
hJósi við, að; hið 'opinbera
mundiennast
um, slíkt,'eins
ogá
kveðið
iJénsbókar 12. kapítula; enda þöktl nefndinni ekki við
eígaí laga'lwði' þes8u;aðgjöraslíkar
smásmuglégar
hl-eytingar.
• 'Hið
annað hreytíngaratkvæði(5)
er frá hinum virðulega

er
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varaþíngmanni
{Ir Gullbringusýslu,
og drap eg á það þegar í
gær, að eg gæti ekki aðhyllzt það, eins og eg líka vona, að
það fái ekki áheyrn hjá þinginu.
1>essi helmíngaskipti
gætu
annars einúngis átt við, þegar einhverjir 2 vildu eigna ser vogrek, án þess hvorugur þeirra gæti sannað eignarrétt sinn.
En
optast stendur svo á, að einstökum
mönnum eða stiptununi
bera vogrekin
óskipt,
og þá getur ekki orðið til rædt um
nokkur helmíngaskipti.
Hið þriðja breytingaratkvæði
(2) er frá hinum heiðraða
varaforseta,
að orðið "prestar"
falli úr í breytíngaratkvæM
nefndarinnar
við 1. grein, og játaði eg þegar í gær, að mer
þækti orð þetta miður heppilega valið, er það kynni að líta svo
út, að prestum
með því ætti að gjöra hærra undir höfði, en
öðrum, sem þó ekki var tilætlun nefndarinnar,
heldur meinti
hún presta að eins i sambandi við lénsjarðir
þeirra.
Nefndin
hefir því orðið á einu máli um, að setja orðin "lensjarðir presta"
i staðinn fyrirorði~
"prestar".
Varaforseti: Eg tek þá þetta mitt breytíngaratkvæðí
aptur.
Framsögumaður:
Hið fjórða breytingaratkvæði
(4) er frá
fulltrúanum
í Gullbríngusýslu,
og skírskota
eg í því tilliti til
þess; er eg sagði í gær við undirbúningsumræðuna.
Hið fimta
breytingar-atkvæði
(3) er frá varaforseta,
og lýtur að því, að í
nefndaruppástúnguna
verði sett "rekarett" í staðinn fyrir "vogreksrétt",
Hvað þessu við víkur, þá verð eg hátíðlega að viður kenna, að eg vil ekki þiggja þau skipti; því nefndinni þókti
kirkjum og opinberum
stiptunum
borgið,
þegar vogreks-réttindin áttu að við haldast, að því leyti máldagar og forn venja
heimiluðu þau; enda viður kendi nefndin, að þar sem máldagarnir heimiluðu kirkjum allan reka, yrðu einnig vogrekin
að
vera undir skilin; en aptur gat nefndin ímyndað ser, að opinberar stiptanir hefðu eignazt reka-ítök,
eða einhverja reka-tiltölu fyrir landi annara, án þess að vogreksréttur
fylgdi með.
Að öðru leyti er nefndarinnar
breytingaratkvæði
við 1. § lagafrumvarpsins
grundvallað
á því, að þessi grein heimilar eptirIeiðis öll vogrek á ítaksfjörum
rekamönnum eða rekaeigendum,
i stað þess að Jónsbók í rekabálki
:I. og 12. kapítula til einkar þau jarðeigendum,
og þykist eg því síður þurfa að leingja
umræðurnar við víkjandi þessari grundvallarreglu
Jónsbókar, sem
mer skildist ekki betur, en konúngsfulltrúinn
fellist á hana í gær.
Við aðra grein gjörði nefndin þá breytíngu,
að í byrjun
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greinarinnar yrM feit úr . oI'ðill "svo", en aptur yrði bætt inn í
hana eptir orðin "á stuttum tíma": "og þar með fylgir þess háttar brot af skipi og föstum skips-áhöldum",
og vill niðurlag
greinarinnar í staðinn fyrir "opnu hre6 4. maí 1778 § 1" verM
sett "í opnum bréfum 4.. maí 1778 § 1. og 21. apl'íll819.
Svo
skulu og samkynja viðir, þeir er á strjálíngi reka um sama
leyti á nálægar fjörur, heyra undir hið sama strandalla fe".
Nefndinni þókti þörf á að við bæta opna bréfinu 1819, af þvi
það um þess háttar vogrek til tekur leingri (2 ára) frest, en
opna bretið frá 1778, eins og nefndin með hinni breytingu
sinni vildi setja fast takmark á milli vogrekaog strandaðs fjár,
svo þetta væri ekki komið undir vafasömu áliti;' enda hafði
nefndin fyrir ser í þessu tilliti sorglega reynslu frá fyrri öldum.
Eptir þessar 2: greinir ætlaðist nefndin til nýrr~r greinar,
og skírskotaði þegar til hennar í breytingar-atkvæði
sínu við
1. grein. Eg verð að ítreka það aptur, að nefndinni þókti brýn
nauðsyn til, að ~öra það að lagaskyldu að lýsa vogrekum,
og það því fremur, sem orðin "á réttum tima" í 1. grein benda
til, að þetta hafi verið tilgángur löggjafans. Líka þókti nefndinni við eiga, að gjöra að lagaskyldu, að vogrek yrðu til kynt
hlutaðeigandi amtmanni, svo hann gæti annazt um lýsingu
þeirra erlendis, eins og líka þörf þókti á, a~ gjöra eigendum
vogreka erlendis hægra fyrir að upp spyrja vogrek, með því
að til taka vissa staði, hvar slíkar upplýsingar gæti feingizt.
Lika þókti nefndinni það við eiga, í sama lagaboði að
leg~1l sektir við, ef einhver afbrot í tilliti til lýsingar á vogrekum eður töku þeirra ættu ser stað, og áleit nefndin, að
þess háttar afbrot heyrðu inn undir tilskipun 11. apríl 1840.
Aptur vildi nefndin sleppa 3. grein í lagafrumvarpinu ; þvi hún
áleit tiltækilegra, að beðið væri með ákvörðun um, hvernig
endurgjalda skyldi lögreglusjúðnum andvirði vogreka þeirra,
er hann misti, eða létta á honum einhverjum útgjöldum hans,
þangað til sú reynd væri komin á, að hann væri á þrotum.
þegar annars litið er til inngjalda þeirra, sem dðmsmálasjóðurinn hefir haft af vogrekum að undan förnu, þá eru þau svo
lítil, að ekki eru líkindi til, að hann komist á þrot við missi
þeirra; því hann hefir aðra inngjalda uppsprettu láugt um drjúgari. Eptir skýrslum um tekjur dómsmálasjóðsins af vogrekum fyrir árin 1840-1846, sem eg bef séð, þó eg hafi ekki
haft tíma til að bera þær saman, hafa þær á þessum 7 árum
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verið að meðaltölu liðuglr 77rbd., og hefir dómsmálasjóðurinn
á sama tíma grædt lángt um meira, en þVÍ nemur.
Árið 1847
voru tekjur hans af vogrekum' að vísu lángt um meiri; en þetta
llygg eg undantekningu,
sem ekki megi fara eptir, enda mun
óhætt að fullyrða, að töluvert af tekjum -þessum hafi verið tekið frá .jarðahókarsjóðnum,
og hvað Skaptafellssýslu
snertir, er
það vist, að þar voru vogrekin á konúngsjörl'lum
þeim, sem
lágu undir þykkvabæarklaustur,
seld í hag dómsmálasjóðnum
eptir gamalli venju, þókonúngur
nú hafi úrskurðað þau eign sina,
Einn af meðnefndarmönnum
mínum hefir stúngið
upp á,
að beðið' væri um lagaboð
þetta að eins til bráðabirgða,
og erum
við hinir nefndarmenn honum samdóma Í þVÍ; því ver vonumst
eptir, að Rekabálkur
bráðum muni koma endurskapaður
; en af
þVÍ þetta þó kynni að dragast,
hugðum við betra en ekkert,
að bjargast við lagaboð þetta þángað til, þó ófullkomið væri.
Hið seinasta
breytingar-atkvæði
(13) á atkvæðaskránni
er frá hinum fyrsta konúngkjörna
þíngmanni, og lýtur að því,
að þíngið af biðji, að frumvarpið nái lagagildi, fyr en þau almennu rekalög fyrir landið verða lögð undir alþíngi .. Eg verð
sterklega
ab ráða frá, að breytíngaratkvæði
þetta verði tekið
til greina; því það mundi olla þinginu mikillar óvinsældar,
að
skjóta hjá ser svo vinsælu lagaboði, sem þetta mundi verða; og
mundu menn una þessu því ver, sem lagafrumvarp
þetta á
annað borð var lagt fyrir þingið;
því það þráir einginn, sem
hann þekkir ekki.
Tilgángllr laga boðs þessa er þó að rýmka
réttindi manna, og mundi þjóðin strax taka fegins hendi móti
þeirri rýmkun;
því alkunnugt
er, hví lík trjá - ekla og dýrtíð
á trjám er her á landi; enda geta meiningarnar
breyzt, ef'heðið er eptir nýu lagaboði;' eins og líka svo gæti farið, að þetta
þráða lagaboð kæmi aldrei á endanum.
Konúngsfulltrúi:
Í því eg skírskota til þess, er eg talaði í gær um málefni þetta, verð eg, áður en eg fer nokkrum
orðum um breytingaratkvæði
þau, sem upp hafa verið horin,
að biðja hinn virðuglega
framsögumallll
að skýra mer glögglega frá, í hverju meiningamunur
okkar um 1. gr. einkum el'
fólginn ; því þetta hefir ei getað orðið mer ljóst af'ræðum hans.
Eg gat þess Í gær, að' tilgángur frumvarpsins
væri, að svipta
elugau þann rétti til smávogreka,
er híngað til hefir notið
hans á þeim plázum , hval' hann híngað til a~ lögum og venjum hefir þessi vogrek átt •.
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þar sem nú landeigandi
og rekamaður er einu og sami
maður, fet þetta saman; en hitt á "er stundum stað, að rekamaður er annar en landeigandt
Eptir því sem eg skildi framsögumann,
vildi hann, að' sá, sem á afmarkað rekapláz fyrir
annara landi, skyldi einnig halda þar vogrekaréttl,
en hvað
hann vildi láta gilda, þar sem einn á reka-ítak,
var mer ei ljóst.
i daglegu máli er það bæði kallað reka-ítök, þegar .kirkjue eða
alþjóðlegar
stiptauir eiga afmarkað
rekapláz : eða svæði fyrir
annara manna landi, hvar þær taka allan reka, ng líka' þar,
sem kirkjur eða stiptanir eiga ákveðinn hluta af rekum, t, a..
m, helming eða fjórða part, á annara manna löndum,
annaðhvort á öllu landi jarðarinnar
eða á vissu svæði af því.
Framsðgumaður:
Eg þykist í gær hafa svo greinilega
skýrt frá meiningu nefndarinnar,
að eg hugsaði eg mundi ekki
þurfa þess aptur í dag, og var og er hún óneitanlega
sú, að
skerða eingin löglega á komin rettindi í tilliti til vogreká, og
sýndi eg þá, að aðalregla nefndarinnar
var tekin úr Jónsbók.
Eg tók líka berJegafram tvö dæmi, sem mer voru kunnug,
til þess þar með að sýna, að einstöku mönnum og stiptununi
yrði ðréttur gjör, ef fylgt væri grundvallarreglu
lagafrumvarpsins. þeirri, að rekaeigendur
skyldu framvegis eignast öll vog'rek. það eina af dæmum þessum laut að því, að" (ef) bændur
ættu ítök fyrlr kirkjujörðum,
þá sviptu st þessar jarðir vogreksrettinum,
sem þær híngað til hafa notið að lögum,
og verið
venja til. í hinu tilfellinu, er eg fram tók, átti klaustur rekaítak fyrir kirkjujörð,
og úrskurðaði
kanselhið
fyrir nokkrum
árum, að kirkjujörðin
ætti vogrek þar, vegna þess þau fylgdu
landareigninni,
í stað þess að nú eptir lagafrumvarpinu
hefð]
klaustrið átt að verða eigandi að vogrekunum
þar. pegar þafl
nú er dagljóst,
eins og konúngsfulltróinn
einnig hefir játað,
að það se tilgángur
lagafrumvarps ins, að skerða eingin löglega á komin réttindi, og eg á aðra hliðina er búinn að sýna
með dæmum, að þau yrðu skert, ef grundvallarreglu
frumvarpsins yrði fylgt, þá, þykistegnóglega
vera búinn að sýna,
að grundvallarregla
frumvarpsins
er skökk og kemur í ;bága
við tilgáng sinn.
þar á móti hyggur nefndin, að.af grundvallarreglu
hennar leiði eingin óréttlndl
fyrir nokkurn
einstakan,
og hefir hún viljað girða fyrir það, með því að heimila hlutaðeigendum vogrek á ítaksfjörÍIm,
ef máldagar fyrir þeim væru
til, eður þeir að fornri venju hefðu notið þeirra.' Eg' verð

að
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vísu að játa, að það optast eru lénsjarðlr presta, sem eiga ítök
fyrir landi annara, en samt á þetta ser ekki ætíð stað, heldur
fylgja hændaeignum ítök fyrir landi annara bændaeigna, og
kemur þá bersýnilegar fram, hvort réttara se, að jarðeigendur nú
hljóti vogrekin, eins og áður var, eður rekaeigendur, sem frá
sköpun heims aldrei hafa átt einn þumlúng af vogrekum á Ítaksfjörum.

Enn fremur er það aðgætandl,

eins og eg áður hefi vikið
eru óvinsæl í sjálfu ser, og
yrði það enn fremur, ef rettur ítakseigendanna yrði rjmkaður, en
á hinn bóginn skert réttindi jarðeigendanna sjálfl'3. Menn verða
.líka að gæta að því, að her er ekki umtalsefnið, að allur reki á
ítaksfjörum skuli ganga undir jarðeigendur. heldur að eins um
vogrekin, og er það alkunnugt, að þau eru minnsti hlutinn af því,
sem rekur. Jarðeigendur hafa einnig opt mikla ábyrgð á itaksfjörunum, og ættu því einnig að hafa nokkur hlynulndi , og
hefir þessa hingað til verið gætt alstaðar, þar sem því hefir
orðið við komið, þó bændur hafi ekki getað orðið að njótandi
neins gó.ðs af því; því öll vogreksréttindl
voru fyrir laungu
numin frá þeim, fyrst að ólögum, og seinna meir að lögum.
Konúngsfulltrúi:
Eg verð að játa, að eptir þessa ræðu
hins heiðraða framsögumanns hefi eg ekki feingið ljósari hugmynd, en eg áður hafði um það atriðí , er mer var óljóst af
ræðum hans áður. Dæmi það, sem hann kom með, hvernig
kanselhið hefði skorið úr einni sök,· held eg ~ öri lítið til,
því eptir lögunum varð 'la1'l þannig úr að skera, þar eð kirkjur eiga smávogrek á þeim jörðum, sem eru kirkjneiguir , og
hljóta þvi að gánga fyrir klaustrum, sem eiga að eins ítak í
rek unum. Eg vil ítreka þa1'l, sem eg áður hefi sagt, hver
væri tilgángur lagafrumvarpsins.
Tilgángur þess er, einúngis
að veita bændum eða privateigendum jarða rétt til þeirra vogreka, sem nú eptir löggjöfinni falla til dómsmálasjóðsins ; og
þar sem feumvarpið á kveður, að rekaeiqendur eignist vogrekln,
er tilgangur þess, að svipta eingan þeim vogrekarétti , sem
hann hingað til hefir haft. Stjórninni var kunnugt, að víða
áttu kirkjur og' opinberar stiptanír reka-ítök fyrir bændaeignum.
þar sem svo á stendur, befir því optast verið fylgt, að kirkjur tækju þar vogrek; og var það meiningin, að þær skyldu
ekki sviptast þeim, en bændur fá hin, sem fallið hafa áður til
dómsmálasj óðsins.

á, . al\ öll ítök, og því rekaítök,
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Við víkjandi breytíngaratkvæl\i nefndarinnar .við 1. gr Nr.
6 í atkvæðaskránni
(1), þá fer það her um bil sömu götu sem
frumvarpið. þó 'getur mer ei annað fundizt, en frumvarpið
fari aðalveginn, eða hafi fyrir augum aðalregluna, en breytingaratkvæðið lúti fremur að því, sem er undantekning, þó alt
komi reyndar í sama stað niður, þar sem reka maður og landeigandi er hinn sami. Til styrkingar þvi, er þíngmaður Skaptfellínga sagði, að til væru fjörur i Skaptafellssýslu, sem einginn ætti ·Iand að, vil eg geta þess, að líkt mun vera varið á
Héraðssöndum,
er svo heita, í l\fúlasýslum. Orðið reka eigandi
á því betur við, en landeigandi.
Við víkjandi hinu fyrsta breytingaratkvæði nefndarinnar, þa held eg ekki hlýM vel, að ·fella
úr orðin "á réttum tíma"; þvi þau heimfærast til 2. gr.' í opnu
bréf frá 4. maí 1778, sem eru þau nú gildandi lög. þar segir
svo: þegar einginn eigandi gefur sig fram innan árs og dags,
o, s. frv.
Við vikjandi breytingaratkvæði varaþíngmannsins
frá Gullbringusýslu (5), skírskota eg til þess, sem framsögumaður sagði; þess háttar miðlunarmál geta ekki átt ser stað í
slíkri löggjöf, sem ber ræðir um. Hinn sami þingmaður hefir
og stúngið upp á því, að orðið "lagaheimild" yrði sett fyrir
þau orð, sem frumvarpið hefir; en eg ætla, að sú breyting eigi
ekki vel við, því það er an efa mörgum itökum þann veg háttað, að ómögulegt er að leiða heimildir að þeim, en lángvinn
hefð og gömul venja gjörir óyggjandi réttlndin til þessara ítaka.
Mer virðist betur við eiga, að rekaréttur se settur í stað
vogreksréttar, eins og eg áður hefi á vikið, og varaforseti hefir
upp á stúngið í breytíngaratkvæði sínu Nr. 5 (3); því eg ætla,
að réttur til vogreka se hvergi heimilaður með máldögum,
heldur með lögum elnúngis.
f fornöld var þessu ððruvisi
varið, þá var vogreksréttur ekki "regale", en serhver landeigandi eignaðist vogrek, sem bar upp á jörðu hans, þegar eigandi leiddi sig ekki að. Á meðan fríveldið stóð, átti hver
landeigandi rétt til vogreka á sinni eigin jörðu, án þess hið
opinbera hefði nein afskipti þar af, og það var því eðlilegt, að
þó reki væri gefinn eða seldur fra jörðunni, fylgdi vogrek arétturinn þar ekki með, og þannig er þvi varið eptir Jónsbók.
En alt þetta breyttist, þegar stjórnin tók undir sig vogrekin
frá landeigendum.
Breytingaratkvæði
nefndarinnar Nr. 8 og
9 (7 og 8) við 2. gr. frumvarpsins, og viðauka-atkvæði hennar
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við sömu gr. (10) eru í nánu sambandi hvort við annað, og
skírskota eg til þess, er eg áður hefi þar um talað,
Eg álít
það ekki vel eiga við, að gjöra það að skilyrði, að brot af
skipi og föstum skipsáhöldum fylgi með vogrekum, til þess
að þau geti heyrt undir ákvörðun greinarinnar í frumvarpinu.
Dæmið, sem til hefir Terið fært um trjárekann í Grindavík,
sýnir, að mikill fjöldi af telgdum trjám getur rekið á land í
einu, án þess skipsbrot eður flekar fylgi þar með; og verður
þó slíkt. strandað góz ekki heim fært til smá-vogreka.
Eg er
samþykkur því, sem nefndin til greinir um opið bréf frá .21.
apríl 1819. En þar á móti get eg ei fallizt á uppástúngu
nefndarinnar í atkvæðaskránni Nr. II og 12 (10 og ll); því
það er. boðið að lýsa vogrekum, og álít eg það þess vegna ónauðsynlegt, að setja ákvörðun um það í þessa löggjöf, og
það því síður sem nefndin hefir viður kent, að misfellur væri
á sínum uppástúngum,
hvað einnig er eðlilegt, þar sem. hún
hefir unnið að þeim í flýtir, að kalla má, er því ekki neitt ólíklegt, þó stjórnin kunni ekki að geta fallizt á nefndarinnar
uppástúngur.þegar.
stjórnin fer að velta fyrir ser uppástúngum Reykjavíkurnefndarinnar
um þetta málefni, get eg til, að
hún muni finna v.ið þær eitt og-annað athugavert, og þó gat
tM nefnd betur geingið frá verkum sínum, en þessi nefnd
hefir átt kost á. Við breyjmgaratkvæðið Nr. 15 (14) hefi eg
ekkert að athuga, eg held eiverði lángt að bíða rekabálks ;
en þar á móti virðist mer mjög mikið áhorfsmál að fallast á
hið síðasta breytingaratkvæði (13); því hvorki yrði það vinsælt
hjá þj liðinni, að fresta útkomu þessa lagaboðs , og svo mundi
stjórninni
þykja það kynlegt, ef landsmenn her vildu ei taka því
góða boði, sem stjórnin með lagafrumvarpi þessu býður þeim.
Framsðqumaður : Eg verð þó að leyfa mer að gjöra
nokkrar athugasemdir við ræðu hins hátt virta konúngsfulltrúa. Hann viður kendi, að tilgángur lagaboðsins væri, að skerða
eingin vogreka-réttindi þau, sem löglega væru á komin; þetta
kannast eg einnig við, og var hinn sami tilgangur nefndarinnar.
Hann vek orðum sínum að dæmi því, el' eg færði úr Norðurlandi, og veik því þannig við, sem eg áliti það undantekningu, sem það þó ekki væri, því kanselhið hefði orðið að
skera. úr því á þann hátt, sem eg til greindi. þetta vissi eg
mikið vel, og hef aldrei til fært dæmið. í öðru skyni, en til
þess að sýna, að aðal grundvallarreglu lagafrumvarpsills gæti ekki
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orðið ,fylgt, án þess einstökum
væri ðrettur gjör.
í hinu um
rædda tilfelli hlaut kirkjan eða kirkjujörðin
nsfnil. vogrekið að
lögum, en .hefði þetta nýa' lagaboð, þá verið .út komið, þá átti
klaustrið þal\,sem
rekaeígarrdi.
.
,
Konúngsfulltrúinn
drap líka á það, .að til væru rekafjörur';
sem einginnætti
land að, ,og vildi þar með styrkja sögusögn
fulltrúans úr Skaptafellssýslu í gær.
Hvað, Skaptafellssýslu
snertir, get eg nú samt -ékki kannazt við þetta;
en, ætti það
ser 'nokkurstaðar
stað, þá eru úrræðin hæg; því þá gætu ei
aðrir en reka eigendur eignazt vogrekin,
'þar eð í þeim tilfelllim felli Saman landareign
og rekaréttur ,' og væri þá eðlilegt
og sjálfsagt,
að vogrekin fylgdu rekafjöeunní.
Að,' öðru leyti
verð eg all vera hinum hátt virta konúngsfulltrúa
samdóma um,
að það eigi: ekki við ,að "lagaheimild"
sé sett í staðinn fyrtr,
"að fornri ' venju";
því nefndin valdi .einmitt orllþetta,af
því
húu úuaðlat fyrir, að kirkjur og opinberar
stipranir
kynni að
bresta lagaheimild
fyrir vogrekum þeim, sem þær þá að fornri
venju hefðu. notið.
Hvað því við víkur, all strandað fe. í þeirri
þýðíngu, sem laga frumvarpill tekur það, optberi
að landi,
áll þess að fylgi
með flekar af skipum eða föst skipsáhöld,
þá verð jeg þó að halda, að þetta se mjög svo sjaldgæft,
og
misjafnar mundu verða meiningamar
um strandað fé, ef ekki
verða sett greinilegri takmörk um, hve nær hið rekna skuli álíta strandað fe og hve' nær vogrek, heldur en í 2. grein lagaboðsins er gjört.
Eg skal nú annars láta það liggja á millum
hluta, hvað nefndin hefir verið heppin eða óheppin í tillögum sínum um Iýsingar vogreka, en hitt veit eg, að ekki tjáir að skírskota til þess, að lög séu til, sem bjóða lýsingu vogreka, þegar menn á hinn bóginn vita, að þeim hefir aldrei verið fylgt,
og eru því orðin eins konar fornmenjar , sem alþýi'la veit ekki
af.
Hafi vogrekum kirkna og alþjóðlegra stiptana aldrei verið lýst, sem þó var lagaskylda,
þá væri það undarlegt,
að
bændur tækju það upp hjá sjálfum ser að lýsa þeim, áll þess
að hafa þar til nokkra skyldu, á meðan þó prestarnir
við hliðina á þeim og forráðamenn
hinna alþjóðlegu
stiptana
þegja
um þau.
En sé það að öðru leyti ekki gjört að skyldu
að
lýsa vogrekum og ekki 'lagðar sektir við ~ ef af er brugðið, þá
er öllum óhætt og óhult að taka, grafa niður og byrgja
öll
vogrek, jafnótt og þeir komast böndum yfir þau, og yrðu þ~
eigendur þeirra réttlitlir.
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Konúngsfulltrúi:
Eg Terð þó landsmanna minna vegna að
mótmæla því, sem framsögumaður sagði.
Eg veit til þess, og
hefi þar um þó nokkra reynslu, að hafi telgd tre, svo sem 10
eða 12 rbd. virði rekið upp á bænda eignir, þá hefir eingin launúng verið á þeim höfð, og sýslumaður hirt andvirðið, eins og
vera átti, en prestar hirt það, sem þeir áttu tilkall til. En hafi
skipsflak verið með, þá hefir rekanum verið lýst að amtmanna
ráðstöfun, svo eigendur spyrðist uppi; eg ætla því að standa
megi við þall, sem þar um segir í opnu brefi frá 4. maí 1778 § 2.
Framsögumaður:
Með tilliti til þess, sem hinn hátt virti
konúngsfulltrúi
sagði, skal eg einúngis leyfa mer.að drepa á,
að það skipti alt öðru um lýsingar vogreka, meðan sýslumenn
höfðu þá skyldu
herðum sér, að halda þeim undir lögreglusjóðinn ; en kringumstæðurnar verða allar aðrar, þegar þessi
skylda þeirra hættir, og vogrek þau, sem til féllu dómsmálasjóðnum, eptirleiðis til falla jarðeigendum.
þó eingin hætta
væri að veita piis corporibus og á alþjóðlegum stiptunum
nokkur hlynnindi i tilliti til vogreka, með þvi að trúa þeim
fyrir lýsingu þeirra, þar eð svo væri ráð fyrir gjörandi, að forráðamenn þeirra mundu ekki gjöra sig seka i neinni óráðvendui, þá væri þetta samt áhætta, þegar hlynníndín á að
veita öllum takmarkalaust; þvi eg læt ekki ást til landsmanna
minna byrgja svo fyrir augu mer, að eg sjái ekki fram á það,
að einhverjir meðal þeirra kynnu her eptir að hittast óráðvandir, eins og hingað til, og þegar slíkir menn kæmust á
(jörurnar, væri þeim vorkun, þó þeir gjörðu i lagaleysi, það
sem þá fýsti til.
Konúngsfulltrúi:
Eg verð að svara þar til, að þó bændum verði gefinn sami réttur,sem
prestar hingað til hafa haft,
þá ætla eg, að bændur vorir séu svo ráðvandir, að þeir fari
ekki miður með vogrek, en prestar hafa gjört alt til þessa .
•JÓn Guðmundsson:
Eg verð fyrst og fremst að biðja ena
heiðruðu þingmenn og hinn hátt virta forseta fyrirgefningar á
þvi, að eg kom ekki á þing i morgun, og tjáði þó ekki áður
forföll min; eg ætlaði að vísu að koma, en eg vann að öðrum
þingstörfum og kom of seint. . Ekki tók eg mer það samt
nærri, þó þingmenn svo að segja i einu hljóði feldi breytíngararkvæði mitt við 18. gr. í erfðalögunum, það var verst fyrir
þingið, þvi þar með var hinu sama farið fram, sem þingmenn
samþyktu í einu hljóði 1847.
á
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Forseti: Eg vildi óska,aö hinn virðulegi þingmaður færi
ekki að tala .um mál, sem þegar er út rædt •
•Tón Guðmundsson:
Já, eg veit það, eg er líka búinn!
En eg stóð einkum upp til að tala fátt eitt um vogrek amálið. Eg get ómögulega sannfærzt um, að það se þó ekki
miklu réttara i öllu tilliti, sem frumvarpið fer fram, að rekamaður hljóti vogrekin, heldur en að jarðeigandi hljóti þau,
eins og nefndin stingur upp á. Framsögumaður hefir opt sagt
það uppástúngu nefndarinnar til málsbóta, að ekki megi skerða:
neinna rétt ; þetta er satt, eg játa það. En her er það vel að
merkja aðalumtalsefnið, að veita mönnum aptur þann rétt til
vogrekanna, sem þeir um tíma hafa verið sviptir að undan
förnu; stjórnin vill einmitt, að þeir fái þann rétt, sem áður
~ttu .hann,
Nefndin segir, að landeigendur hafi átt vogrekin
áðúr, ,þetta er, líka rétt og vefalaust.en það eru líka einmitt
Jarideigendurnir, sem hafa gefið: reke-itökin eður selt þau undail jörðum sínum. m.eð öllum þeim' retti, sem þeir áttu þau
sjálfir, flestar slíka •. gjafir .ern frápápiska tímanum, .og var þá
sja1dandregið af.· þannig .ætla eg það þá auðsætt, aðrekaeigendarnírséu, eins og landeigendur,' þeir rett1J ;eigendur að vogrekunum, og að: þeír(hínir réttu rekamenn, eins' fyllilega, .eins
og landeigendur sjálfir, þar sem rekinn er ekki ítak, en fylgir
lóði,nni) hljóti vogrekin, fyrst þeim er' nú aptur 8kilað; landeigendanum einum getur ekki borið það, þeir geta eingan rett
. átt á því, sem þeir voru búnir að gefa og afsala ser til ítakamannanna.
Eg þori ekki að tala margt um bændaeignar reka fyrir
kirkjujörðum, . þvi eg er of ókunnugur um land alt til þess.
Nokkuð er mer kunnugt um dæmið það, sem á var drepið i
gær, Vindborðsbændaeignarreka fyrir landi Einholtskirkju.
Mer er fullkunnugt um það, að sýslumaðurinn ,sem seinastur
var í Skaptafellssýlsu, mun ekki hafa meinað prestinum að
taka vogrekin af þessari bændaeign; hinn sýslumaðurinn, sem
var á undan, mun hafa geingið nokkuð harðar eptir fyrir hið
opinbera, og vissi eg til þess, að þráttan nokkur varð þá um
vogrekstré, er rak á Vindborðsfjöru; finnst mer líka, að fyrir
þessu tali mikið, þegar þeirri skoðun er haldið, að rekamaður
. eigi vogrekin, því þá kom hið opinbera og tók þau, þar sem
bændur áttu í hlut. Mig furðaði allan á því, þegar framsögu .•
maður sagði áðan, að hvergi væri það land að sjó í Skapta-
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fellssýslu, að 'ekki" ætti það' einhverj 'eg veit vel að-menn eru
óbágir á að eigna ser lönd þar. og viðar. 'Eg vil vísa fram.
sögnnl3óni til Brunasandsins, og er það einhver minnsti sandurinn; hann veit þó, að þar eru reist fyrir skemmstu 3 nýbýli,
þrátt fyrir mótmæli jarðeigenda í grend, og mælt land í sjó,
þó voru þar áður af markaðir rek ar. Eða hver á Mýrdalssaml '?
Eg ætla, að 'sama yrði upp á, ef hann greriupp, eins og varð
um Brunasandinn, að þar yrði reist ótal nýbýli, ef þess væri krafizt, Hver á Lómagnúps eður Skeiðarársand'? Hver á Breiðamerkursand , þar sem menn hafa sannar sögur af að heilar
bygðir hafi eyðzt'? Mundi þar: ekki koma nýbýli, ef þeir' greri
upp, þótt einhverjir eigni ser landið ástæðulaust.I Rekarnir
eru að .vísu af markaðir fyrir söndunum, en: þetta sálmar ekkm't; þ'rinýbýlamemigetáheimtáð
sérmæltút
land Í. sjó; og
h\Í'etjír hljóta þá 'vo.grekih, lIema·)anoéigendut'? ; Eg .véit. ekki
nema: eitt einasta -dæmí þeSs,; áfJ jörð.fjærr.i,sjó :geti.m~rettí
helg;iðser slíkar' saridéyður:t ~jó:;frám, :en::þa-ðer: Skjaldb~,eið;
þar -sem-áðunvnr byg~ el' lI~itsIRnds"s.píbaU:, og Foss; á Si~~
hafa hlotið éignarrett yfir, fyrir 'reghilegaÍl sættás~mhíng; 'og
kemur þab' ekkí því in áli við, hve 'Iidár ástæl\u.r'lOmiiháfa,veriðfYrirþ~í, .að helgafjarlægum Jörðum, það-: lálJd;,'semáður
hafði, verið bygð í.
.,
þar næst liggur 'beint við, efuppástúngu nefndarinnaryrð!
framgeíngt,
að þáraf myndi risa m'argfaldar. málssóknir og
og' málaþras, þegar landeigendunum á að-helga svonaðll vogrekin, nema annað sannist, þvi eg ætla, að fyrir marga land .•
eigendúrverði 'her svo mikil ávinníngsvon, áðþeir; horf ekki
í að .léggja út í tvísýn mál, til þess að láta ki~kjut' óg aðraftakamenn . sýna heimildarskjölin , svo að dæmt verði' umglldl
þeirra, og sanna hina llfornu V~lIjU~, sem-her er gjo;t' mikið
ur, að eg heyri, ,en opt er næsta mis dæmd, og verður næsta
lítið ,úr; þegi" ,tHdómal'ekur.
Mel' t1nnst nú næsta: fsjárvert,
að gefa atkvæði sín þeir.ri:uppástúngu, sem: getur valdið jafnmikhi þrasi, ágreiningi og máladeilum , en breytir að öllu áður' óátöldutn' rettI manna.
'
Enn finnst 'mer eitt næsta atbugavertvið þetta,' en það, er
jarðamatið, sem 'n-6.,el'nýafstaðið, eður á að, af'Ijúka iár ; þar
mun þó vera metinn rekian , 'eins og hann: er nu; eg véit
það'vel, vogreksrétturinn er metinn, þar sem ítakajarða-eígendur eiga þau; en el' hann 'metinn á hændajörðunum, má eg
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spyrja'?'.og sumar bamdajarllimar fá svo afar mikinn l'l>greb,;,
eptir nefndar uppástung\nini, að verð þeirra breytist við
þa.ð gjörsamlega, og yrði þetta hvergi nærri eins, ef'rekamenn
hlyti.Oddar
í Meðallandi hafa vart verið hátt metnir, mig
Minnir, að sá, er seinast seldi, þæktist veiða vel, er hann gat
feingið fyrir' þá jörð 60 spesiur ; en hljóti hún vogreksrett allan af ítakafjörunum, sem liggja fyrir landinu, ·verður hún vist
SOO-I000 rbd. virði.
.
Alt· þetta, er eg nú hefi vakið máls á, þykir mer næsta ihugunarvert, og sanna nægilega, að uppástúngu nefndarinnar
eigi einginn að gefa atkvæði sitt.
Um það,' Sl!lIJ nefndin hefir stúngið upp á, til þess að auglýsa 'vogrekín, er 'eg ein'nig sömu meiningar og fyr";; það væri,
t;ott,' -ef 'girt yrlHfyrlróráðvandlega
meðferð 'á því, sem
öðru; og a/'! '\logrekumyrf'Jiskilvislega
' lýst, : en eg ætla' vist~
~;:þessarreglur,
sem nefndm hefir stúrlgið uppfá;:getf aldrei
kÓ'mW,að- haldi.
sem' óiriutvand'i~ eru i'á; ~l1nað; :00,-(\,
getí{ hæglega farið t krí"g: ;útn":þessar akVá'rðanir,! ';og';'þegi
M: það, eH ohgum ttppi,að' lagareglan-!hiýtur áðverð:,'fóthiÍt
troMr'; og·j kring:' um hana lrariðá ýmsttn veg;,: þáer.miklu
nær, að hl! fa 'hanaalls
einga. :
'. ,
,
.
- ','Framsðgu:lnaður:
Hinn' heiðraði þíngmaður' Skaptfellínga
Sftg~H, að það væri aðaÍumtalsefnið, 'að skilaþeim -aptur vogreksrettinum,sem
bann var tekinn frá, og játa eg' það satt
vera; enda-var þaðl'l-efndarinftar skoðun á málinu; en mætti
~g spyrja, frá hverjum voru þau tekin,' nema jarðeigendum?
Hann hélt, að landeigendurnir hefðugefið reka-ítökin eður selt
undan jörðúm smummeð-ðllum ·retti', sem þeir áttu þau sjálfir
með, og þá .líka :með vogreksréttinum.
'
'pað væri þó merkiiegt, ef svona' hefði verið, að Jónsbók
skyldi gjöra :það -all aðalgrundvallarreglu sinni, aðvogrek á. í•.
, taksfjörum skyldu ,fylgja']anda,reign,og
'held eg i þessu liggi
næg sönnun fyrir þvi, all. vogrekin ekki hafi :fylgtrheð' ítök~
unum, Hannbar mer á brýn, að eg :hefbi vén& linur að'ganga
eptir vogrekum handa dórnsmélasjððnum, og' finn
or~ök' til
að .þakka honum slíkan' vitnisburð; 'en þó bygg' eg svo muni
fara, að margir undir skrifi hann ekki 'með honum; 'þ"í eptirgángssamari .þóktieg í þVítilliti,:etJ"ftlI'rnenn:mínir,.
og vil eg
'nefna. það til dæmis, að eg heimtaði vegria 'd'ómsmálasjóðsins
yogrek.af fjörum" fyrir·18I)di·bllinflákirkjueigna, 'að sömu til:.
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tölu sem bændaeignin var i samanburði við kirkjueignina, þar
sem á undan mer hafði verið sú venja, að láta öll vogrek á
slíkum eignum gánga undir kirkjuna. þar sem þingmaðurinn
nefndi Vindborðsfjöruítakið,
þá held eg hann viti ekki um,
hvort önnur venja hafi verið á undan mer, og verð eg að neita
þvi, og að minnsta kosti var önnur venja mótstriðandi þeim
lögum, er gilda. Að öðru leyti get eg ekki verið að elta þingmanninn austur um alla sanda í Skaptafellssjslu;
þvi eg var
búinn að fá nóg af því að ferðast yfir þá. það riður heldur á
eingu, þó einhverstaðar kynni að vera svo á stadt, að einginn
ætti land. að rekafjöru, því þá felli saman, eins og eg áður
hefiopt sagt, rekaeigandi og jarðeigandi, ella réttara sagt,
jarðeigandi félli burt. En hvað Skaptafellssýslu snertir, þá er
þetta ekki 'satt, og þegar hann nefndi l\lýl'dalssand svo .sem
það.land,';e"r. einginn ætti, þá,\þókti mer bann þokast heldur
nærri' bústað minum; sem áður var; enda mun þingmaðurinn
hafa: heyrt nefnt þykk:vahæar~13ustur, Bólhraun og Hjörleifshöfða, og þækti~rr
gaman að vfta;· hve ~tórt millibilið á Mýrdalssandi yrði á millum Iandamerkja þessara jarlla ; en hitt
veit eg með vissu, að lítið verður miIlibil á milli rekafjaranna,
þegar hann er búinn. að kotra níðurftökum
þeim, sem Herjúlfsstaðir, Kellingadalur og !,ykkvahæarklausturskirkja
(Dynskógafjara)
eiga þar.
A . Breiðamerkursandi eiga jarðirnar
Fell og Tvísker mikið land., eins og líka Skálboltskirkja og
Sandsfellsprestakall
eiga þat. ítök. Hinum sama beiðraða þingmanni blæddi líka' i 'aug~,
að jörðin Oddar i Meðallandí
hækkaði svo mjögiveJ'ði
~við vogrekin eptirleíðis , ef fylgt
væri uppástúngu nefndarinna;;
en eg get huggað bann með
þvi, all jörð þessi varð fyrir miklum áföllum af sandfoki næst
liðið vor, svo öll líkindi eru til, að bæinn þurfi að flytja úr
þeim stað, sem hann nú er, og á þá jörðin ekkert bæjarstæði
til i landareign sinni. Annars græðir jörð þessi ekki svo mikið, eins óg hann hyggur; þvi Ása og Búlandskirkjur eiga þar
rekaitök, og á hinum öðrum jörðum, sem ítök eiga þar, hafa
verið bænahús, svo það gæti verið vafamál, hvort vogreksretturinn ekki ætti að fylgja jörðunum; en að skera úr því,
kemur ekki þessu máli við.
Varaforseti: Eg tók mer i gær tvö breytingaratkvæði til uppástúngu nefndarinnar við 1. gr.lagafrumvarpsins;
annað það, er
hinn hátt virti framsögumaður áðan gat að orðið "prestar" felli úr,
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ug sem nefndin nú ·hefir ~ört óþarft með því að breyta því
orlli í Jerisjal'ðirpresta;
en hitt beeytlngaratkvænlð
tók eg til
Sömu greinar, og vildi eg hafa "vogreksrett"
breytt í "rekarett".
Hinn heiðraði framsögumaður
hefir opt í umræðum þessa
máls látið það í ljósi, að nefndinni hafi ekki komið til hugar
að hnekkja rétti nokkurs manns ne nokkurrar
stiptunar,
og
ætlar hann rétti kirkna
og annara opinberra
eigna að fullu
borgið með varúð þeirri,
er við er höfð af nefndinni
þeirra
vegna.
En mer virðist nú þetta alt á aðra leið, og að hefndin
hafi farið í þessu í Oæmíngi, þó ekki launkróka ; því á endanum lendir þar við, að kirkjur skuli sanna rétt sinntil vogrekanna með máldögum
eða fornri venju. , En eg sýndi í gær,
að þetta .vær] því nær ómögulegt, og verður þá niðurstaðan, að
aðferð uefudarlnnar
leiðir beinlínis til að útl loka kirkjur og
opinberar
stiptanir frá allri hluttekningu
í vogrekJJllum.
Eg
hef seð margl! kirkna-máldaga,
og 'á sjálfur máldaga
VilkÍlls
og Gisla, biskupa,
og hef í eingum þeirra seð vogreksrétt
nefndan, sem ekki var heldur-von
til; því þá var vogreksrétturinn algjörlega
sameinaður
öðrum rekaretti,
og helzt það,
þángað til að kouúngur tók 1595 vogreksréttinn
frá kirkju og kalli.
það er mönnum kunnugt,
að ekki. ern öll Itök kirkna
gefin undir kirkjurnar,
heldur segja fornar fræðibækur
vorar
frá því1 að mörg ítök hafi verið keypt fuflu verði undir staðina, en samur er rétturinn
Haka þessara,
bvort sem þau nú
hafa verið gefin eða seld; I)ví eins •.hefir gjafm'i, eins og seljandi, afsalað ser eigninni
með öllum. 'þeim rétti, sembenni
fylgdi.
Hið annað, sem eptir uppást~ngu
nefndarinnar á að vernda
rett kirkna og opinberra stiptana, er "fom 't'enja"; en nefndin
getur þess ekki, hversu forn bún á ab vera.
pað verður þá að
likindum hin fyrnsta •. En það er nú hin Ýllgri venjan, sem gefið
hefir kirkjunumr;*
til ; vogrekanna;
þvi þegar Brynjúlfur
biskup Sveinsson
aflaði kirkjum
tilskipunarinnar
frá 3. maí
1~,
þá eignuðust þæt' rett þailD tH vogrekanna,
sem þær hafa
síðan notið, enhverjum
þær höfðu verið sviptar frá 1595. Nú
hefir nefndin ekki sagt mer, hver velljan á forn að heita,
sú
sem tíðkazt hefir frá 1650, og varlll má venja heita, því þetta
hafir síðanverib
lögbundið, -eða sú venjan, sem var frá 1595
til 165fl.
Eg að mínu leýti mundi nefna hina eldri venjuua
"forna", og svo munu fleiri gjöra ..
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Af þessu, sem hth' er talið, fæ eg f)rátt fyrir allar fortölur
hins heiðraða
framsögumanns
ekki skilið,
að það hafi verið
tilgángur
nefndarinnar,
að vernda
rétt kirkna og opinberra
stiptana til vogrekanna,
heldur, að hún vilji draga allan vogreksrétt undir svo kallaðu jarðeigelldur;
svo kallaða, segi eg,
því aldrei eru eptir miuum skilningi jarðareigendur
landeigeigeudur þeirra reknitaka,
sem ákvörðuð rekamörk
hafa; því
annaðhvort
eru þau gefin eða seld með fullum eignarrétti.
Eg
get því með eingu móti fallið frá breytíngaratkvæði
mínu, og
vona,
að allir þeir, sem ekki vilja fleka rett undan réttum
eiganda,
gefi því atkvæði,
að kirkjur eigi þar vogreksrétt,
sem þær eiga rekarétt.
P. Petursson: Eg vil lýsa því, hvernig eg ætli að greiða atkvæði í þessu máli.
~Ier virðist stjórnarfrumvarpið
um vogrekin byggja þá grundvallarreglu
sína, að rekaeigendur
skuli
eignast þau, á þeirei skoðun,
að það se ekki verulegur mismunur á vogrekum og öðrum reka; en eg held, "að menn mjiig
skjaldan séu í vafa um, hvað se vogrek og hvað ekki, heldur
séu cptast nær færir nm að gjöra mun á vogrekum og öðrum
reka.
Með tilliti til þessa þykir mer grundvallarregla
frumvarpsins
ekki sem traustust,
og felli eg mig betur við grundvallarreglu
þá, sem nefndarálitið
samkvæmt
Jónsbók
tekur
fram, að landeigendur
eigi vogrek á ítaksfjörum.
Væri her því
talað um lagaboð, sem ætti að hafa gildi fyrir alda og óborna,
þá vildi eg heldur gefa atkvæði mitt fyrir nefndarálitinu,
því
heldur sem það er með mælt hændunum , sem opt hafa orðið
fyrir halla og kúgun IH!rá landi á fyrri tímum af klerkavaldinu,
meðan það var uppi, og á seinni tímum af yfirgángi einstakra
veraldlegrar
stéttar manna.
En þingmaður
Skaptfellínga
hefir bæði við undirbúningsumræðu
þessa
máls, og eins áðan,
tekið það skýrlega
fram, að væri farið eptir nefndarálitinu
í
þessari grein, mundi það valda miklum þrætum og ágreiníngi,
og, ef til vill, gefa tilefni til þess, að margir mistu þess réttar, sem þeir nú hafa.
Eg játa það að vísu, að nefndarálitið
skerðir ei rettindi annara;
en það vekur efa um rettindin og
gjörir mönnum það að skyldu, að verja rétt sinn og færa sannanir fyrir honum, þar sem þó þetta optast nær er undir orpið
fyrirhöfn
og ervíðleikum,
og víða hvar bágt að sanna réttinn
af þeim ástæðum, sem hinn heiðraði varaforseti
tók fram.
þegar þess er gætt, og líka hins, að lagafrumvarpið er bænda-
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stéttinni meðmælt, að því leyti sem það eptir lætur henni þau
vogrek, er fyrst voru á skilin sýslumönnum eptir tilskip. 4.
maí 1778 § 3., og seinna dómsmálasjóðnum
; þegar þessa er
gætt, og jafnframt ágreinings þess, sem nefndarálitið mundi
gefa tilefni til, en að bændastettin má sjálf kosta mál gegn
opinberum siptunum, þegar nokkur tvísýni er á rétti hennar,
þar sem þær fá gjafsókn, og að bændastettin borgar þetta
jafnvel líka; þegar alls þessa, segi eg, er gætt, þykir mer vafi
á, að hagnaður sá, sem bændastéttin kynni, þar sem svo á
stendur, að hafa af því, ef skoðunarmáta nefndarinnar yrði
framgeingt, gæti vegið upp á móti þeim kostnaði, sem þar af
mundi leiða fyrir bændastéttina yfir höfuð, einkum þegar þetta
væri samfara landamerkjalýsingar-málinu,
sem einsamalt hefir
t ser nóg ágreinÍngsefni.
þessi vafi er þvi meiri hjá mer, sem eg álít það sérlega
áríðandi, að forðast alt það, er valdið getur ágreiningi, einkanlega nú, þegar áhugi allra ætti að stefna að almenníngs
heiJIum og almennum félagsmálefnum;
því
nokkurn tima
þörf á félagsanda hjá oss íslendingum, þá er það nú, þegar
þau mál fara j hönd, sem snerta almenna heill landsins, eg
meina til þjóðfulldarins að ád, sem allir ættu með sambeldi að
búa sig sem bezt undir.
En væri nú þessu ágreiningsefni
kastað inn í landið, og menn færu að rísa upp bverjir gegn
öðrum, bændur gegn stiptunum og þær gegn þeim, þá dræpi
það felagsandanum niður, og ef við .hefðum þess konar stjórn,
sem vildi sundra honum, þá væri einginn máli hetri til þess,
en sá, að kveykja sem mesta óvild og deilur milli stéttanna
og einstakra manna, eptir þeirri .gömlu reglu: skiptu og stjórnaðu svo (divide et impera), þegar eg JlÚ loksins lít á það,
að þetta er ekki nema einstakt atriði í reka-löggjöfinni, og að
frumvarpið getur eptir eðli sínu ekki verið nema til bráða-birgða, þángað til ný löggjöf um alt þetta efni kemur út, eins
og við líka höfum heyrt af sögu málefuisins, þá ætla eg við
atkvæðagreiðsluna að gefa atkvæði mitt vara - atkvæði hins
virðuglega þíngmanns úr Strandasýslu, að þetta lagaboð fái að
eins e;ildi fyrst um sinn.
Th. Gudmundsen: þó eg nú standi upp, ætla eg ekki
út á öræfi, heldur vildi eg halda mer til bygðarinnar ogstrandanna. því var áðan hreift, að sumir sýslumanna mundu gánga
heldur lint eptir vogrekum, en hafi það verið, þá er það næsta
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fyrirgefanlegt,
því það er þó hin lúalegasta smalamennska
fyrir sýslumann,
að fara i kring um öll vogrek þessi, og ab leita
að þeim í hverjum krók og kima, eða jafnvel inn i fjósum og
hesthúskofum
hjá hændunum , og. verða nærri því að reingja
hændurna um þetta alt, þar sem aptur á móti Jónsbókar grulldvallarregla
er svo eðlileg og sanngjörn,
ab það fylgi landi, er
á land rekur.
Eg fyrir mitt leyti hefi því í öllum vafa i þessu
efni heldur viljað, ab hið opinbera liði, en bóndinn. þvi geðjast mer vel nefndarálitið,
og held eg, að þessari smalamennsku
verði bráðum hætt, og vildi eg óska, að þingið aðhyltist skoðun nefndarinnar.
þess var áðan getið, að hin veraldlega stétt
hefði kúgað bændurna,
en án þess að taka hana í forsvar að
öðru leyti, virðist mer þtl, að þeir sýslumenn,
sem ei hafa
geingið hart eptir vogrekunum
á bændaeignunum,
ekki hafi
i þvi sýnt hændunum neina kúgun.
Mer hefði bezt fallið, að
al1ur rekabálkur , sem nú er búið svo mikið að ræða og rita
um, hefði verið lagður fyrir þingið og löggiltur, áður en jarðamatið hefði fram farið, því jarðir geta þó ei metizt með vogreksrettíndunum
, fyrr en þau eru lögð til þeirra, og nái þær
seinna þessum réttindum,
þarf ab meta þær um., Fyrst rekabálkur
enn þá er ókominn frá stjórninni, virðist mer ei þurfa
að flýta ser svo mikið með þessi vogrek,
og þótt frumvarpið
bæti mikið úr fyrir bændunum um vogrekin, held eg samt, að
þessi löggjöf geti beðið 1 árið enn, þegar hún ei gat orðið á
undan jarðamatinu.
Eg er því helzt á þvi, ab eingin beiðni
se send frá þínginu til konúngs um að löggilda frumvarpið,
eu því næst, að þessi löggjöf komi út ti] bráðabirgða,
eins og
hinn virðulegi þingmaður Strandasýslu
hefir stúngiá upp á.
Framsögumaður: Eg skal að eins leyfa mer að víkja fáeinum orðum að þvi, sem 2 hinna heiðruðu þingmanna
nú
sögðu.
þegar
hinn hátt virti þingmaður Borgfirðinga
hélt, að
elzta venjan gæti helzt kallast forn, þá ætla eg betur eigi víð,
að kana hana fyrnda.
Annars er þab ab gætandi, að 1595 voru
áb eins skips-vogrek tekin undir krúnuna, en að hin vogrekIn voru einnig tekin, var misskilníngi
eða ásælni að kenna,
en ekki löggjöflnuí.
'I'ilskipunin
af 1650 gaf þannig i raun og
veru ekkert aptur; því það var aldrei tekið af) lögum.
það hækkuðu
eyrun á mer og 1íklega samnefndarmönnum mínum, þegar varafulltrúi
hinnar andlegu stéttar, í byrjun
. ræðu sinnar, lýsti svo miklu lofi yfir áliti nefndarinnar,
og þó
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þau síkkuðu, þegar fram í sókti,
verð eg þó að mínu leyti
að álíta mig mjög svo skuldbundinn
fyrir hólið;
en eg ætla
bændunum að þakka honum fyrir heilræði þau, sem bann leggur þeim, að fram fylgja ekki vogreksretti
sínum.
Arlllars á eg
ofur bágt með að láta mer skiljast,
hvernig
vogrekin
geti
verkað á þjóðfundinn að ári.
Eg get ekki fyrir mitt leyti borið neinu óttalegan kvíðboga fyrir málaferlum út af vogreks-réttindum
framvegis;
en
þó svo fari, að slík málaferli rísi manna mi1Ji af því, að þeir
vilja neyta réttinda sinna, þá kýs eg (mð heldur,
en að löggjafinn skeri réttinn þvert yfir, og vil eg bera það undir alla
menn, hvort þeim ekki þyki þall fýsiJegra og í alla staði eðlilegra. 'það er annars merkilegt, að brýna fyrir alþýðu málskostnað þann, sem hún yrði að bera, þegar hún ætti í höggi við
kirkjur og alþjóðlegar
stiptanir.
þegar kostnaður þessi er ó·
kljúfandi,
eða þó ekki vinnandi til að fram fylgja rétti sínum
vegna hans, þá er ekkert hægra, en sleppa rétti sínum við blessaðar kirkjurnar
og stiptanirnar;
þá er öllu óhætt og vel borgið.
þ. Sveinbjörnsson: Af þeim mÖI'gu umræðum, sem hel'
hafa þegar orðið um þetta mál, hefi eg fremur styrkzt,
en
veikzt í þeirr] skoðun minni, að ekki eigi að biðja um frumvarp þetta, sem lög.
Mel' sýnist ræðurnar gángiút
fl'á allshendís gagnstæðum
grundvallarreglum.
Frumvarpið
vill láta
rekaeigendur
fá vogrekin; nefndin vill, að jarðeigendur
fái þau,
Nefndinni hefir geínglð hið bezta til, að reyna til að fullkomna
frumvarpið, en hefir þó ekki tekizt það, sem ekki var heldur
von til á stuttum tíma.
Hún hefir skotið inn nýrri grein nm
lýsíngar á vogrekum,
en getur þó ekkert um þessar
lýsíngar í
viðbætir sínum við I. grein, en hún talar þar einúngis U~ll, "að
eignast" vogrekin.
Svona er það í atkvæðaskránui,
sem' ég
hefi fyrir mer.
Nefudin Tlnuur enda nauðsynlegt,
og það val'
þai\ likn, að skjóta inn grein um straff fyrir útérlega meðferðá
vogrekum.
Alt þetta' sýnist mer beurli á öfullkomlegleika
frumvarpsins.
Og þó nefndin hafi með viðaukum sínumgjött
frumvarpið
tvíslíkt við það, sem það áður var, þá heill' það
þó gleymzt henni, ati tala um meðferð og- geymslu á vogrekum,
um vogrek, sem finnast á eða i sjú, og fleira þess háttar.
Í
viðauka nefndarinnar
við 2. gr. finnst mer alt um of úákveð~.
Hvað kallar hún "samkynja
viði"?
Hvað er "á strjálíngi"?
Hvað lángt tímabil er "um sama leyti"?
Hvað lángt frá eru
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"nál~gar fjörur"? Konúngsfulltrúinn hefir sagt, að frumvarpið einasta tali um vogrek á bændaeignum, en til þessarar takmörkunar ætla eg frumvarpsins 1. gr. ekki gefi neitt tilefni.
Framsögumaður hefir tjáð sig samþykkan breytingar-atkvæði
þingmannsins fra Strandasýslu, en eg ætla þó, að hans hugmynd um frumvarpið se minni harla náskyld.
Framsðqumaður:
Hinn hátt virti fyrsti konúngkjörni þíngmaður saknaði þess í breytíngaratkvæði nefndarinnar við 1. gr.
frumvarpsins, að ekki væri skírskotað til 3. greinar um lýsíngu vogreka ; en honum hefir yfir sézt, því þetta hefir nefndin
gjört, og stendur það þannig í atkvæðaskrá þeirri, er eg hefi
fyrir mer, svo ef það ekki er í hans atkvæðaskrá, á hann þá
sök upp á afskrifandann, en ekki nefndina.
Hvað samkynja
viðir séu, er bágt að á kveða, en optast nær ber svo við, að
aðalstrandið ber upp á einn stað, og á fjörur i grend meira
eða minna af samkynja við, eptir því sem fjal'lægðinni svarar,
og eru þá öll líkindi til, að allur þessi viður til heyri sama
strandi;
en annars hefir eingum dottið í hug, að vilja heim
færa undir þetta, þó einstaka plánki af sama ræki á einhverja
fjöru í fjarska.
Annars geiug eg að þvi vísu, að í þessu og
fleiru tilliti kunni að finnast missmíði á breytingum nefndarinnar við lagafrumvarpið, en eg vona, að kringumstæðumar
afbati þau, og að hjá nokkrum slíkum missmíðum á lagaboðum verður aldrei sneidt ; því öll lagaboð eru þó mannleg verk. Hvað því við víkur, að ákvörðun vanti um meðferð
á fe því, sem ekki getur geymzt án skemda, sem varaþingmaðurinn úr Gullbríngusýslu einnig drap á í gær, þá þúkti
nefndinni slík ákvörðun of smámunaleg í lagaboði þessu, en
taldi það víst, að hún yrði fram tekin í hinu algjörða rekaboði,
sem er í vændum. þar á móti þókti nefndinni brýn nauðsyn
vera á ákvörðun um þínglýsíngu vogreka, þegar umsjón hins
opinbera á þeim að miklu leyti yrði að falla i burtu, er dómsmálasjóðurinn nú misti þau.
Eg get. að vísu ekki neitað því, að breytingaratkvæði
hins hátt virta kouúngkjörna
þíugmanns er skylt breytingaratkvæði meðnefndarmanns míns, en mikill munur er samt á
því, að fá hin mikils um varðandi réttíndi strax með lagaboði,
sem væri til hráðahirgða, og hinu, að verða að bíða þeirra um
óvissan tíma, og vona eg því, að þíngmenn ekki láti smágalla
á frumvarpi þessu, og nefndarinnar breytingum við það, fæla
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sig frá að aðhyllast það.
það er auðvitað, að ef tíminn hefði
verið leingri, þá hefði mátt gánga betur frá frumvarpi þessu;
en .eg vona samt, að nota megi lagaboð það, er samið yrði
eptir því, þángað til annað fullkomnara
lagaboð kemur, og því
betur sem það verður úr garði gjört, því meiri verður þá ftign~
uðurinn .
•1. Johnsen:
Eg þarf ekki að vera lángerður um breytIngar-atkvæðið mitt, sem fer þvi fram, að orðin, "á réttum tíma"
i 1. grein frumvarpsins
og eins hjá nefndinni,
falli úr. Hinn
heiðraði frarusögumaður
hélt, að með þeim hætti yrði eingin
umsjón höfð með því, að bændur, sem nú fá að eignast vogrek, ekki tæki meira,
en þeir ættu, eða annað en það, sem
einginn getur leidt sig að, og hinu hátt virti konúngsfulltrúi
var her um bil á því sama; en eins og frumvarpið hvergi segir, hver þessi rétti tími se, og konúngsfulltrúi
i þessu tilliti
benti til 2. greinar
i opnu breti frá 4. maí 1778, svo skilst
mer einnig að því leyti vera þess minni þörf á, að bæta
við þeim ákvörðunum,
sem nefndin hefir stúngið upp ii í viðaukagrein
sinni
(hinni 3.) um lýsingar vogreka, sem nefndin
þó hefir leidt hjá ser allar aðrar ákvarðanir
um meðferð og
hleðingu vogreka o. s, frv., eins og hinn fyrsti konúngkjörni
þingmaður
veraldlegu
stéttarinnar
hefir sýnt fram á, og sem
hinn hátt virti kouúugsfulltrúi
stjórnarinnar
vegna er því samþykkur, að frumvarp það, sem her ræðir um, nú verði að lögum að eins til brdðabirqða; þángað til þau hin nýu rekalög
koma út. Annars ætla eg það sjálfsagt, eins og e~ líður hefi vikið á, að umsjónin með vogrekum þeim, sem s(jórllin nú lætur
af hendi við bændaeignir
þær, sem ekki hafa notið þeirra að
Ulldan förnu, verði og hljóti að vera hin sama, og hún hefir
verið, á meðan þau geingu inn í dómsmalasjéðinn,
og að þeim
þar að lútandi ákvörðunum verði fylgt, eins her eptir og hingað til, svo að nýrra ákvarðana
se eingin þörf i bráð. Að vísu
hefir hinn heiðraði framsögumaður
her til svarað á þá leið, að
þessari umsjón hafi verið mjög ábótavant,
og ser Í lagi ekki
hafi verið hirt um að lýsa þeim hinum smærri vogrekum,
allra
sízt þeim, sem rekið hafa upp á fj(irur kirknanna
eða stiptanauna.
þetta kann IIÚ svo að vera, en hafi sýslumenn
ekki
haft afskipti af (iðrum smærri vogrekum,
en þeim, sem dómsmélasjéðurinn
átti tilkall til, verð eg að ætla, að .þeim hafi
yfir sézt.
Eigenda hins rekna vegna, eru þeir að minni byggju
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skyldir til að hafa sömu umsjónina, hvar sem svo hlutina rek ...
ur, og hvort heldur þeir eru mikils virði eða lítils, og réttar
konúngssjóðsins
gátu þeir ekki gætt, nema því að eins að ()eir
höfðu gætur eins á vogrekum þeim, sem báru upp á fjöru
stipt ananna og I(msjarðir prestanna, eins og á ljöml' bændaeignauna, þar sem það hefir verið undir því komið, hvort hið
rekna var meira eða minna, en 15 dala virði, hvor vogrekunum náði, konúngssjóðurinu
í fyrra tilfellinu, eða stiptanir, prestar eða dómsmálasjóðurinn
í því seinna, þegar einginn eigandi
leiddi sig að hlutunum. En hvemig sem nú þessu hefir verið
varið með umsjónina, þá er eg líka á því, sem hinn hátt virti
konúngsfulltrúi sagði áðan, að það se ölrlúngis óhætt, að eiga
eins mikið undir bændum vorum og prestunum í þessu tilliti,
og sé allri tilsjón slept við þessa, megi líka Fdi)ra það við
hina, að skaðlausu fyrir þá rettu eigendur og kouúngssjóðlnn.
það vat' líka sagt áðan, að betur hefði farið, að láta mál þetta
fara á undan jarðamatinu, og er eg einnig á því, en jarðamatið el' þá heldur ekki búið enn, á enda, að eg ætla, nokk.
uð í land, áður en þ<lð verður fullbúið, og held eg þá, að því
síður beri að fresta þessu máli, eða hafa á móti' lagaboðinu
til bráðabirgða, sem öll líkindi eru til, að tækifæri gefist til
að leið";~tta matið á. þeim jörðunum, sem fá hin nýu vogreka
rettindi, áður en jarðamatið fullkomnast og fær gildi. Hinn
heiðraði framsögumaður er annars frá svo mörgum hliðum búinn að færa sönnur á mál nefndarinnar við víkjandi grund vallarreglunni í 1. greininni, að eg tel það nú víst, að þingmenn
se orðnir sannfærðir um það, sem eg fyrir mitt leyti hefi verið sannfærður um, að nefndin í þessu tilliti el' á öldúugis réttri
stefnu.
Ás.qeir Einarsson:
'það el' eitt orð, sem ný-lega var talað, einna mest orsök til þess, að eg stend upp, sjálfsagt í
seinasta sinn á þessu þíngi, en það var það, að þingið flekaði
rétt frá eigendum, ef það feld i breytingar- atkvæði það, er á
var minnzt; en þó eg geti ekki gefið breytingar-atkvæði þessu
samþykki mitt, vona eg, að þingmenn beri mer þá ávlrðingu
siður en aðrar, að eg vilji fleka neinn frá sannfæringu sinni;
en þó það væri sagt, að eg bæri fram meiningar mínar ókurteyslega, má eg sem ómentaður bóndi viður kenna, og þó eg
tali nú fátt eitt í þessu máli, ætla eg ekki til, að það fleki
neinn frá eigin sannfæringu. Eg vil, sem fyr, viður kenna, að

920

eg var i vafa um orðið "forn venja" i nefndaralitinu, en það
var ekki af því að egl vildi fleka réttíndi frá neinum, heldur
einmitt af því eg vild, þau yrðu gjörð sem vafaminnst, en nú
hafa lögfræðíngarnir skýrt frá því, hverja þýðíngu þeir leggja
í það áminnzta orð.
'Her hefir verið hdrið upp breytingar-atkvæði um, að vísa
frumvarpinu frá þinginu, þangað til ný rekalög verða algjör.
lega samin, þó eg heföiheldur viljað þetta, þegar upp á því
var stúngið, en að frumvarpið væri algjörlega samþykt, eins og
það var, leizt mer samt betra að stínga upp a því, að bænarskrá yrð.i samin um það, áð lagaboðið yrði einúngis staðfest
fyrst um sinn, því með þvi næðist aðaltilgángur lagaboðsins
sem l1jótast, en verkanir þess yrði reynslan að nokkru leyti
búin að sýna, áður en hin algjörlegu rekalög kæmu; þvi virðist mer mí ráðlegra, að fallast á nefudarálltið, þegar lagaboðið einúngis ætti að gilda fyrst um siun; því ef þjóðin kæmist
að þvi, að það ætti illa við, mundi verða hægra að breyta því
aptur á þá leið, er samkvæm er skoðun stjórnarinnar; en verði
frumvarp þetta tekið, eins og það nú er frá stjórninni, er hætt
við, að erviðara verði fyrir seinna, að fá því breytt samkvæmt
uppástúngu nefndarlunar, sem er bygð á gamalli lögbók landsins. þar að auki hafa menn einga reynslu feingið fyrir þvi,
hvernig uppástúnga nefndarinnar mundi við eiga her á landi,
og yrðu því ragari að biðja síðar um hana. :það styrkir mig
líka í þessari meiníngu, að nokkrir lögfræðingar her á þinginu eru meðmæltir uppástúngum nefndarinnar, og margir viðauka-atkvæði mínu, svo hafi nefndin verið í þeirri villu, sem
um hefir verið talað, hljóta þeir og að vera í Iíkri villu.
:þó mælt hafi verið a móti uppástúngu nefndarinnar um
lýsingar vogrekanna,
varð þó á vegi fyrir hillum hátt virta
konúngsfulltrúa, að nefila lýsingu vogrekanna á landþinginu.
Ætti að fara fram sömu reglu nú, lægi beinast við, að lýsa
þeim við landsyfírréttinn,
Sem að nokkru leyti kom í stað hins
forna alþingis.
En eg held, að allir verði að sjá, að uppástúnga nefndarinnar í þessu tilliti á betur við, og væri eptir
henni farið, mundi það verða nægileg lýsíng á vogreki. ~ler
þyki!' annars undarlegt, að mönnum skuli ekki þykja þörf a
lýsíngunni; því eg get ekki haldið, að eg se þess háttar ókunnugri, en allir þingmenn, og hef eg heyrt dæmi, sem fullkomlega hafa sannað, að þess er full þörf.
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Hinn, virðulegi þingmaður Skaptfel1inga
rakti eign vogrekanna fram í páfadóm ; en þá hafa þau líklega "erið eign jarðeigenda.
En þar sem hann segir, að þau gjöri áhrif á jarðamatið, verður ætíð hið sama ofan á, hverri skoðuninni sem fylgt er.
Upplýsingar
þær, sem þingmaður
Árnesínga
gaf um tre
þau, er væru 15 rbd. virði, vissu menn áður; en þar sem hann
sagði, að sýslumenn ættu að hafa umsjón vogrekanna á bænda,
en ekki kirkna jörðum eptir uppástúngu
nefndarinnar,
get eg
þess, að þegar nefndin ætlaðist til, að ábúandi lýsti vogrekum,
hélt hún, að ábúendur mundu verða á kirkjujörðunum,
og þessir áttu þá að lýsa vogrekunum
fyrir sýslumanni.
Hann gat
þess og, að ákvarðanir væru til, sem fylgja mætti i þessu, en
fyrst hann er lögfræðingur,
hefði hann átt að geta, hverjar
þessar ákvarðanir
væru .
•1. Johnsens það átti stjórnin að gjöra, ef þess var þörf.
þ. Sioertsen t Mer fórst nokkuð svipað nefndinni, þegar
eg í fyrstu las stjórnarfrumvarp
það, sem nú á að fella dóminn yfir; mer gat ekki líkað það allshendis;
mer fannst það
sumstaðar
nokkuð óglögt og ógreinilegt,
og ekki nógu yfirgripsmikið,
og 3. greinin
ekki sem viðkunnanlegast
valin.
En þegar eg nú í dag heyrði fyrst getið um, að við frumvarp
þetta, sem ekki eru nema 3 stuttar gl'einir, væru fram komin
ekki færri en 16 viðauka og breytíngaratkvæði,
taldi eg vist,
að frumvarpið
mundi hafa tekið þeim bótum,
að það yrði
mer nú ljóst, greinilegt og geðfeit; en þegar eg fór að glöggva
mig betur á öllum þessum nýu uppástúngum,
brást vonin mer,
því fyrir mínum skilningi yrði frumvarpið með öllum breytingunum, sem farið er fram, fult svo torskilið, flókið, ógreinilegt
og óákveðið,
sem frumvarpið
sjálft án breytinga;
svo ef eg
væri neyddur
til að veita öðru hvoru atkvæði,
frumvarpinu
óbreyttu,
eða breyttu eptir öllum uppástúngunum,
af reði eg
heldur það fyrra;
en kann ske þessi vanskilníngur
minn se
nú sprettinn af óheppni minni og missir þeim, eg hafði í gær,
að geta ekki heyrt á útskýringarnar
yfir þær uppástúngnu
breytíugar ; þvi þær eru heldur ekki enn nú lesnar
upp af
þingbókinni.
En mel' er þá ekki vandara um, en lögfræðíngum þeim, og þingmönnum
her, sem borið er það á brýn,
að
þeil' séu ekki fríir við villur.
Hvað sem um þetta er, þá er vilji minn enn nú hinn sami
og áður, ekki að veita atkvæði í blindni,
og þann vilja veit
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eg að allir þingmenn hafa, og þvi ætla eg mer helzt að snúa
mer að uppástúngu
ens· beiðraða fyrsta konúngkjörna
þingmanns, að frumvarpið
verði ekki löggilt að svo stöddu;
því
se svo mikils gól'ls að vona, eins og sagt var áðan, með enum
nýa rekabálki,
ættu menn ekki að tefja fyrir honum, eða telja á
sig þann-litla
óhagnað, sem flyti af þvi, þó beðið yrði eptir honum með þessa smágrein.
það var sagt, að slíkt mundi valda
þinginu óþokka eða óvinsæld þjóðarinnar,
ef þingið nú frá reM
þessu lagaboði; eg ætla hvorki að játa því eða neita, en hitt
ætla eg að fullyrða, að óvinsældin
er þinginu vissari,
ef það
skyldi biðja um gildíngu þess lagaboðs einhvers,
Bern á eptir
kynni að reynast að hafa verið illa undir búið, og því verða
ógeðfelt og illa við eigandi.
, Áður en eg sezt niður aptur, verð eg með tilliti þess, er
áður var her sagt, að geta þess, að í Snæfellsnes . ,ýslu, hvar
vogrek mUJlU einna tíðust á vesturlandi,
veit eg ekki til annars en því se og hafi verið fylgt sem ófrávíkjanlegri
reglu,
strax að gefa sýslumanninum
til vitundar, hafi vogrek að landi
borið, til hans frekari ráðstöfunar,
án þess sj&lumaður þyrfti
nokkra húsrannsókn
við að hafa; og held eg það óþarft, að
bera þjóð vorri yfir höfuð annað en skilsemi í þessum efnum,
meðan eingin er átylla til annars,
Framsögumaður:
Hafi hinn virðulegi
þingmaður
Dalasýslu stílað niðurlag ræðu sinnar til min, þá hefir hann annaðhvort misskilið mig eða rángfært orð min. Eg fyrir mitt leyti
get annars ekki þakkað bændum, þó þeir hafi haldið vogrekum til skila, því þeir áttu ekkert af þeim, og höfðu þannig
eingu ab skila; en nú verður alt öðru máli að gegna her eptir,
þegar allir Terða eigendur að vogrekunum,
og þá geta menn
fyrst haft reynsluna fyrir ser; en alt af verður við því að búast, að til séu einhverjir óráðvalldir menn, og móti þeim verða
lögin að vernda rðttindi annara.
Ekki getur mer enn skilizt þa CI, hvers vegna menn vilja
bíða eptir rekabálki,
þegar lagaboð þetta veitir mönnum
þó
æskileg rettlndi, og sýnist því eingin hætta, að aðhyllast það,
eins og eg vona að þingmenn gjöri; því hið betra getur komið á eptir eins fyrir það. Eg get heldur ekki skilið, hvað aðfinníngarvert
se við grundvallarreglu
nefndarinnar;
hún er samkvæm Jónsbók, samkvæm venju og lögum þeim, sem hingað
til hafa verið, og þegar eg með einu dæmi hef getað sýnt, að
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rángindi fljóti af grundvallarreglu
lagafrumvarpsins
frá stjórninni, þá er það nóg til al'l hrinda henni.
Hvað flæmíng þann,
sem áðan var nefndur, snertir, þá vil eg helzt þegjandi gánga
fram hjá honum; en mer þykir það þó merkilegt,
að einginn,
undir öllum umræðum þessum,
hefir getað fært eitt einasta
dæmi upp á, að kirkjur,
alþjóðlegar
stiptanir
og lensjarðir
presta yrðu svipt vogreksréttindum
sínum, ef grundvallarreglu
nefndarinnar
væri fylgt, þar sem eg á hinn bóginn hef fært
næg rök all því, all með grundvallarreglu
lagafrumvarpsins
yrllu af numin réttiud! einstakra.
Mer þykir það líka undarlegt, að menn hafa tekið það fram sem nokkuð sérstaklegt vi~
málefni þetta,
að hlutaðeigendur
þyrftu að færa sönnun fyrir
réttindum sínum, er þeir ættu að geta notið þeirra.
þetta er
nú ekkert einstaklegt
við málefni þetta, heldur er sama skilyrðið fyrir réttindum manna, í hverju helzt. málefni sem vera
skal, og furðar mig stórlega á, að menn skuli hrekja góðar
uppástúugur
með slíkum vífileingjum.
Eyólfur Einarsson:
þar þingmenn nokkrir
láta nú til
sín heyra, að eingin bænarskrá
verði stjórninni send, en mál:'
ið algjörlega
falli, verð eg að láta þá vita, að mer virðist það
síður sóma.
Eg er litlu vanur, og vil því heldur nokkuð en
ekki neitt, og held eg bændur greiddu mer litlar þakkir,
ef
eg nú mælti á móti, að þeir feingi þann rekarétt, sem nú býðst
og þeir hafa leingi saknað,
en þar eð eg hef ei getað fallizt
á ræður þingmanna í því efni, en er ei fær um að skýra málið
fremur,
vil eg fylgja vara-atkvæði
þingmaunsins
úr Strandasýslu fyrst um sinn.
Hvað því við víkur, sem sá konúnækjörnl
þingmaður fyrri
mælti um smalamennsku
sýslumanna
á vogrekum,
þá hefir
það ei haft stað þar vestra; eg hef hans vegna smalað þeim í
hreppinum
nokkur ár, sem þó liggur vil') sjó,án þess fJÓ að
hafa smalað í fjós eður fjárhús, hefir hann spurt eptir Togl'ckum á manntalsþíngum,
og eg þá gert skil fyrir þeim, ef rekið
hafa, hefir hann ei reingt sögu mína í þvi efni; þessu líkt
hefir það verið í öðrum hreppum þar vestra.
Guðmundur Brandsson:
Eg stend nú ekki upp í þeim
tilgángi, að mæla með breytíngaratkvæðum
mínum í þessu máli,
sem bráðum munu verða lögð á höggstokkinn,
ef það er ei
þegar búið; einúngis bið eg þingmenn aðgæta, í hvaða tilgángi
þau muni vera borin upp: annað þeirra lýtur að því, að menn
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geti leiðzt frá óvissunni,
sem venjan að nokkru
leyti getur
verið búin að binda þá við, og til vissunnar,
sem á að vera
bygð á skýrum og greiniJegum
lögum; því þó venjan kunni
að vera mikilvæg í sumu falli, þá get eg ekki álitið hana órækt meðal til að tryggja eignarrðttindi
einstakra
manna
og
ýmsra þjóðstiptana,
og virtist mer ei betur, en hinn heiðraði
varaforseti
sýndi fram á þéttað áðan, þar orð þau, er hann þá
talaði, voru eptir mínum skilning! öldúngis óhrakin, enn sem
komið er. pað ber enda við, að venja og lög fallast í faðma,
og er góðu fyrir goldið, þegar svo er; hvað er hefðin annað
en venja, sem verður að lögum, og held eg þá, að lagaheimíldín, sem eg talaði um, verði náskyld.
Hitt breytingaratkvæðið
var þeirrar meiningar,
að nokkur
jöfnuður yrði milli landeiganda
og fjörueiganda,
þar sem sami
maður á ei hvorutveggja
fyrir sömu jörð; því þar sem hið
konúnglega
frumvarp vildi á skilja rekamanni hin til teknu
vogrek,
en nefndaruppástúngan
landeiganda,
þá beit eg, að
með þessu kynni að mega nokkuð fyrir byggja arg og þras,
er út af því kynni að leiðast, ef öðrum hvorum, en ekki báðum, væru veitt þessi rðttlndi ; enda finnst mer þetta vera eðlilega st í sjálfu ser. Hinn heiðraði framsögumaður
drap á það
í hinni fyrstu ræðu, er hann nú flutti, að hið áminnzta breytíngaratkvæði
mundi riða í bága við hag opinberra stiptana;
en þessi orð hans hafablotið
að vera sprottin
annaðhvort
af
misskilningi
eða minnisleysi,
því eg tók það skýrt fram í gær
við undirhúningsumræðuua,
að sú væri ekki meining mín, sem
hann áðan gat til að væri, enda geingi þetta þá i mótsðgn við
hitt breytingaratkvæðið,
þar sem talað er um lagaheimild,
og
vona eg allir þingmenn sjái þetta án frekari útlistunar.
Hinn
hátt virti konúngsfulltrúi
talaði áðan á þá leið, að ekki mætti
gjöra miðlunarmál
úr lögum eða réttindum;
eg held þetta eigi
ser þó tíðum stað.
Hvað eru t. a. m. forlikanir annað en málamiðlun? og þó eru þær lögboðnar.
Mer hefir nú ekki hetur
heyrzt, en vera talsvert skiptar meiningar, þar sem sumir mæla
með rekamanni,
en sumir með jarðeiganda,
og því .se þetta
ekki orðið að lögum enn, jafnvel þó það muni eiga að verða,
að minnsta kosti eitthvað af því, sem stúngið hefir verið upp
á. En þar semút
lítur fyrir, að málefni þetta fái nú þau
endalok, sem mörgum munu verða ógeðfeld,. þá held eg væri
af illu. skárra,
að fresta því, ef'út liti fYrir, að það kynni að
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hafa í för með ser vankvæði þau, sem verri væru en þau,
sem verið hafa, og einkum ætla eg þetta af þeirri ástæðu, að
margir búast nú við, að hinn eptir þreyði rekab ál kur muni
koma bráðum með krapti og mikilli dýrð.
þá tók einginn framar til máls, var því ályktunarumræðu
máls þessa lokið og geingið til atkvæða om þessi atriði, eptir
þeirri röð, sem stóð á atkvæðaskrá forseta:
1. grein.
I. Breytíngaratkvæði
Johnsens : að orðin "á réttum tíma" í
nefndaruppástúngunni (og frumvarpinu) falli úr - feIt með
með 20 atkvæðum gegn 1.
2. Uppástúnga Guðmundar Brandssonars að þar sem rekaeigandi er annar en jarðeigandi, eignist þeir vogrek að
helmingi hvor - feit með IS atkvæðum gegn 3.
3. Breytíngaratkvæði varaforseta: að felt verði úr nefndaruppástúngunni
orðið "prestar" - tekið aptur, þar eð nefndin hefir sett "lensjarðir presta" i stað orðsins "prestar" í
uppástúngu sinni, og er á skilið, að uppástúngan verði
sett til atkvæða með þessari breytingu.
4. Breytíngaratkvæði Gudniundar Brandssonar:
að sett verði
i uppástúngu nefndarinnar "eptir laga heimild" í stað orðanna "að fornri venju" - felt með 20 atkvæðum gegn I.
5. Breytingaratkvæði varaforseta: að sett verði i uppástúngu
nefndarinnar "rekarett" í stað orðsins" vogreksrétt" - feIt
með 17 atkvæðum gegn 4.
6. Uppástúnga nefndarinnar, að í stað orðanna: "skulu heðan í frá eigendur reka nn a eignast", o. s. frv. til enda greinarinnar, komi: "skulu héðan í frá, ef eigandi hins rekna
kemur ekki á réttum tíma (§ 3), og sannar það að vera
eign sína, jarðeigendur eignast, nema sönnun fram komi,
að lénsjarðir presta, kirkjur eða alþjóðlegar stiptanir , að
fornri venju eða máldögum eigi vogreksrétt, þvi þá er hið
rekna eign þessara" - samþykt með 12 atkvæðum gegn 9.
7. fyrsta grein öll, breytt eptir oppástúngu nefndarinnar samþykt með 14 atkvæðum gegn 7.
2. grein.
8. Breytíngaratkvæði nefndarinnar: að í stað orðanna "en ef
svo mikið rekur" verði sett: "en ef mikið rekur" - samþykt með 12 atkvæðum gegn 9.
9. Breytíngaratkvæði
nefndarinnar: að bætt se inn í eptir
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

orðin "á stuttum tímaKþessu:
"og þar með fylgir þess
háttar brot af skipi og föstum skipsáböldum~ - samþykt með 11 atkvæðum gegn 10.
Breytingaratkvæði nefndarinnar: að sett verði í stað niðurlags-greinarinnar:
"í opnu breti 4. maí 1778 § 1." þetta:
"í opnum bréfum 4. mai 1778 § 1 og 21. apríl 1819.
Svo skulu og samkynja viðir þeir, er á strjálíngi reka um
sama leyti á nálægar fjörur, heyra undir hið sama strandaða fe" - felt með 12 atkvæðum gegn 9.
önnur grein öll, með breytingum (8 og 9) - samþykt með
12 atkvæðum gegn 9.
Uppástúnga nefndarinnar, að þessari grein verði bætt við:
(§ 3). "Nú kemur vogrek á fjöru 'manns, skal fjöruvörður
skyldur til, hið bráðasta því verður við komið, að lýsa því
nákvæmlega fyrir hlutaðeigandi sýslumanni með stærð, ásigkomulagi og merkjum, ef nokkur eru, en sýslumaður
skal annast, að vogrek sé virt af tveimur eiðsvörnum
mönnum, og ef meiru nema en 5 rbd, virði, skal þeim lýst
á öllum manntalsþingum
sýslunnar, og þar um skýrsla
gefin hlutaðeiganda amtmanni til frekari ráðstöfunar, ef
við þarf, og komi einginn eigandi ham ár og dag eptir
seinustu lýsingu, skulu vogrek eignast þeir, sem § 1. til
greinir" - samþykt með II atkvæðum gegn 10.
Uppástúnga nefndarinnar, að þessari grein verði enn framar við bætt:
(§ 4). Ef menn leggja dulur á vogrek, draga þau undir
sig eða stela þeim, varðar það hegningu eptir greinum
þeim í tilskipun af 11. apríl 1840, sem afbrot þeirra getur næst heim færzt undir samþykt með 12 atkvæðum
gegn 9.
3. grein.
Uppástúnga nefndarinnar: að grein þessi verði úr feld samþykt með 16 atkvæðum gegn 5.
þvi næst var lagafrumvarpið alt lesið upp með þeim breytingum, sem á voru orðnar, og var það þannig samþykt
með 13 atkvæðum gegn 8. '
l\leð þessu atkvæði var álitin fallin
Uppástúnga:Þ.
Sveinbjörussonar:
að þingið af biðji, að
lagafrumvarpið nái lagagildi, fyrri en þau almennu rekalög fyrir landið verða lögð fyrir alþing.
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17. Uppástúnga

Ásgeirs Einarssonar:
að beðið verði um, að
lagaboð þetta komi út einúngis fyrst um sinn til bráðabirgða - samþykt með 15 atkvæðum gegn 6.
þá var lesið upp og samþykt álitsskjal þingsins til kollúngs í málinu um sameiningu
Norður og Suðurþingeyarsýslu,
þallnighljóðandi:
Til k 0 n it ngs.
Yðar konúnglegu
hátign hefir allra mildiJegast þóknazt að
láta fulltrúa yðar bera það undir álit alþingis,
hvort sameina
skuli Suður og Norðurþingeyarsýslur,
í eitt lögsagnar umdæmi,
eins og þær VOI'U alt til ársins
1840; kaus því þingið þriggja
manna nefnd til að hugleiða
og segja álit sitt um þetta málefni, og voru allir nefndarmenn
töluvert
kunnugir
afstöðu,
landslagi og fleiru ásigkomulagi
téðra sýslna, ræddi síðan þíngið málefnið á lögskipaðan
hátt á tveimur
fundum sínum,
og
leyfir ser að láta í ljósi þegnlegast
álit sitt á þessa leið:
þinginu virtist nefndin hafa leidt gild og góð rök að þvi,
að bezt færi að sameina' sýslur þessar í eina, eins og áður
var, því hvorki muni Norðurþingeyarsýsla
út af fyrir sig sem einhver hin fólkfæsta her á landi að undan tekinni Vestmanneyesýslu
- fá sýslumanni
svo mikil störf, sem hann þó
væri vel fær um að gegna, og á hina síðuna ekki heldur þau
laun, sem honum gætu nægt til sómasamlegs,
viðurhalds
og
embættisfærslu.
Her fyrir utan, þó partar þessir báðir verði
sameinaðir i eina sýslu, geti hún eingan veginn orðið erviðari, en hún áður var, hvorki fyrir sýslumann
né sýslubúa, og
af hálfu hvorugra
hafi, áður en henni var skipt í sundur,
verið kvartað um neina ésigrandi erviðleika,
og hafi þó emhættisfærslen
í henni nllri framfarið með góðri stjórn og reglusemi, líka væri sama um það að segja, að í nokkrum sýslum
landsins væru því líkir, og s-umstaðar talsvert meiri erviðleikar,
vegna viðlendis,
vegaleingda
ogtorfærna,
heldur en yrðu í
þessari, þó sameinuð væri; þó leizt nefndinni, að betur mundi
fallið, að sýslan væri eptir sem áður tvö kjördæmi,
svo innbúendum
fjarlægustn
pláza yrði gjört hægra fyrir ab koma á
kjörfundina.
En þó nefndin áliti það mjög svo æskilegt, að
sýslur þessar yrðu sameinaðar,
og þingið í, einu hljóði gæfi
þvi samþykki sitt, þá fann hún tilefní til að benda þinginu. á
nokkurmarkverð
atriði, sem við sameiningu .sýslanna mundu
eiga að hugleíðast,
en ákvörðun og málalok þeirra atriða áleit
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þingið' allra iþt'gJi~amlega8;~l :aj')tnurHl~ v.erá,,~t· k4lmill;rUndir
$já~f.syðar
.J..ónúllglego, .hátig.iqr:allra, mi](lali'hi . áLiti.,g· vilja,
þ;eg.ar sýslan;' öll yrði .Hitt einum sý,slwnmll'ti...
, .:
Var það hið fyrsta, að nefndinni þók,ti,miki~s:um varðandi,
að sýslumaðurinn,
.sem hefði þá sameinuðu
sýslu,
byggi á.
hentugum stað fyrir hina flestusýslubúa,
og áleit hún, að sýslumannsins nú verandi bústaður, nefníl. Húsavíkur höndhinarstaður, væri ber til bezt f~lIilln.'
. . "
'"
pl;lr .!1~~ ,þ~kti..neJndinu~að
sýslnþe$iii.þe.garþúiðværi
að sameina hana, mundi verða svo góð, og. gefa &ýs~Ul,llanni
svo rífleg laun, að hækka mætti eptirgjald hennar, sem nú -er
200 rbd., vel til 250 eðajafnvel 300 rbd., og þykir þetta vel mega
standast
í ;s~n;lJInburði,við eptirgj?I,d, h!l1na be~ri sýslna her á
landi, me~' livefju'm hún þ'á mætti vafal~ust teljast.;
,.'
Í þrjðja lagi tók nefndin þa~ •Iram;' a~i,hinn Iwo,kaIlaði
Austurhreppur
á Langanesi, sem ér að einsIieða 6,bæil', ~g ái\ur
hey,r;H undir. NorðurmúJasýsJu,
feingi 'eptká .sjáIClU' að ráða,
ulldirhyorilög.s1\gnaru!1~dæmið,
þíngeyar#ða.~lúlasýslu,halln
skyldi heyra, eptir sem honum fyndist ser betur Jl~ga,þ8l'
banu: ef í, ærnam ,fjal'~ka 'vii) ,sýslIJDlenn .beggja .~ý~ianna:~ !1g
þókti vel falUðj (Ið þal):sk,i1yr~iyrði við ha.ftsýsluy.~~~tlgllna"
og í
Fjórða lagi, að 2 bæir (ytri og syðri Varðgjá) á vestari
enda þíngeyar~ýslu,
en ,sem"heyra
undir. Eyefjarðarsýslu
prófastsdæmi;
feillruu O{fsvotookifæri; tll,! ..efi þeítHvildu þiJ:'l, að
sameinast Eyafjar.ð~.rsýslu; einnig l'veraldte~m
.eflhun. I :þ~gar
þingiðbafðí
. nékvæmlégagaumgæft
alt: þetta~ fellst, þalbád
einu hljbði; að biðja y.ðar'konúnglegu
háti~fl,,:alfl'a;fnildi~egast~
I. Að sameina aptur :$.ullur og' ··N0'rðui'þín~~)8rsýslu)'í
eit~
lögsagnarumdæmi,
alt ·svo leingi að ;ekJq'i;,finnstrin~tið!'.yn
til, að :breyta' algjörlega'
takmörkum hinna -~ömlu'sýslna~
skipta her a landi.,
.
": "
2; Eu þv~er allra þegnsamlé'gastskotiðtillstjól'llaril1l1~:
a. með. 15 -atkvæðum gegn 6, hvort gjöra gkulisýshlma~JI"
" inum að lagaskyldu
að-búa í eður við ~Húsavík. r:
;b.meðM,.atkv'æðiml.gegn~7,
hvort ltækkaskuH
afgjaM
, ,þíngeyarsý~11ltil.!250eðuF
jafnvel 300 tb (1. ; ;
o, með 20 atkvæðum. gegn I, hvóri það skilyrði' skuli hafa
við veitingu þíQgeyarsýslu,
að Austurhr-el'l;U1'fIlegisjálfur
ráða, undir hvort lögsagnar.utildæmið
hann skúIihe)'i'a'
i'; :þíílgej'ar,
eðaNorðurmúlasjslu,
og ,
"
.l
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d. m~ð. 19 atkvleðom gegn 2, hvort þalbskilyrði
skuli einnin hafa við veitínguna á pingeyarsýsJu,
að ytri og syðri
Vari'lgjá skyldu gánga undir Eyefjarðarsýslu
í verslegu
tilliti, ef þeir bæir kysu það.
Alþíngi,

7. dag ágúslmánaðar

1849.

Allra þegnsamlegast.

Jón Sigurðsson.
Síðan var fundi slitið,
degi daginn eptir.

8. ágúst -

.JÓn Jðnsson.

og næsti

þrítugasti

funrlur

á kveðinnum

há-

og áUundifundur.

Forseti
skýrði· þinginu frá, áð hann hefði i gær feingið
href frá hinum fyrsta konúngkjðrna
þingmanni,
konferenzráði
þ. Sveinbjörnssyni,að
hmm gæti ekki dvalið leingur B þingi.
þvi næst voru lesin upp ogsamþykt
álitsskjöl þingsins
til .konúngs:
L Um konúngJegt
frumvarp til tilskipunar
handa Íslandi,
um nokkrar breytingar á erfðalögunum , svo látandi :

T il k 0 nún g s.
Yðar kominglegu .hátign hefir allra mildilegast
þóknazt
að . láta fulltrúa
yðar á alþingi legp:ja fyrlr, Jað. konúnglegt
frumvarp yðar til tilskipunar
handa Islandi um nokkraT breytingar lÍ erflali.)gunum, sem undir b.Hðvar
.og að mestu .leyti
þegnsamlegast
til ráðið af alþingi 1847.
Eptir að málefni þetta hefir verið rannsakað af 5 manna
nefnd. ogrædt
á.tveimue aðalfundum, leyfir þingið ser nú allra
þegnsamlegast
að láta í ljósi álit sitt um það á þessa leið:
}>ingið ,verðu~ að "iður kenna, að yðar hátign ekki einúngis hafi mlldllegast
tekið til greina flestar þingsins
þegnsamlegu Tillögur 1847, heldur einnig, að frumvarp þetta se í
ýmsum greinum endurbætt af stjórninni frá því, er þingið hafði
stúngið upp á, og að frumvarpið,
eins og það var úr garði
tljört af yðar hátign,
eigi næsta vel við her á landi, sem bygt
á sanngjamaei
og eðlilegri undirstöðu,
en þau núgildandi
erfðalög landsins, hvers vegna þingið samhuga hefir aðhyllat það í
öllum þess greinum með fáeinum breytingum og viðauka-upp-
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'nú allra fle~nsamlega8t
leyfir ser að ftmn
';
" :;',
þinginu
þykir 2. grein þar í ábótavant,
að i hermi er ekki
berlega á kveðið, að barnsbörn hafi óskertan ert'ðartht eptir afa
og ömmur, þótt' foreldri þeirra hafi verið frá dæmdur erfðaréttur þess eptir 'fi)ður og móður, sem óskandi hefi'li verið, til
fH~SS að let ta almúgllmönnulllyfirlitih
yfir erfðaréttindi
þeirra,
á.1 þess að hegningaelöggjöfiuvæel-tekin
til h1iðsjÓrlar, virðist
'því tiltækilegt, að' þessum viðauka se skotið inn ,I þessa grein
iierfðalögunum,
' og mundi' þetta ekki raska tilhlýðilegri' 'niðurskipun á Jy~gníngllrlögunúm.
'
þinginufinllst'
einnig tíltækilegt og nauðsynlegt,
þegnsamlegast að ráða til, að yðar -hátign mildilegast
gjöri með viðaukaákvðrðun við. 9. grein prestunum að skyldu, að, rita i ministerlalhækurnar
nöfn þeirra, er fyrir hönd sjálfra sin ogllnnusta
sinnabeiðast týsítlga; muudiþessi
tilhðguu létra' baminu, sem
getið: er utan .hjðuahands, mjögsvo'söllllunina
fyrir erfðaretti
þess samkvæmt
þessari
grein eprlr : föður og föðurfrændur,
er- grundar sfþ;á ,áformi foreldranna,
aður en það-, fæddist, að
eigast,' er þau 'Ietu i' ljósi með þvi, að beiðast lýsinga, þvi það
'á, ser her álandi 'aldrei 'stað; að getið se lýsingarina eðabeiðsla
um lýsingu í embættisbókum
prestanna,
ef ekki verður, einhverra-orsaka vegna, af 'hjónabandinu.
Enn fremur þykir þínginu sanngjarnt,
enda þótt frumvarpið rýmkvi töluvert erfðaréttindimilli
hjóna,. frá þvtsem' verið
hefir, að sri eptir lifandi maki taki handa sjálfum 'sm- af búinu .óskiptu jafngildi. þess greptrunarkostJlabar,
:er .. s8nnroarnlega hefir verið varið til jarðarfára'r hins' fyrr látna; þetta :viroist þvíel'llilegra,
sem greptrunarkosmaður
rþessa er greiddur
fyrir fram af feJllgsbúinu' óskiptu, og að jafnrétti hj éuunna ber
að: 'Varðveita; þvi leyfir þingið ser aðbeiáast,
oðvi1'la'uki á þessa
leið ''Verði af yðar hátign ~ö;ður við; enda' 16: gtéinar frumvarpsins.
'þar eð þingið hyggur; að sá 6 vlkna ' frestur, sem frumvarpsins 23. grein i uidurlaginu fyrirskipar
að stefnt skuli með,
þegar taka á þíngsvitui
'um arfleiðsluskrá;
'og sá,sem
vitni
vill leiða, er-óviss um, Ilverjaal"fgeÍilga
,fl'ænrlúr hinn látni
eigi eptir, efla að hann veit ekki' til, að þeili se á Íslandi, se
alt of naumur og með öllu ófullkominn ogotryggiu' fyrir þessa
·ftæridur hins dána,' eittkúm þá it eit eru /erlendis~eða
búa í fjárástúngum,

erþíngið

"'~ra: fyrir yðarhátign'o
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lægum hérððnm, eins óg. stefnubirtín§Or-:hátturilln,
en það alltur er mjög lÍ ríðandi fyrir þann arfleidda, að fá vitni séu leidd,
sem fyrst "ke má , til þess ekki að missa af þeim eða sönnuninni, [iykir því öldúngis
nauðsynlegt,
þegnsamlega
að beiðast af yðar konúnglegu hátign, að' það verði lög- ákveðið, að
þíngsvHlli þettamegifram
fara, sem fyrst ské má, og að sýslumanni $C ~jöl't að skyldu, að setja þeim frá 'Verandi arfgeingu
frændum hins látna valinkunnan
og kunnugan svaramann við
vitnaleiðslu
þessa, er gefi gætur,eins
og dómarinn sjálfur, að
rértl þeirra við þíngsvimistektina,
og álítur þíngið, að báðir,
sá arfleiddi og arfgeingir fl'á verandi
frændur hins látna, séu
nógsallll~ga tr;ygðir meðþess!)l'i
lagaákvörðuu,
án' þess að sá
.001· getui 6 .vikna stefnufrestur
sé víð hafður.
Við 2ij.gl'ein
hefir -þínginu þók~ bera að gjöra þá breytingu, að .seiuui hluti hennar se IJamlig orðaður: "skal ekki lúka
!skiptaráðanda·
eða skiptaskrifara
. gjald það, sem skipað er í
nuktekjureglugiörð
10. sept. 1830, 38gr."
það virðist nefnilega
eingin ástæða til, að skiptaráðandi
og skiptaskrifari
taki þar
nokkur laun, sem þeir ekkert vinna, og því ';sann!?;jarnara
væri þetta, sem þeim ómyndugu, er löggjafanum
er STO mjög
um hugað um, með þessari
tilhögun yrði gjörð útgjöld að
óþörfll"
þíngið óskar og væntir þegnsamlegast,
að frumvarpið verði
með þeim breytingum, er það hefir ráðið til, sem fyrst allra mildilegast löggilt Mr á landi, en þó ei fYl'r en um þann arf, er
tæmist eptir 31. desember 1850.
því ræður þíngið pegl1samlegast .til, að í stað orðanna í 27. grein: "eptir 1.' janúar. 18 ..
verði sett: "eptir 31. desember 1850."
A 28. grein ræður þíngið þegnsamlegast til að sú breytíng
verði, að í staðinn fyrir "birta þetta+verði
sett "birta hana".
þessi mikilvæga löggjöf ætti nefnilega sjálf að birtast á hinn
hatiðlegasta
og meat þjMlkunna hátt, en það virðist vera við
kirkjur.
Á þessar orðabreytingar
hefir þíngið i einu hljóði fallizt:
i 7. grein "afkvæmi" fyrir "ættir."
í .10. grein. "áreiðanlegar
líkur" fyJ'ir "mikil skírteini."
í 27. grein ."samin hafa verið" fyrir "samið hefir verið".
Samkvæmt því, sem her að framan er til greint, leyfir alþíngil'lser
allra .þegnsamlegast
í einu.hljóði að biðja yðar konúnglegu IJátig'J -umyað frumva rpi stjórnarinnar verði her á landi
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veitt lagagildi meðeptírfylgjaudl
breytingum og vlðauka-ékvörðulJum,·· nefuilega r
a. með 19 atkvæðum gegn 3, að berlega
lÍ kveðið
i 2.
grein, að barnsbörn hafi óskertan erfðaretteptlr
afa og
ömmur, þótt foreldri þeirra hafi verið frá dæmdur erfðaréttur þess eptir föður og móður,
b. með 1~ atkvæðum gegn 4, að prestunum verði í 9. grein
gjört að skyldu, ai'! rita í ministerialbækurnar
nöfu .þeirra,
er fyrir hönd sjalfea sín og unnusta sinna beiðast lýsinga.
e. með 14 atkvæðum
gegn 8, að bætt se við. 16. grein:
"þeim eptir lifandi ektamaka ber enn fremur. til hans útfarar jafngildi þess greptrunarkostnaðar,
er sanngjarnlega
hefir verið varið til jarðarfarar
hins fyrr látnayog greiðist
honum kostnaður þessi af búinu óskiptu."
d. með 16 atkvæðum gegn 6, afl það verði að lögum, "að
þíngsvitni það, sem um er getið í siðas'ta katla af 2'3. grein,
megi fram fara, sem fyrst ske má,' og að sýslumanni se
gjört að skyldu, að setja þeim frá verandi arfgeingu frændum hins látna valinkunnan
og kunnugan
svaramann
við
vitnaleiðslu þessa, er gefi gætur,eins
og flomarÍim sjálf-til', að retti þeirra við þíngsvltnistektina."
.
e. með 13 atkvæðum gegn 8, að seinni hluti 26. greillar se
þannig orðaður: "skal ekki lúka skiptaráðanda-eða
skipta, skrifara ~jald það, sem skipað er í aukatekjureglugjörð
10. sept, 1830, 38. grein,"
f. með 19 atkvæðum gegn 3, að í stað orðanna -i 27. grein,
"eptir 1. janúar IS .. " verði sett: "eptir 31. desember 1850."
g. með 20 atkvæðum gegn 2, að í. 28. grein, fyrir orðin:
"birta þetta" verði sett: "birta hana."

se

Alþingi,

8. dag ágúst mánaðar 1849.
Allra

•lðn Sigurðsson.

þegnsamlegnst .

Th. Gudmundsen.

2. Um kouúnglegt frumvarp, um "nokkrar breytingar á opnu
bréfi 4. maí 1778, um reka á Íslandi, svo látandi:
T i I k 0 nún g s.
Yðar konúuglegrihátign
hefir þókuazt allra mildilegast að
láta leggja fyrir alþing til ráðaneytís lagafrumvarp um nokkrar breytingar á opnu breti 4. maí 1778" um reka á Íslandi.
Málefni þetta var feinglð í hendur þriggja 'manna nefnd

933

til raunséknar; oghefir
það síðaná lögskipaðan
hátt verið
rædt á tveimur
aðalfundum,
og leyfir nú alþing Ser allra
þegnsamlegast
að segja ,u~þa~
álit sitt á þessa leið.
píngiðætlar,
að breytíngar þær, sem lagafrumvarpið
lýtur
að, muni verðaelnkar
þokkasælar
hjá alþýðu I~erá landi, því
hún hefir ætíð fundið til. þess, hvernig
rettindiþau
í tilliti til
vogreka, sem ,Jónsbók heimilaði, mistust í öndverðu að nokkru
leyti fyrir misskilníng og" ef til vill, ágeingni yfirvalda, þvert
á móti tilgángi löggjafans í tilskipun 20. mai 1595, og var missir þessi alþýðu þvítilfhmanlegrt,
.sem timhurflutningar
her á
landi frá': fjarl~gUln verzlunarstððum
eru 'mjög svo örðugir,
eins oglika tirnburá v;erzlunarstöðunum,
vegna fjarlægðar lands
þessa frá öðrum löndum, sem geta miðlað' því, verður ætíð að
seljast með ærnu verði, ef það á að geta orðið til vinnandi að
flytja, það híngað.
, Áður en yðar hátign lö,ggilti frumvarp. þetta; þóktl þinginu' samt það við þurfa nokkurra
breytinga
bæði i tilÍiti til
allalgrundvallarreglu
·þeil'rar,sem
það er bygt á,a,ð reka-eigendur eptir I. grein frumvarpsins
skyldu framvegis
eignast
vogrek þau öll, sem eru ekki undan þegin sem konúngs vogrek eptir opnu bréf 4. mai 1778 §§ 1 og 2, og lika i tilliti til
þeirra -elnstðku ákvarðana,
sem frumvarpið inni heldur i hinum greinum þess. '
Að því leyti téða aðalgrundvallarreglu
snertir,
þá virtist
þinginu ísjárvert
að aðhyllast
hana, þar sem hún er úsamkvæm þeirri-grundvallarreglu
Jönsbókar
í rekabálkl 2. og 12.
kapit., sem heimilar jarðeigendum
öll þau vogrek, sem ekki
spyrjast upp, og hefir þessari grundvallarreglu
verill fylgt að
undan förnu í úrskurðum yfirvalda 1\I~r á landi og stjórnarráðanna, enda varð þíngið að viður kenna, að það væri ekki tilgángur yðar hátiguar
með lagaboði þessu, að skerða nokkur
þau réttindi,
sem löglega væru á komin.
Þegar jarðeigauði
og rekamaður er einn og sami maður, eins og optast á ser
stað, skiptir það að vísu eingu, hvorri af þessum grundvallarreglum er fylgt, en aptur varðar þetta miklu, þar sem aðrir
eiga reka-ítök og reka-tiltölu
fyrir landi annara jarða, eins og
víða á ser stað her á landi, og þó flest þess háttar itök tilheyri alþjóðlegum stiptunum,
klrkjum og lénsjörðum
presta,
sem að fornri venju og .laga-heimildum
hafa notið vogreka á
þeim og því framvegis eiga að halda réttindum þessum óskert-
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stað, aff bændaeignum
fylgja rekaítök fyrir landi annara bændaeigna,
og fyrirjör1'l,lolm Rlþjó~~
legra stiptana,limsjörðum.prestá
og !kirkna. Þegar svona
stendur á, hafa stiptariir þessar, kirkjur og prestar ,no(il'l vogrekanna sem' jar1'leigend'ur, l?ger það ~ð öllusamk:væmt
fyr.ir~
mælum Jónsbókar,
en eptir.l.
gréin Jagafeumvarpsinsættu
nú,
þessi' rettintlt ail hverfa til 'reka-eigandanna",
og væri þetta hi~,
sama sem að nema burt Jögl'cga á .komin réttindi.
þegar bænda'eignum fylrua reka-itökfyrir
landi 'annara bænda-eigna,
þá
missa að vísu . hvorki reka-eigendur
he -jarðelgendunréttind],
þvirettindi'
þ~ssi er þegar fyrir laungu .siðan búill ai'Ua~a fr~
þeim, en á -hina síðuna er það auðsært,a1'l
það skiptir. miklu,
hvort jarðeigendur
eptirleiðis eiga aðnjóta vogrekanna
á i~ök~
unum eður reka-eigendur,
og verður þíngið fremur a/\ aðhyll ..
ast þá meiníngu, að betur eigi við samkvæmt Jénsbök og ul1ð~
an farin IIi venju, þar sem hún hefir getað náð til, að Játa j:,rð;eigendur
njóta vogrekanna
framvegis og þannig kippa 'þess-.
um réttindum þeirra í sama horf; sem þau voru elltir lögþók
Íslendinga,
heldur en að ,gjöra að þeim njá eigendur, sem haf,
aldrei að undan förlJu verið það, enda eru vog;ek cptast nær
lítilsverð í samanburði við hinn annan rekav-sem
ítakseigendunum ber mótmælalaust.
pingið
hyggur því; að 1. gr~in í
frumvarpinu
beri ab breyta samkvæmt. þessari skoðun' ogm~ð
þeirri varúð, að öllum löglega á komnum réttindum í tilliti ti]
vogreka verði ekki haggað.
Hvað því næst við víkur 2. grein lagafsumvarpsins,
þá
virtist þinginu að hún geta valdið miklum ágreinÍllgi,
IlVÍOllt
mundi það víð bera, all sumir álítu það auðsætt, lið viðirnir
væru 'af skipi, sem væri strandað
eða sokkið við strendur
landsins, en aptur héldu aðrir, að viðirnlr ga:tu
verið af þil.
farslest. sem stórsjór héfði varpað útbyrðis, ,og áleit þíllgið
því, að betur mundi við eiga, að binda aðskilnaðinn'I
,gl'clo-:
inni við einhver töst takmörk,
svo sem við það einkenni, flð
skipstlekar
eða einhver {ilstskipsáhöld
rækju. með, svo
auðsætt si!, að viðirnirmuni
vera af því skipi.
Annars áleit
þingið, ab þó eitthvað reki af skjólborðum
skipa, væri þnð
samt ekki næg sönnun fy ri I' því, all skip hafi strandað eða
sokkið, heldur að eins líkur .fyrir hinu,að
stórsjór. .:'haf varp,:
að þilfarslest
úthyrðis,
pegar það ·.að .öðru. leyti ,er orðið atið~
sætt, að skip haf strandað eð~ sokkið við strendur landsins,

um, á það samt se~éinJlig

,
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héldu S'utílir þingmenÍl,að visu, nð vogrek þau,sem
um sama
Ieytf bæru upp á fjÖ:l'ur i grend :á'Stángli og' eru sðmu tegundar, ættuað -Véra'álitill' að heyra.undirsama
strand, þó þeir,
skoðaðir út af 'fyrir sig, gætu ekki 'gefið. ViSSUUIll; aði skip
væri strandað;
en' þar ,eðl'egla
þessi, sem ekki virtist hægt
að bíndavið, 'JI(jkkut föst takmörk,
einnig gaf valdið miklum
a:greiningi; 'þókti
.þíngihu. þaikekki'
að öllú -leyti tiltækilegt
að: beiðast þess, 'að þetta væri, gjörh'ill laga-ákvörðun.
Að því 'leyti 3; p;t'ein,framvarpsins
á hrærir,
þá hygg nr
þingið að vísu, 'aðih~nrii helzt -her] að .sleppac.en að. fiaðse tiltækilégra, aí> láta alla ráðstöfunum,
hvernig skuli greiða útgjöld þau, sem:-ðómsmálasjáðurinn'
kynni ekki að geta lokið,
bíða þess tíma; að sjó;\ur·þe~sj.
.komist á þrot, sem þínginu
viri'list eingin ,líkillditil,
:þár sem hann að undan fðrnu hefir
lagt upp' ærna ' peninga,
svo meiru .nemur, en andvirði vog.

Nk~n~

A ptnrálítur'

"

'þillgið við eiga, 'al'l 'bæta inn í fiumvarpið eptir 2. greinserstakti
,grein um lýsingu 'v.ogreka,
ogþáð 'því
fremur sem í Ivgrein fruIDv1u'p'sins er gjört ráð fyrír, að .eigendur vogrekanna
lýsi þau-eign. sina á rettu'lI. tíma, an þess
skírskotað 'se í þessari. g:rein til opins btMs: 4:.' maí 1778 § 1.;
og verður þingi~að
geta þess. að reglum þessarar greillar hefhalla
jafna vedð ekki fylgt· í tilliti, til vogreki!' eptir 2. grein
i sama: 'opnubréfi, enda erualmenníngi orðnar ákvarðanir þessar ókunuar, svo þörf virðist á, aðbr)!lHl ;þær fyrir alþýðu á
ný, þar sem hún nú: kemur til að njóta fornra réttinda sinna,
hvað vogrek snertir, og her'við bætist nú, að eg ar vogrek
þau, er að undan förnu hefir verið varið í hag dómsmálasjóðHum, eptirleiðis bera annaðhvort jarðeigendum -eða rekaeigendum, þá missa yfirvöld að því leyti hvöt þá til nákvæmari um"
sjónar með vogrekum þeim, sem þeir áður-höfðu vegna dómsmálasjððsius,
og' umsjón
yfirvalda framvegis,
nema á annan
veg verðiIögboðið,
mundi einkum lútauð
takmörkum
þeim,
sem taka á til greina, þegar vogrek .verður eign yðar hátignar, -ef einginn lýsir sig eiganda,ellaptur
veita vogreks-eigendum lítið traust mót missi þeirra, þegar þau hljóta aðrir. ,
Samt sem áður hyggur þíngið of nmsvifamikið,
að gjöra
það að skyldu,
að láta þíllglýsa serhverju
vogreki,
hversu
lítils vert sem það væri, ogá leit, að nægja mundi að gjöra

tl
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þa~ að 'skilyrði fyrir. :þíngljsíngunrii;,a~
5,rbd;' verði. :';
I'

vog,rekið:nemdi
• ··'C

~,

meira en
'

Ennfremur
á leit þingið; að þegar ,.þannig.yrðu
rýmkuð
vogreks-rettindin,
.ætti það" vi~, .i sers.t.akrigrein
að ákvella
he~'níngil.fyrir
þá,er
kynnu afl leggja oulurá
vogrek,
villa
heimildir á þeim eða stela' þeim, og hyggur þíngi~,. all þess
háttar afbrótunrheel
<ffihegna'.samkv.æmt
greinum þeim í tilskipurí'}l,i:apríl1840,
sem þau eptir eðli sínu g'et:an~t
heim
færzt undir.
, Al\öðru leyt.hefir·þíngið
. þáfösttt
von og sannfæringu,
ai\ yðar hátign veiti .:Iandinu,
svo' .fljMt semþví verður við
kornið,': alment xekalögm:ál, sem: komi í staðinn fyrir ákvarðanir þær,. semrekabáfkur.
JÓlli.bókar inni, heldur. og .vill því
að eins billi:ayMr. hátign um ]ö~gildi1'lgu .Iagafrlmivarps. Þ eS'.Sa
til bráðabirgða,
þállgal\:. tílhittelmenna
,rel4alögniálkeinur.
Samkvæmt því, sem ·her að framan er talið, leyfir alþíng
ser allra þegnsamlegastallmæla
fram/með því:
1. að frumvarpinu
verði. veitt lagagildi
(með 13 atkvæðum
gegn S),
þÓ me'ð fylg'i'antli' breytíngu'mog
viðauka.
a) að í staðinn fyrir' orðin: ,;skufir heilan í frá -'-sínaeigll"
í niðurlagi
1. greinar,
se sett: skulu+heðan: í frá, ef
eigandi hins rekna kemur ekki á rétturn tíma (§ 3.) og
sannar ,það að vera eign sína, jarðeigendur eignast,lIema
sðnnun., fram komi, að : lensjarðir
presta,
kirkjur eða
alþjóðlegar. stiptanir að forneivenju
eður máldögum eigi
;. .:
v'ogreks-reltrþyí
'þáer hið rekna eign þessara (með 12
atkvæðum gegn 9).
b). að í·byrj u1)2; greinar se orðið "svQ" felu úr og greinJ.
in byrji með orðunum : "Ef mikið rekur" (með 12, .at;'
kvæðumgegnB).
" ,
e) að í sömu greill sé veptir ·orðin "fÍ stuttum tíma"bætt
þessu-inn í: "og þar með fylgiJ-l)ess háttar brot af skipi
og föstum skipsáhöldumf
(með II atkvæðum gegn 10).
d) ali 3. grein lagnfrumvarpsius
úr feld (með 16 atkvæðum gegn 5),
,.
e) en í stað. hermar verði sem 3. grein bætt iunL:
"Nú kemur vogrek á fjliru manns, skal fJömvörður skyldur ti], hið .bráðasta ·því verður við komið, að. lýsa því
nákvæmlega
fyrir hlutaðeigandi
sýslumanni,
með stærð,

sc
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ásigkomulagi
og merkjum, ef nokkur eru, en sýslumaður
skal annast,
að vogrek se virt af tveimur eiðsvörnum
mönnum; og ef meiru nema, en 5rbd. virði, skal þeim
lýst á ölJummanntalsþíngóm
sýslunnar,
og þar um
skýrsla gefin hlutaðeigandi
amtmanni til frekari ráðstöfunar, ef við þarf, og komi einginn eigandi fram ár og
dag eptir seinustu lýsingu,
skulu vogrek
eignast þeir,
sem § 1. til greinir" (með 11 atkvæðum
gegn 10).
fJ og sem 4. grein verði við bætt:
"Ef menn Ieggja dulur á vogrek, 'draga þau undir sig,
eða stela þeim, varðar það hegningu eptir greinum þeim
i tilskipun 11 apríl 1840, sem afbrot þeirra- geta næst
heim færzt undir" (með :12 atkvæðum gegn 9).
2. að lagaboð þetta korni 'út einúngis fyrst um sinn til bráðabirgða (með 15 atkvæðum gegn 6).
Alþingi,

8. dag ágústm.ánaðar

1849.

Allra þegnsamlegast .

•JÓn SigurðssO'1l. .

Kr.

K,·istjánsson.

3. Um konúnglegt
lagafrumvarp,
um kosningar til þjóðfund.
ar þess, sem heitið er í konúngsbréfi
23. septembr. 1848,
svo látandi :

'I' iI k 0 n n g s.
Yðar konúngl. hátign hefir allra mildilegast þóknazt að láta
bera upp alþingi frumvarp um kosningar til þjóðfundar þess,
sem þer, herra, hafið jafnmildilegast
heitið i allra hæstum úrsk. 23. septbr. f. árs. En þótt fulltrúi yðar konúngl. hátignar
sakir andviðra og hrakninga gæti ekki komið á þing fyrr en
hinn síðasta lögskipaða þíngdag, en frumvarp þetta var i för
hans, og þó að alþíngþess vegna væri húið að semja kosningarlagafrumvarp
frá stofni, ræða það og semja um það allra
þegnsamlegustu
bænarskrá
31. f. mán.,
áður en, þvi varð við
kornið að leggja 'fram fyrir þingið konúngsfrumvarpið
og ástæðu!' þess; því þetta málefni þúkti mestu varða af öllum
þeim málum, sem að þessu sinni hafa verið rædd her á þíllgi:
þá íann þíllgið ser þú skylt, að taka frumvarp yðar konúngl.
hátignar
og ástæðurnar
fyrir þvi til hinnargaumgæfilegustu
yfirvegunar,
og var því kosin 5 manna nefud til 'að yfir vega
það; .en þvi næst var það rædt á 2 aðalfundum álögskipaðan
ú

á
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hátt; og; leyfir nú. alþing ser að bera upp um það allra þegn-samlegast
álit sitt-.á þessa leið.
þar sem tvöfaldar kosningar eru aðalundirstaða frumvarpsins og út f"á þeim geingið í hinum öðrum ákvörðunum,
þá
hyggur. aJþ.íng þegnsamlegast,
að her þurfi því .siður . al\ taka
ítarlega .frami.atsæður
með og móti þessari kosníngaraðferð ,
"em alltíngi hefir áður: leyft ser þall i þegnlegri
bænarskrá
sinni 31. f. mán.
En skylt fann þíngið ser þó nú áný að yfir
vega nákvæmlega
ástæður s~órnarilll1ar fyrir þessari kosning'araðferi'li,uni, eins og þær eru teknar ,fram við 4. greinina,
og
urðu þíugmenn í einum anda á, því,
1. all ekki væri .. hér
fremur. ástæða til, .að: kjósa þjóðfundarfulltrúa,na .. með tvöföldum kosningum, þó þeir ætti all fella ályktanir i ódeildri samkundu, heldur en varí D~nmÖrku. til rikisfundarins,
sem einn')
ig feldi alyktanír allir d' einu þíngi,e~l
var þó til. hans kosið
með beinlínis kosningum.
2. að ekki væri her neitt tilefni
til all óttast of bráðar hreifiugar,
þó kosningar
væri beinlínis og óbundnar
við fjáreign,
og mundi slíkar hreifíngar
mega miklu fremur óttast,
ef haldill væri nú upp á þjóðina
tvöföldum kosningum, þar sem hún hefir svo eindregið og sem
skipulegast
beðizt einfaldra
kosninga,
svo að segja i einum
anda, 3. að eingan veginn gæti tvöfaldar kosningar orðið ber
á landi .þjóðlegri fyrir þá sök, þó landið væri strjálbygt og
heröð "'iMelld, eins og her að vísu er, né að óttast þyrfti,
að öllum þorra .kjósenda;
ef þeir ættu all koma til eins kjörþillgs í hverju kjördæmi, yrði með þvi móti bægt frá all kjósa
fuUtrúasína,
nema að eins með skriflegum atkvæðum
og í
smádeildum ; því, að öllu bærilegu veðri kosníngardaginn,
mætti úti kjósa undir berum himni, en væri veður Ht, mætti
inni kjósa i kirkju eður þinghúsi, og gæti þar að minnsta kosti
rúmast búar eins hrepps i senn, er ,þá mætti kveðja til kosnÍnga í vissri röð. 4. að eingan veginn gæti alþíllg nú fallizt ,í
tvöfaldar kosningar til þjóðfundar þessa þvert í móti því, sem
þingmenn verða all vera óbifanlega sannfærðir, um að bezt eigi
við, þegar um þann fund er að ræða, og þvert í móti þvi,
sem landsbúar
nú hafa beðist j einum anda, þótt alþíng í
þegnlegri
bænarskrá
sinni 7. ágúst
1847 með 12 atkvæðum
gegn lO beiddist tvöfaldra kosninga,
svo: að frumkjósendur
væri 25 ára og fimti hver yrði kjörfllaður til alþingiskosninga
framvegis;
því þá var ekki um annað að ræða, ~/1 þá var, ráð,
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gefanda alþing, .en ekki slíkan þjóðfund, sem nú er heitið að
eigi að rannsaka allsherjar stjómarmal.
Enda fær alþíng ekki
dulizt þess, að tvöfaldar kosningar;' eins bundnar og stúngið
er upp áí frumvarpinu,
að einn skuli verða kjörmaður
fyrir
hverja; Iðfrumkjósendur,
en aptur þeir skuli vera 30 ára að
aldri, myndunú
verða þvi óvinsællihér
á landi, sem skoðunin
öllum stjórnarmálefnum
og hluttekniugu
alþýðu í þeim
fyrir kosningu fulltrúa sinna' er orðin frJílslegri
nú en fyrri,
eins her, eins og i Danmörku, og einkum þegar á það er litið,
að á meðan nokkrir
fóru her tvöföldum
kosningum
fram , af
því menn gátu ekki ·vænzt rýmkunar
i þeim efnum á annan
veg, eins og þá stóð á, og þegar um kosningar
að eins til
ráðgefa;ulj 'samkomu
varað ræða; þá fór þó einginn fram á
tvöfaldar
kosningar,
jafnþraungvar
og nú er stúngið upp á;
þvi þar· sem úr mörgum hreppumyrði
á þann veg ekki kosinn -nemaað ·eiils einn kjörrnaður,
þá myndu Tnunkjósendur
álíta þann rétt, er þeir þannig feingi, vettugis verðan, og ekki
sinna honum margir hverjir, ne kjósa neina kjörmenn.
þó þannlg-sé
taldar til af hálfu stjórnai'innaröflugar
ástæður fyrir, að tvöfaldar
kosningar eigi betur við á Íslandi,
en
einfaldar kosningar, þá hlaut þó al þing allra þegnsamlegast
að
hinar ástæðurnar
miklu öflugri og mikilvægari,
sem mæla
fram með, . að ieinúngia-einfaldar
kosningar
eigi hel' við til
þjói'1fundarins,
og Sem alþing hefir leyft ser að taka ítarlega
fram' i allra þegnsamlegustubænarsk~á
sinni 31. júlí þ. árs.
þegar alþíng var núkomiðað
þessari niðurstöðu, þá leiddi
beinlínis þar af, að fyrst og fremst væri gjölt að álitum, að
hve miklu leytfTrumvarplð
alt eður einstakir kaflar þess og
greinar átt gæti eins vel við einfaldar
kosningar eður hetur,
en það kosningarlagafrumvarp,
er þíugið var áður búið að semja
og samþykkja,
og varð þinginu þá auðsætt, 1. að margar ákvarðanir frumvarpsins,
við víkjandi
aðferðinni við tvöfaldar
kosningar,
urðu að sjálfum ser til óhafandivið
einfaldar kosningar; 2. væru i þvi ýmsar þær ákvarðanir, sem I}Ó að nokkru
leyti hefði mátt Nei eiga við með þessari kosntngaraðferð
, ef
ekki yrði að hafa svo beint tillit til ens nauma tíma, sem um
er að tefla í jafn-strjalbygðu
og víðlendu landi, sem Ísland er,
ef þjóðfundurinn
fÍ að geta komizt áa-ð sumri komanda,
er
einmjtt fyrir þessa sök yrði ekki hafðar,
þar sem auðsjáanlega væ,ri gjört ráð fyrir kosningum
með nægasta
fyrirvara,
á-

meta
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og þar til .til alþingis,

eins ()gþví hefir verið h"gað tH þessa;
eru til dæmis um það ll. gr.! 21. -gr., b~i út. af fyrir .sig.og
samanborin við 6. gr., 23 . .og 25. gr. 3. að .sumarúkvarðanirnar væri miður fullkomnar og hentar i sjálfum ser, hvort sem
litið væri. til tvöfaldra kosninga eður einfaldra, t.a. 11). 8. gr.,
samanborin við 6. og 21. gr., 9. gr., '16. gr., 21. gr., '22. gr. og
25. gr.
þannig var~ þingið að álíta vist, að næsta fállr væri þær
ákvarðanir i.frumvarpinu
óbreyttu,
er eins vel ætti við eður
betur en þær, .sem ern í frumvarprþess.
En nokkrir þingmenn voru. þeirrar meiningar, að ef borin
væri upp breytingaratkvæði
við allar þær ákvarðanir frumvarpsins, sem hnigi nð tvöfðldumkosuingum,
í .hina sömu stefnu
og þingið hafði .áður farið .fram einföldum
kosningum, 'og
upp á öðrum tilhlýðilegum
hreytíngum væri stúngið við hinar
aðrar greinimar,
sem á •er' minnzt hel' a~ framan" og eins get~
átt. við hverja kosningaraðferðina
sem et, þá 'mundi það vel
hlýða, að gjöra frumvarpið svo hreytt að-varauppástúngu
þings~
ins til kosníngarlaganna,
og varð því einn þingmaður. til að
bera i upp slikar bteytíngar,
og jafnframt
uppá:st~ngur
lim; að
þær greinamar,
sem beinliuis
lúta að tvöföldum
kosningum,
væri feldan. úr, voru það 3., 4. og 11.--'-15. gr" flg enn fremur
21. og 25. gr., sem upp. lÍ nýum greinum ~ar stúngi~ í staðinn,
og voru einnig allar þessar
greiniI' feldar með. miklum atkvæða (jöl da, þ. e. sumar með 23 ;a,tkv;.e~um gegn 1, sumar
með 18 atkvæðumgega
6, sumar með 16 atkvæðum gegn 8;
Frumvarpið
var eptir þessar breytingar
gjör;~, umsteypt,
frá þvi sem það .var áður, (Ig af því flestar uppastúngurnae
.
• voru að miklu eður ölluIeyti
samhljóða því,sem
.alþí~g hafði
áður samþykt,
þá hlutu flestir þingmanna-að
vera. á því, ,aö
gefa þeim atkvæði 'sín, hverri út' affytir
$ig,s(!m varanppástúngum við hið fyrra frumvarp þlngains , .og eins þeim grfil~"
unum flestum, sem óhreyttar 'voru látnar, nema að. litlum orðamun til.
. .
: i

•

En þar eð nokkrum
þingmanna
fannst,
að frumvarpið,
þann ig um. myndað, færi svo .Iitlu öðru.: fram yfir, höfuð, en hið
fyrra frumvarp þíllgsins~.þá hugðu: þeir, að þó þess .væri þegnsamlegast heðizt til vafa, .aðþað
yrði ,samþykt,. ef yðar kón~
úngl. hátign gæti ekki lögg!lt bið fyrra, :Þ.á·. væri þó með þessu
frumvarpi ekki beðið ummiuna
,ne a1111aði raun 'og veru, en
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í hinu var; þar til urðu jafnmörg atkvæði bæM mell og móti
5 gr., 'eins og hún með breytingunum
var .orln undiratkvæðl,
þar eð stafliðurinn e í þeirr! grein var feldúr með atkvæðum,
en eingi breytingaruppástúnga
varð borin upp i staðinn, en 9.
gr., sem var óbreytt feld með miklum atkvæðafjölda,
og einstökum ákvörðunum
ekki ,sem skipulegast
fyri!' komið,
og
þegar þaunig var litið á frumvarpið, eins og því var breytt, i
heilu líki, þá varð þó meiri hluti þíngmánna,
þ. e. 14 atkvæði
gegn 10, þrátt fyrir hinn talsverða atkvæðafjölda.
sem flestar
hverjar hinna einstöku uppástúngna höfðu hlotið se, í lagi, að
vera: á því,al'J ekki ætti heldur að biðja yðar konúngl. hátign
til vara um að staðfesta þal\, þannig lagal'l og umbreytt.
En af þessari atkvæðagreiðslu
og svo hinnf vil'l þær einstöku greinir, sem allar voru feldar,
all svo miklu leyti sem
þær lutu all tvöföldum kosningum,
en samþyktar,
ef þær lutu
all einfðldum.: með' miklum atkvæðafjölda,
eins
0'; áður; er
r.ýr'lt, svo og af því frumvarpi um þessar kosningar, sem þingið var áður búið að samþykkja
í einu hljóði, leiddi það heiniinis, að [rumnarp 11ðar konúnglegu !uíti,qna'l'Óhr6YU gat ekki
á unnið samþykki þingsins, og jafnvel ekki meðmæli neins
einstaks meðal Ilíngmanna.
En þótt 'frumvarp þetta þannig væri feit í heilu líki, bæði
breytt og óbreytt,
þá fannst alþingi, all breytingar-atkvæði
það,sem
boril'l var upp i stað 21. gr., svoog22.
og 23; grein,
eins og þeim var breytt eptir uppástúngunum,
'mætti eiga vel
við,sem
vara-uppástt'mgáserlla~ivið
20;o~
21. gr. hins
fyrta kosningarlagafrumvarps,
ef yðar' konúnglegu
hátign vildi
ekki þóknast að- fallast á ákvarðanitnari
'þeim greinum,
en
þingið játar, að þær;
ef til vilji, geti verið, nokkrum umsvif->
um bundnar 'Ogalinmörkum,
þegar litið er til híusnauma tíma"
sem vel væri að komizt yrði 'hjá, ef mögulégt væri, þó: eingi
kæmi
uppástúnga
fram undir hinnifyrr!
umræðu málsins,
er gæti leidt þingið i nokkurn vafa um, aðt.ezt væri að halda
þeim, og að þeim mætti og vel koma við.
Ákvarllanir þær, sem eru
hinni nýu og samþyktu 21.
gr; ogí22.
og 23. gr. frumvarpsins,
eins og þeim er, nú breytt,
roöra umsvif þessi og sendiferðir miklu minni ,og þar til auðfeingnari viss una um, b~1\i að fulltrúaefni
þau ; sem utan heraðs yrði kosnir, se kjörgefngir,
og vilji gángast undir kosninguna, og all kjósa megi um' aptur, ef s3isem
kosinn er með

su

í
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flestum atkvæðum,
e~innari
herpðs,
en v.ill 'ekki eða getu"
ekki undir .geingizt.Aptur
fannst þínginu það:atb~gavert
við
uppástúnguna
við 21. gr., að hún bindur kjósenduma
fremur
en í hinu fyrra frumvarpi var, til að greiða atkvæði. þeim utanhéraðsmðnnum
. einum, sem vissan el' feinginfrá,ogfulltrúa- efnum leggur hún aptur, ef til. viII, þá næsta óþægilegu
og óeðlilegu byrði á herðar, að þeir út vegi ser úr ýmsum kJördæmum skllnki fyrir 'því~ að' þeir ha·ti til að bera alla. þá hæfileg .•
leika, sem ut heimtast til kosningar-réttar
og kjörgeingis;·
því
slík skilriki þurfa þó, ef þau eiga að vera, eins agi uppástúngunnijsegir,
"fullgild5 ; en. af:því það munu- þó einkum
verða embættismenn
(þó það geti ugvel
átt ser stað. um leikmenn), sem utan héraðs verða kosnir, þá finnst! þínginu þessi
athugasemd
ekki svo mikih:æg,
aegeta
átt ser .••.tað svo alment, að það.; fyrir þá s~k hiki við, þegnsamlegast
að biðja
yðar. konúnglegu
hátign til vara,að. staðfesta hana; ef 20. og
21. gr .. hins fyrra frumvarpsþækti
ekki eiga eins vel við. En
af þessari varauppástúngu
,leiðir. aptur beinlínis, að þækti hún
eiga betur við, þá. verðaákvarðanirnar
í 22 •. og 23. gr., eins og
þeim er nú .hreytt, . að telngjasti samband með. heflulj.og þessar. ákvarðanir
allar, efþær,þækti
eiga betur við, að takast í
stallinn. fyrir 20. og 21. ~r.i
frumvarpi
þíligsills, með nauðaynle!p:i breytingu á niðurlági 19; gr. þess, og þó svo, að
niðurlagskaflinn
i 2l. gr, frumvarpsins,
um að þjóðfundarfull-

trúarnir sanni kosnin.'Isína á (umlinu,!,t' meðgjöl'ð- Jcjörstjórnarmanna, haldist óröskuð.að því leyti.
það virðist og þingmörmum nauðsynlegt,
að inn í hina áminnztu nýu uppástúngu
við 21. gr. 'ferM hætt inn i eptir orðin; "skal aldur", "eðu~ að öðrum kosti hlutkesti ráðac, því
vel má það að bera, .að þeir se jafnaldravsem kosnir eru með
flestum atkvæðum.
,
þingmölinum
öllum þókti það og vel eiga við, sem þó
var ekki tekið fram i hinu fyrra frumvarpinu,
að i kosningarlögunum yrði á kveðia, að ijörþíngværi,'taMin
áþeimstðð-

um i Ittmju;lrjördæmiJ sem' amtmenn k't'æði:á að ráði kjör~
stjóra, á þann veg sem· áðut var lögboðið til kosninga alþinglsrnanna
i tilsk. 8. marz 1843 § 15.
Samkvæmt
öllu því, setn nú er tekið fram, og með stöðugu tilliti til þes$,er
alþíng hefir áður leyft ser að stinga upp
á i frumvarpi því til kosníngarlagannaysem
sent
.með- allra

'er
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þegnsaridegastri
lbænarskré'
er fram Í' þéjrJ'j/ bænarskrá,
legast samhuga
':

þíngsins 31.
bJýtunaJþíilg

J.

máni og" senhtekið
hú allra þegllsam,

að ráða yðar ·kollúú.ql"!lu; luiNgu fra, 'að veita' þess,,,
frumvarpi stjórnarinnar Hf.lwsníllgurla.'1aUlla la.qa.qildi.
þar. ii mótívleyfír' 'aJþíng
~er jafllþegnsamlegastí
einu
ltIjáði að beiðast til vara,.'efáhal·ðanirmlr
í 20. og 21. grein
þíngsfrLiril'yar.psinsþæktl
miiðiÚr:hentugar, ab þá yrðltþessar
ákvarðanfr settar i-staðian: :.
1. 'þcir2, sem hafa feingi~:,fles~ atkvæði , skuluvera
fulli:.

'

.

trúar l\jöTdæmisiris. "Fái fleiri. enþessir jafnmörg. atkvæði,
skal aldur: ráða. ! Ekki "lá :velj~neilln
utarikjördæmis,
nema einhver kjósenda ,á kjörfundinum
gett Hleð fullum
skilríkjum-sannað
fy~ir·.k.i(irstjóÍ'lÍjnnLkjöi·géilJgi
og aldur
haus og aðhanntakistkósnlnguna
.á hendur.
2. þíngmölmúm
þeim, sem-kcsnlr
eru,' skal hirta breflega
kosningu þeirra, og skulu-allir ~jörstjóranlÍr
rita þar und, ii- . nöfn sín; en
kjörstjórisjálfurvaJinll,
gjöri það að
eins vaðsfoðarmeun
hans ; . svo skulu, "þeir og segja það
amtmánni, en amtmaðurráðherra
innaurikismálanua.
; 3. Hver .innankjördæmismaður
~rJ s~yldurtil,
þegar er hann
.verður- þess vis,. að, hanner
rkosinn, að, skýra frá. hvort
bami skorastundan
eða ekld.Efhann
getur ekki .tekizt,
erindi sitt á hendur, skal.kjósa um aptue..v.ef'þvi
verður
"ið komið, og skal þá farameðált, sem áður el' sagt.

se

Alþíngf,

7.. ,dag

aprllmán.

1849.

J\\I~a þeghsamleglist.

. .JÓn 8igurðsso11.' ' .;.!ón· Guðmundsson.·
.þá hHt .konúngsfullttúinn

.

svo Játandi ..ræðu:

Hatt virtu alþín!lismenn~ astkæru landar.
Með áhyggjufulIu, sinnLog döprum huga mætti eg fyrst á
fundi yðar í þetta. skipti.. .Hinn Iöghoðnl þíngtim] .var liðinn,
þegar eg eptir lánga og leiðiuJ,eg(,l ferð .kOll1st loksins-á
funa
yðar. Einginn gat krafist af yður, að dvelja ~er leingur, en
alþíngi:>lögin bjóM:; og eg mátti því óttast fyrir, a~ erindi það,
sem vor allra mildastí. konúngur
hafði falið mer á hendur
af hans hálfu áþíngi
þessu, 'mundi verpa, að :erilldisJeysu
í
þ~tta \1illn. Svo ógeðfeIt ogóþægilel;t
sem þetta. var. og hlaut
aðvera,,fyrlrsjálf1/.Jlmig,.
var hitt. mer þó miklu sárara og ó-
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geðfeldara, ef fósturjörð mín, efþjóðin og þíng þetta skyldu hafa
baga af óheppni þeirri, er henti mig persónulega.
En skyldu rækt yðar við fóðurlandið og virðing yðar {ymr
konúngsins erindagjörðum hefir nú ráðið hiuabeztu bót á þessum vandkvæðum, og, að eg svo að orði komist, gjört ólán mitt
að láni; og að hinu sama hefir vor heiðraði stiptamtmaður
einnig unnið, þegar hann tók upp á sig að Hytja konóngsfulltrúa-störf her áþinginu, svo að þer ei þyrftuð að hverfa héðan heim aptur erindislausir.
þer hafið, heiðruðu alþingismenn,
flestallir ón efa með
miklum baga yðar ráðið það af, að dvelja her svo leingi fram
yfir hinn lögskípaða þíngtíma, sem með þyrfti, þángað til hin
konúnglegu málefni, er eg hafði meðferðis, væru rædd og út
kljáð á þinginu.
Meðstakri alúð og iðjusemi hafið þer nú á fám dögum
þannig unnið að málefnum þessum, að þau eru nú á lögskipaðan hátt til lykta leidd af þínginu, og erindi mínu til yðar
hefir þannig miklu betur, en í fyrstu á horfðist, orðið framgeingt.
Mer er því nú ærið miklu léttara um hjartaræturnar,
en þá eg í fyrsta sinni kom á fund yðvarn.
A.ð sönnu er eitt af þeim málofnunum , er eg af konúngs
hendi lagði fyrir yður, nokkuð öðruvísi úr garði gjört, en stjórnin mun hafa ætlazt til og eg hefði óskað; en eg vona, að stjórnin líti á, hvernig á stadt var ,þegar þer unnuð að þessu málefni, og að hún muni ráða því til lykta á þann hátt,' er þjóði~ni bezt gegnir bæði í bráð og Ieingd,
Þegar ver nú, hátt virtu alþingismenn, í þetta siunslitum
fund með oss, stöndum ver á takmörkunum milli hins gamla
-og nýa tíma, Tilfinningar vorar og hugsanir hvetja oss til,
frá þessum takmörkum bæði að líta aptur á bak yfir· þann
tíma, sem liðinn er, oga þann veg, sem farinn er, .og lika að
skygnast fram undan oss yfir þann veg,; sem er fyrir höndum,
og þann tíma, sem í hönd fer.
Hvað hinn ókomni tími hafi oss og landi voru geymt á
þessari biltinganna og umbreytinganna tíð, er oss öllum hulið; en ver lítum þó til hans með von og trausti. Ver treystum
því, að hið nýa alþíng, er koma á í staðinn fyrir þetta, er nú
skal bráðum slitið, muni fyrir tilstilli guðlegrar forsjár, fyrir
mildilega ráðstöfun. vors elskaðakonúngs;
og' fyrir. viturlegar
tillögur þess þjóðfundar, er ver væntum, verða svo vel og full-
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komlega lagað, að það enn kröptuglegar
fái eflt heill og heiður landsins og þjóðarinnar,
en þetta þing hefir megnað eður
átt kostá.
En þegar ver frá takmörkum
hins gamla og nýa tíma lítum yfir þá tíð, sem liðin er, þann veg, sem farinn er, þá liggur hann ljós og opinn fyrir oss.
Hinn fyrsti kafli af æfi alþingis er á enda. þess barndóms skeið er út runnið. AðKiörðir
þess ligKia nú þegar fyrir almennings augum,
og bíða síns
dóms hjá samtíð og eptiröld.
það er eðlilegt, að hver og einn
af oss, er átt höfum meiri eða minni þátt í störfum þeim, er
alþingi þetta hefir leyst af bendi, sé ei með öllu áhyggjulaus
um það, hver dómur feldur muni verða um aðgjörðir hans her
á þinginu.
það er því eðlilegt,
að hver og einn af oss, nú
þegar þjóðkallan hans til þingstarfa er á enda, taki hendinni
i sinn eigin barm ;og gángi í reikningskap
við sjálfan sig.
Ver munum þá allir finna, hver og einn með sjálfum ser, að
oss hefir skort mikið á að geta fullnægt svo köllun vorri, sem
ver vildum óska.
Stundum höfum ver fundið til skorts á þeirri
þekkingu,
sem þarf til .að ráða rétt úr vandasömum
og yfirgl'ipsmiklum
málefnum.
Stundum hefir ossvantað þá skarpsýni og lángsýni sálarinnar,
er út heimtist til að gegnum skoða
málefnin og líta yfir þau á alla vegu; og stundum má ské líka
þai'l jafnvægi
sinnisins,
það hóf og þá stillingu,
sem þarf til
að geta vegið eins rétt annara mótmæli og ástæður, eins og
sínar eigin.
Ver erum því við því búnir, að sá dómur, sem upp
verður kveðinn yfir þingstörfum
vorum, ei verði með öllu· oss
i hag; en ver bíðum hans samt allir með góðri samvizku:
því
þá meðvitund tökum ver allir héðan heim með oss, að alt hvað
ver her höfum talað og að hafzt, það höfum ver gjört eptir
beztu
sannfæríngu,
og að ver í tillögum vorum ætíð höfum
haft almennings gagn og þjóðarinnar heill fyrir augum.
En hvað sem um þetta þíng sagt verður,
og hver dómur
sem á aðgjörðir þess verður lagður, mun því þó aldrei verða
neitað lim það, að það í mörgu hefir brotið ísinn, beint leiðina
og gjört veginn greiðari fyrir hinum komandi þingum.
Eins
og þíng þetta því hefir verið fyrirrennari
hinna seinni þínga,
eins mun það verða leiðsögumaður
þeirra á enum opt og tíðum torfæra og vandrataða
vegi gegn um þíngstörfin.
En þótt ver allir, eins og eg áðan á veik, megum finna til
öfullkomlegleika vorra, hefir þó einginn yðar eins mikið tilefni
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og eins mikla orsök til þess, eins og eg. þer hafið, hverum
sig, heiðruðu þingmenn,
ekki orsök til að bera yður samanvið
annað, en þá hugmynd um góðan þingmann,
sem hver yðar
eptir mentun
sinni og skoðunarmáta
gjörir ser, og þá finnið
þer að sönnu. að yður skortir nokkuð, en samt ekki svo mikið, ail það veki hjá yður amasamar
tilfinníngal',Eg
þar á
móti, sem ekki get komizt hjá að bera mig saman við þann
framúrskarandi
merkismann,
er áður stóð Í sömu sporum
og
eg nú her á þessu þingi, get ei annað en haft lifandi tilfinningu þess, hversu lángt eg stend á baki hans.
Hefði eg
þVÍ ei gjört mer vissa von um (og þessi von hefir ei brugðist
mer), að umburðarlyndi
yðar, heiðruðu þingmennvmundi
láta
mig njóta þess, að eg er landsmaður
yðar, og að vor mildi
konúngur þannig hefir gjört yður kost á að heyra vora eigin
túngu talaða frá þessum stað eptir ósk yðar, þá mundi eg varla
hafa vogað að takast konúngsfulltrúa
störf á hendur,
hversu
.étamt sem mer annars hefir verið það, að skorast undan þeim
skyldum, er stjórnin hefir viljað mel' á herðar leggja.
þegar
það er nú fyrir hendi, að ver bráðum, eptir lánga
'samvinnu her í fleiri ár, eigum að skilja hver við annan, flestallir ella margir af oss má ske að fullu og öllu, þá vakna í
brjóstum vorum viðkvæmar tilfinningar;
þau hin andlegu bönd,
er teingja þá saman,
er sveizt hafa undir sömu byrði, .hver
með öðrum, verða ei slitin án sviða og saknáðar.
þegar eg
nú þannig, heiðruðu þingmenn, líklega í seinasta sinni skil við
yður her, er það þó ser i lagi innilegar þakklætis
tilfinningar
fyrir alla þá alúð. og umburðarlyndi,
sem þer hafið sýnt mel',
er gagntaka huga minn og hjarta,
En ser í lagi finn eg mer
skylt, að þakka, bæði í mínu og þingsins
nafni, hinum hátt
virta forseta fyrir hans mannúðlegleika , dugnað og þá ágætu
forstöðu, er hann veitt hefir þíngstörfunum,
síðan bann tókst
stjórn þeirra á hendur.
Sömuleiðis
votta eg hinum heiðraða
varaforseta
þakklæti mitt og þingsins fyrir stjóm hans á þingmála meðferðinni, meðan forseti þingsins ei gat tekizt hana á
hendur.
því næst talaði forseti á þessa leið:

lIátt virtu alþingismenn

o.q meðbræður.

það eru vissulega mjög alvörufullar
stundir á æfi mannsins, þegar hann fær tækifæri til að yfir fara í huga sínum . liðna
.kafla æfi sinnar,
og þvi alvörufyUri eru þessar stundir,
sem
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hið um liðna hefir verið leingra eða merkilegra að viðburðum, sem honum hafa mætt.
Eptir því sem þjóðlífi vorn
Íslendinga hefir hagað um lángan aldur, hafa tiraabil þau, sem
alþíng hefir staðið annaðhvort ár, verið mjög merkileg, og eg
er viss um, að þau hafa veitt ekki einúngis alþingismönnum
sjálfum, heldur og einnig öllum greindum og skynsömum föðurlandsvinum meðal þjóðarinnar, mart alvörumikið íhugunarefni. Og hvers vegna er minning þess konúngs, sem veitti
þjóð vorri þiug þetta, Svo hjartgróin hverju mannsbarni meðal
þjóðar vorrar,nema
vegna þess, að frá byrjun þingsins geta
menn með miklum sannindum talið byrjun hins vaknanda þjóðarlífs á meðal vor? En hversu merkilegt tímabil sem hver
alþíngistími hefir verið, og ekki sizt þessi, sem nú er liðinn,
þá er þó þessi stund, sem nú er að líða, að því leyti aUra
merkilegust, sem hún er seinasta stund þess tímabils, sem
alþingismenn eru kosnir til, og erindi því er nú lokið, sem
kjósendur vorir fálu oss á hendur fyrir allmörgum árum síðan.
pessi hugleiðing má vekja marga alvarlega hugsun í brjóstum
vorum, eigi síður en í brjóstum allra kjósenda vorra og allrar
þjóðar vorrar; því hver er sá á meðal vor, sem ekki finni til
þess, og finni til þess nú á þessari stundu hvað næmast , að
viðleitni hans að flytja erindi þjóðar sinnar hafi verið miklu
veikari, en skyldi, miklu ófullkomnari,
en hver um sig vildi
óskað hafa? En það er jafnframt gleðiefni fyrir serhvern af
oss, og fyrir serhvern þann, sem setið hefir í þessum sal sem
alþingismaður um það tímabil, sem liðið er, að sá sem alt ser
og þekkir hjarta mannsins, hann þekkir einnig hinn einlæga
vilja allra vor, og dæmir með vægð, þó kraptarnir se ekki ætíð
eins fullkomnir og viljanum samsvarar.
Að eg einkum snúi máli mínu að þessu þingi, þá vona
eg, að sá verði dómur þjóðar vorrar um störf þess og það
sjálft, að það geti staðið nokkurn veginn við hlið hinna fyrri
þínga, og það sýni jafnvel, að reynsla og æfing kennir smásaman fleirum og fleirum hið rétta lag á meðferð þjóðmálefna
á alþjóðlegum fundum. petta er eingin frægð eða eiginlegir
yfirburðir þessa þíngs yfichin , heldur er það eptir vonum,
og mætti ætlast til þess, eða jafnvel meira, því vaninn eykur
listina, eins í þessu og öðru. Her hafa komið fram mörg þjóðleg málefni, margar bænarskrár um ýms alþjóðleg efni, og
þingmenn hafa sýnt, að ætlun minni, að þeir kunna að meta
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þjóðlegar óskir, eins og vera ber, og greiða þeim veg, sem
algjörðastar
eru og mest á ríðandi fyrir heill og framfór landsins. Öll mál, sem þingið hefir tekið til meðferðar, eru nú til
lykta leidd, og hafa sum af þeim verið hin mestu vandamál.
petta
má því fremur kalla atkvæðastarf
af þingmanna
hendi,
sem kringumstæður
þær, er nú hafa borið að höndum og ver
allir þekkjum,
hafa hlotið að dvelja mjög og vefja á ýmsa vegu
meðferð málanna framan af þingtímanum;
hvort sem menn
viður kenna eður ekki, að við þeim hefði .orðið séð.
En úr
þessu hefir þó ráðizt að minni hyggju svo heppilega, sem auðið var, því stiptamtmaður
vor tók al'l ser, sem kunnugt er,
þau störf til . bráðabirgða,
sem hinum hátt virta konungsfulltrúa voru ætluð, og hann hefir leyst það erindi þannig af hendi,
að eg ætla eg muni hitta beint hagsanir allra þingmanna, þegar eg votta gleði mína yfir því, að bæði þinginu og þjóð vorri
allri hafi veizt færi á að þekkja haun betur, en ella hefði getað orðið, og einkum að sannfærast
um, hversu frjálslega hann
lítur á þjóðmál vor, og hversu hann kannað
meta 'þjóðarrett
vorn, án þess nokkru sinni að minna oss á, hversu fámennir
ver erum, þegar ver sýnum, að ver viljum sjálfir halda rétti
þessum,
Eg votta honum því í þingsins nafni miklar þakkir
fyrir hlutdeild hans i málunum her á þíngi.
Hinn hátt virti varaforseti
hefir borið fyrir mig nær því
alla þá byrði, sem mer var á herðar lögð, og þó hann hafi að
vísu gjört það þingsins vegna,
þá hefir hann ja fuframt sýnt
mer i þvi þá hina sömu velvild,
sem hann hefir jafnan áður
auðsýnt mer, og sameina eg því mínar þakkir til hans ser í
lagi við þakkir þingmanna.
Sömuleiðis þakka eg hinum virðulegu þingmönnum,
sem
hafa haft skrifarastörfin
og umsjón
tíðindanna
á hendi, og
eiga þeir því fremur þakkir skilið, sem her er örðugra
um
margt það, sem þarf til að greiða fyrir þessum störfum.
Eg þakka enn framar öllum yður, hátt virtu alþingismenn,
fyrir velvild þá og vorkunsemí,
sem þer hafið sýnt mer, þessa
fáu daga sem eg eptir skipun yðar hefi haft forsetastörfin
á
hendi, eigi síður en alla þá vináttu,
sem svo margir yðar á
meðal hafa auðsýnt mer á þessum þremur þingum.
Minning
þess mun verða mer ógleymanleg,
hvort sem mer auðnast að
mæta optar á þjóðþingi voru Íslendinga
eður ekki.
Að síðustu votta eg hinum hátt virta konúngsfulltrúa
inni-
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legt þakklæti mitt, fyrir vlnsemd þá, sem hann hefir sýnt mer,
og einkanlega þessa daga, sem eg hefi átt að. skipta við hann
af þingsins hendi, sem erindsreka
stjórnarinnar.
Skarpleiki
hans og kunnugleiki
á málum lands vors er svo gjörkunnugt
bæði stjórninni
og þinginu og þjóðinni,
að óþarfi er mer að
fjölyrða um það, .en ~Ú ein er ósk mín, að landi voru mætti
sem leingst auðnast að njóta hinna miklu krapta, sem honum
eru lentir.
En eg get ekki skilizt svo við. þetta mál, að eg snúi einúugis huga mínum til hins
liðna, þar sem svo miklar vonir
birtast í hinni ókomnu tíð og morgunroði þjóðfrelsisins
virðist
að færast nær og nær landi voru.
Sjálfir ver skiljumst
við
þetta þing með líkumtilfinníngum,.
eins og hinn trúaði geingur inn til betra lífs; ver vitum að sönnu, að þetta muni verða
hið seinasta ráðgjafarþing
vort, í því formi sem það hefir hingað til verið,
en ver höfum þá von og örugt traust,
að nýtt
þjól'la.rþíng rísi upp, eins og úngur Fenix, úr ösku þessa hins
gamla, miklu fjörugra og fullkomnara
en þetta.
þessi von
leiptrar
nú í augum vor allra, í augum allra góðra Íslendinga
og Íslands vina.
þessi
von er einnig bygð á þekkingu og
trausti því, sem ver höfum á konúJlgi vorum,
að hann muni
fullgjÖra það, sem hinn hásæli faðir haus byrjaði,
og gjílra
minningu sína oss eins dýrmæta,
og minning fóður hans er;
en ver viljum samhuga biðja þann, sem veitir allar góðar og
allar fullkomnar gjafir, að hann snúi þessu máli og öllu öðru
til heilla þjóð vorri um allan ókominn tíma, því nema hann
haldi vörð, þá vaka varðmennirnir
til einkis.

um

stöð upp konún.qsfulltrúi og mælti:
Í nafni konúngs lýsi eg yfir því, að {,íngi þessu er slitið.

Síðan

þingmenn

tóku þá undir í einu hljóði:

"Leingi lifi konún.qur vor Friðrik Idun sjöundi".
þvi

næst val' geingið

af þingi.
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LANDSINS.

(Nefnd: þ. Sl'('inbjörnssou, .JÓIl Guðmundsson, Hannes
Steplwnsm, .I. Johnsen, St elTán Jðnsson; framsögumaður, Jðn Guðmundsson).

ll. I{ 0 n II ngI e g

á 1its

III

á 1.

1. Kouúnglegt álitsmál, um að sameina Borgnrfjnrðar og M)Tasýalu (Viðhæt. A. 37-44), bls. 723-724; nefndarálit og
undi('búníngsumræða, bls. 732-736; ályktunar-umræða, bls.
803-S0i; álitsskjal þiugsius, bls. 897; sbr. bænarskrá frá
þórnessfundi um takmörk Vesturumdæmisins III. 9. í yfil'liti málefuanna.
(N eflld: Kr. JJIarlnusen, /I(l1lnes Stephensen, þ. Sioertsen; framsðgumaður,
Hannes Stephensen).
2. Konúnglegt
álitsmál, um sameiningu
Norður og SuðurþíngeYal'sýslu (Viðbæt. A. bls. 45-49), bls. 723; nefurlarálit og undirbúnings-umræða,
bls. 725-731; ályktunarumræða, bls. 801-803; álitsskjal þingsins, bls. 928-930.
(Nefnd: Jðn Jonsson, .Jakob Petursson, Guuormur
Vi,q(ÚSSOnj framsögumaður,
.JÓn Jðnson),

lll.

Þ e g n I e ga

sem nefndir eru settar

r

upp ást

um og bænarskrár

ú

n gu r,

ritaðar til konúngs,

1. Jðt« .Jónsson: bænarskrá frá Suðurþingeyarsýslu,
um jafnari
greiðslu á alþíngiskostnaðiuum.
Inngángsumræða,
bls.9-

15; nefndarálit meiri hlutans, bls. 385; nefndarállt minni hlutans, bls. 389-397; undirbúnlngsumr., bls. 397-436; ályktunarumræða, bls. 462-480; álitsskjal þíngsins,bls. 701-703.
(Nefnd: Jðn Jðnsson (minni hlutinn), If. G. Thordersen,
þ. Sveinldörnsson (meiri hlutinn); framsöguniaður,
Jðn
Jðnsson),
2. .1. Thorsteinsent bænarskrá frá BorgarUarðars)'slu, um kauptún á Krossvik.
Inngángsumræða, bls. 15-20; nefndarálit og undirbúníngsumræða,
bls. 480-513; ályktun arumræða, bls. 540--·556; álitsskjal þíngsins, bls. 703-709.
(Nefnd: StelTán Jónsson, Haldor Jðnsson, .1. Thorstein-.
sen, Ás.qeir Einarsson, Jðn Samsonsson, og .lóni Guðmundssyni bætt seinna vjð nefndina, sbr. bls. 113-114;
framsögumaður. Jðn Guðmundsson).
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3. Jón Jónsson: bænarskt-á frá Suðurþingeyarsýslu
um lýsÍJlgU og skrásetningu
landamerkja
jarða her lÍ landi eptirleiðis, Inngángsumræða,· bls. 26-32;
nefndarálit og
undirbúningsumræða, bls. 261-281; ályktunarumræða, bls.
333-342; álitsskjal þíngsins, bls. 513- ·515.
(Nefnd: þ. Sveinbjörnsson, Jón Jðnsson, Kr. Kristjánsson; framsögumaður,
þ. Svein!dörnsson).
4. .1. Thorsteinsem bænarskrá frá Borgarfjarðars)slu,
um
aftekníngu danskrar túngu í öllum málefnum,
er snerta
stjórn Íslands bæði innan Iands og utan. Inngúngsumræð a,
bls. 34-38; undlebúuingsumræða, bls. 443-462; ályktunarumræða, bls. 517-525; álitsskjal þtngsins, bls. 576-578.
(Nefnd: ll. G. Thordersen, þ. SveinbjörnJ'son, Ha/dór
Jðnsson; framsögumaður, ll. G. Thordersen),
5. Kr. JJlagnusen: bænarskrá frá þórnessþíngi,
um að allir
embættismenn og ekkjur þeirra borgi til jafnaðarsjóðanna.
Inngángs-umræða, bls. 55-57; nefndarálit ogundirbúningsumræða, bls. 186-192;
ályktunarumræða,
bls. 212-213;
álitsskjal þíngsins, bls. 302-303.
(Nefnd: Kr. JJlagnusen, þ. Sicertsen, þ. Svein!dijrnssoll;
framsögumaður, þ. Sveinldörnsson).
6. .Ión Jónsson: bænarskrá
frá Suðurþingeyarsýslu,
um að
út vega nýtt lagaboð, er ákveði, hvernig semja skuli skýrslur til verðlagsskráa.
Ínngángsumræða, bls. 69-71; nefndarálit og undirbúningsumræða, bls. 193-209; ályktunarumræða, bls. 213-215; álitsskjal þíngsins, bls. 300-302.
(Nefnd: Jón Jónsson, R. JJf. Ólsen, Haldðr Jónsson;
framsögumaður,
Haldðr Jónsson).
7. Jón Jðnsson t bænarskrá frá Suðurþíngeyarsýslu,
um að
alþíngi út vegi lagaboð, er skipi, að tíund til prests og
kirkju eptirleiðis verði goldin eptir meðalalin. Inngangsumræða, bls. 72-76; nefndarálit og undirbúuingsumræða,
bls. 350-371; ályktunarumræða,
bls. 441-443; álitsskjal
þíngsins, bls. 556-558.
(Nefnd: Ján Jónsson, Steffán Jónsson, Kr. Magnusen;
framsögumaður,Steffán
Jónsson).
8. J. Thorsteinsens bænarskrá fráþíngvaJlafundiJlum, um kosníngarlög til þjóðfundarins 1850. Inngángsumræða, bls.
118-128; nefndarálit og undirbúníngsumræða, bls. 559576, 578-608, 610-639;
ályktunarumræða,
bls. 661-
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699; álitsskjal

þíngsins,
bls. 709-il4;
shr. konúnglegt
frumvarp um sama efni.
(Nefnd: þ. Svein~jö1'1lsson~Jðn Guðmundsson~ Stelfán
Jðnsson, Kl'. Kristjáusson, .I. Johnsen ; framsögumaður,

.JÓn GllðmÚndsson).
9. Kl'. .h1a!lnusen: bænarskrá

frá 'þórnessfundi,
um takmörk
vesturnmtsíns.
Inngángsumræða,
bls. 138-152; nefndarálit og undirhúningsumræða, bls. 342-350; ályktunarnmræða, bls, 516-517;
álitsskjal
þingsins, bls. 608-610.
(Nefnd: þ. Sioertsen, Kr. jJla.qnusen~ Eyólfur Einarsson; frnmsögumaður,
þ. Sívertsen).
10. Jon Guðmundsson: þegnlegt frumvarp frá alþingismanni
Skaptfellínga,
er skorar á þingið að endurnýa bæn sína
um að undirskrjpt
konúngs
og ráðherra hans fáist á íslenzkum texta þeirra lagaboða,
sem gilda eiga á Íslandi,
bls. 154. Inngángsumræða, bls. 155-165, 299- 300; nefndarúlit og undi rbúningsumræða,
bls. 525-540; ályktunarumræða, bls. 639-643; álitsskjal
þillgsills~ bls. 699-701.
(NefIld : .Jón Guðmllndsson~ þ. Srl!in1dörllsson~ ./. .Johnsen; framsögumaður,
.JÓn Guðmundsson).

IV.

Þ eg

n 1 e ga r

II

p P lÍ s t

scm nefndir ern settar nm, en elngar hænarskrúr

1. .J. Tkorsteinsens hænarskrá

ú

fl

gil",

ritaðar Iii komings.

frá Borgarfjarðarsýslu,
um að
þíngfararkaup
alþingismanna
annaðhvort
falli niður eða
verði fast ákveðið, bls. 42. Inngtingsumræða,
bls. 4:3-51;
nefndarálit
og umlirbúningsumræða,
bls 165-186, sbr,
málefnið um kosningarlög til þjlíðfundllrins 1850, og "þíngfararkaup"
í efnisregistrinu.
(NefIHl : þ. St'ein1dijrnsson~ Kr. Kristjdnsson, Kr.lJlagnusen ; framsögumaður,
Kr. lJlagll11sell.
2. J. Thorsteinsen : bænarskrá frá Borgarfjarðarsýslu,
um endurskóðun tíundarlaganna. Inngángsumræða,
bls. 51-52;
nefndarálit og undirbúnings-umræða,
bls. 215-260; ályktunarumræða,
bls. 281-29!J.
(Nefnd: Stf'flan .lrJllSS01lJ IIa/dór Jousson, Kr. Kristjdnsson; framsðgumaður,
Haldðr Jensson],
3. Kr. lJlagrlusen: bænarshá
frá þórncssfundi,
um að kirkjur hefðu jafnan rett við aðra í skuldagjaldi
og skulda-
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k rii film. Inngángs-umræða,
bls. 102-103,137;
ræða nefndarinnar
og þingsins,
bls. 436-443.
(Nefnd: Kr. Magnusen, II G. Thordersen,

önnur

um-

þ. Sicert-

sen},
4. Ás.'/eir Einarsson: bænarskrá

f.'á Ísafjarðarsýslu,
um aukatekjureglugjörð
fyrir lækna.
Inngangs-umræða,
bls. 103106; nefndarálit og unrlirbúnlngs - umræða, bls. 303-333;
ályktunarumræða,
371-38,1.
(Nefnd: .1. Thorsteinsen,
Kl'. .Dla.qnusl!1l, .Jón Guðmundsson; framsögumaður,
J. Thorsteinsen].

V.

Þ eg

nIeg ar

II

P II l.Í s tún g II 1',

sem vísað var til annara þíngnefnda.

'I'il nefndarinnar

um jafnari .qreiðslu á alþín.qiskostnaðilllun

(sbr. bls. 15).
Bænarskrá
frá Borgarfjarðarsýslu,
um niðurjöfnun alþingiskostnaðarins
(flutnm .• 1. Thorstelnsens, bls. 15.
2. Bænarskrá
frá Norðurrnúlasýslu,
um niðurjöfuuu alþingiskostnaðarins,
bls. 87.
3. þegnlegt
frumvarp frá þingmanni Barðstrendíuga,
UIII að
fá réttan skilning á opnu breti af 18. júlí 18-18, ser i lagi
hvað bænda kirkjueignir
snertir (flutnm, Eyð/ful' Einarsson), bls. 87- 92.
4. Bænarskrá
frá Mýrasýslu, um að hreppstjórar
fái laun fyrir að skrifa upp afgjald jarða þeirra,
sem alþíugiskostnaðurinn er tekinn af [Ilutum. R. M. Ólsen), bls, 135-137.
I.

Til nefndarinnar

um kauptún á Krossoik,

bls. 20.

Bænarskrá
frá austurhluta
Húnavatnssýslu,
um verzlun
Sauðárkrók,
bls. 34.
2. Bænarskrá
frá bændum í Breiðuvikur
hrepp, um að lausakaupmenn megi sigla upp Helinavík og verzla þar (flutnm.
Kr . .Dla.qnusen), bls. 76--17.
3. Bænarskrá frá Norðurmúlasýslu,
UI11 frjálsa
verzlun (flutum.
Guttormur Vigfússon), bls. 80-84.
4. Bænarskrá fl'á Suðurmúlasýslu, um sama efni, bls. 80.
5. Bænarskrá
frá þórnessþíngi,
um sama efni, bls. 80.
6. Bænarskrá
frá þorskafjarðarfundi,
um sama efni, bls. 80.
7. Bæuarskrá frá Gullbríngusýslu,
um að lausakaupmenn
fái
I.
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8.

I.

2.

3.

4.

1.

2.

leyfi til ai') sigla upp og verzla á Höfnum,
Grlnríavtk ,
Vogum og Njarðvík (flutnm. Guðmundur Brandsson), bls.
II 3.
Bænarskrá
frá Austurskaptafellssýslu,
um uppsiglingu Papóss eða Horuafjarðaróss,
bls. 114.
Til nefndarinnar
um brú/atn islenskrar tún.'1u, bls. 3S.
Bænarskrá
frá Suðurþíngeyarsýslu,
sem æskir lagaboðs
um það, að embættisbréf,
reikníngar
og skýrslur og hver
önnur málefni, sem gánga eiga um í landinu, hvort heldur snertil' þjóðina eður einstaka menn, verði her eptir rituð á íslenzku máli, bls. 34, sbr. bls. 443.
Bænarskrá
frá þorskafjarðarfundi,
um að öll embættisbréf,
sem allir embættismenn
rita um öll stjórnarmálefni
innan
lands, verði framvegis rituð eingaungu á íslenzku, bls. 34,
sbr. bls. 444.
Bænarskrá
frá þórness og þingvallafundum,
öldúngis sama
innihalds
og sú fyrri, en tekur það ser í lagi fram, að
skýrslur og fullgildíngar
á embættisbókum
verði líka rituð
á íslenzku, bls. 34, sbr. bls. 444.
Bænarskrá
frá Mýrasýslu,
um hrúkun íslenzkrar
túngu,
bls. 137.
Til uefudariunar
um þingfararkaupið,
bls. 46.
Bænarskrá frá þórllessþíngi,
um að al þing verði eptirleiðis
haldið við Öxará á þíngvelli,
og að fæðispeningar
alþingismanna lækki um þriðjúng, bls. 57-66.
Bænarskrá
frá þíngvallafundi,
um að ferðakostnaður
alþingismanna
verði ákveðinn eða dæmdur afnefnd,
bls 66.
Til nefndarinnar
um endurskoðun tíundar/af/alma,

bls. 52.
1. Bænarskrá
frá Gullbringusýslu,
um betri jöfnun á tíundarlaginu, bls. 79.
Til nefndarinnar
um kosllín.'1ar/ögin, bls. 127.
I. Bænarskrá
frá Norðurmúlasýslu,
um kosuingarlöglu
og um
stjórnarlögun framvegis, bls. II 7, sbr. bls. 127-128.
2. Bænarskrá
fl'él Suðurmúlasýslu,
um sama efni, bls. 117.
3. Bænarskrá
frá Suöurþingeyarsýslu,
um sama efni og um
vald alþingis framvegis,
bls. 117.
4. Bænarskrá
frá þórnessfundi,
um sama efni og þingstað við
Öxará, bls. 117.
5. Bænarskrá
frá þorskafjarðarfundi,
um sama efni, bls. II 7.
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(þessar
bænarskrár voru lagðar til nefndarinnar,
at'! því
leyti þær lutu að kosníngarIögunum)
sbr. bls. 128.
Til nefndarinnar
um takmörk oesturumdæmisins,
bls. 151.
1. Bænarskrá
frá þorskafjarðarfundi
um takmörk
vesturumdæmisins.

Þ egnlegar

VI.

uppástúngur,

sem vísað var frá þinginu og ekki feingnar þíngnefndnm

til rannsóknar.

1. Bænarskrá frá Suðnrþíngeyarsýslu,
lim að jarðamatskostnaðurinn leggist á afgjaldstakendur
sjálfa að mestu eða öllu
leyti (flutníngsm .• JÓn Jonsson), bls. 32-33.
2. Bænarskrá
frá Suðurþingeyarsýslu,
um að leggja eingan
stórvægilegan
kostnað á, sem landið eður sjóðir þess seinna
þurfa að endurgjalda, án alþíngis álits og samþykkis (flutningsrn .• JÓn Jðnsson), bls. 33-34.
3. Bænarskrá
frá Strandasýslu,
um prentun í þingtíðindunum
þeirra lagaboða,
sem koma út á milli þinga, bls. 38-41.
(þíngið samþykti þessa bænarskrá
án nefndarálits,
sbr.
bls. 41).
4. Bænarskrá
frá Skagafjarðarsýslu,
um sveítastjérn,
bls. 53
-55 (flutníngsm.
Jðn Samsonsson).
5. Bænarskrá
frá þórnesþíngi,
að því leyti hún bað um, að
alþíngi yrð] eptirleíðis
haldið við Öxará á þíngvelli,
bls.

57-66.
6. Bænarskrá
-66.
7. Bænarskrá

frá

þorskafjarðarfuudi,

um sama

efni, bls. 57

frá Suðurþíngeyarsýslu,
um að samdar
verði
reglur fyrir verðhæð og tíund á landamerkjalausum
heimajörðum og hjáleigum,
bls. 66-()9 (flutningsmaður
.Jón

Jðnsson}.
8. Bænarskrá
frá Suðurþingeyarsýslu,
um að alþíngi út vegi
lagaboð,
sem ákveði, hvað greiða skuli í konúngs
þegnskyldu,
bls. 71-72 (flutnlngsm . Jðn. Jðnsson).
9. Bænarskrá frá Gullbríngusýslu,
um fiskiveiðar og hákallaveiðar þíljuskipa, bls. 78-79 (flutníngsm.
Ouðtnuudur

Brandsson).
10. Bænarskrá frá Norðurmúlasýslu,
landsdrottna

og leiguliða,

um skyldur og
bls. 79-80 (flutningsm.

ormur Vigfússon).
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réttindi

Gutt-

ll. Bænarskrá frá Suðurþingeyarsjslu,

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

um að alþing yfir vegi
og síðan kunngjöri þjóðinni, hver málefni samkvæmt 1. r ,
alþíngistilskipunarinnar heyrðu undir aðgjörðir þess, bls.
84-87 (flutníng .••m. .fán Jónsson).
Bænarskrá frá þíngvallafumli, um að skýr grein fáist fyrir
reikningum og flárhag landsins, bls. 92-102 (flutníngsm •
•T. Tkorsteinsen),
Bænarskrá frá þórnessfundi, um sama efni, bls. 102.
Bænarskrá frá þorskafjarðarfundi,
um sama efni, bls. 102.
Bænarskrá frá Gullbringusýslu, um að kaupmönnum yrði
gjört að skyldu að vanda vörur sínar, bls. 106-109
(flutningsm. Guðmundur Brandsson).
Bænarskrá frá Gullbringusýslu, um að kaupmenn skyldist
til að kveða upp með fyrir 20. júní hvers árs; hvað þeir
ætli að gefa fyrir íslenzkar vörur, bls. 109-112 (flutníngsm.
Guðmundur Brandsson).
Bænarskrá fI'á Gullbringusýslu um, að manntalsfiskur verði
af tekinn, bls. 112-113 (flutníngsm. Guðmundur Brandss],
þegnleg uppástúnga frá þíngmanni Barðstreudinga, um að
aptrað yrði giptíngu öreiga, bls. 114-117 (flutníngsm.
E!/ólfur Einarsson).
Bænarskrá frá Barðastrandar og Ísa fjarðarsýslum , um að
vorhreppaskilaþing verði af tekin, bls. 128-135 (flutnm.
Eyólfur Einarsson).
Bænarskrá frá Mýrasýslu, um skattalögin, bls. 135 (flutnm.
Hel,qi Helgason).
þegnlegt frumvarp frá fulltrúa Suðul'þíngeyarsýslu, um
jarðamatið , bls. 152-J54 (flutnm .• Ión Jðnsson),
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Aðalkaupstaðir, bls. 4, 88, 555, 708, sbr. verzluuarmálið.
Allalverzlunarfulltrúar, sjá verzlunarfulItrúar.
Aðstoðarmaður konúngsfulltrúa, bls. 210-212.
Aldur kjósenda, bls. 586-596, sbr. kosningarlögin.
Alment verzlunarfrelsi, sjá verzlunarmálið.
Alþingi við Öxará á þíngvelli, bls. 57-66.
Alþingiskostnaður
(á timhurhús i verslunarstöðum.
Sjálfseignarkirkjur. Spítala-Kristfjár- og Hreppajarðlr,
Benefisia prestanna
jarðir, er þar undir hverra. Laun allra annara embættismanna

og þær
að um-

boðsmönnum með töldum),
bls. 13-14,
87--92, 384-436,
462-180, 701-703, sbr. viðbætir B. bls. 62-63.
Alþingiskostnaður af bændakirkjueignum, b18. 87-92, sbr. al-

þingiskostnaður.

Árángur af þegnlegum uppástúngum og tillögum alþingis 1&17
(Viðbæt. B. bls. 53-72), bls. 718-721.
Arfleiðsluvitni, bls. 775-778, sbr, erfðalögin.
Arftaka hjóna hvort eptir annað og útfararkostnaður,
bls. 760
-775, sbr. erfðalögin.
Arftaka óektabarna, bls. 748-756, 882, 888-890, sbr. erfðalögin.
Auglýsíngar konúngs til alþíngis um ál'ángur af tillögum þess
og öðrum uppástúngum á fundinum 1817, sbr. áráugur af
þegn legum uppástúogum, o. s, frv.
Aukatekjur lækna, bls. 104-106, 303-333, 371-384.
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Benefiela presta, sjá alþingiskostnaður.
Bókasafn
alþingis, bls. 722, 800-801.
Borgun handa hreppstjórum
fyrir að skrifa upp afgjald jarða,
sem alþingiskostnaður
leggst á, bls. 135-137.
Borgun handa kjörstjórn,
bls. 629-634.
Brúkun islenskrar
túngu, sjá íslenzka.
Einfaldar
kosningar, bls. 120, 564-566, 573, sbr. tvöfaldar
kosningar.
Embættismenn
þingsins kosnir, bls. 5-8, 20--26.
Endurskoðun
tíundarJaganna,
sjá tíundarstofn.
Erfða lögin
(Grllndvallal'regJllr erfðalaganna.
Um þá, er styrk fá í
arfsvon. Arftaka óskilgetinna
útfararkostnaður.

barna. Arftaka

Arflctðsluvltnt,

hjóna hvors eptir annað og

SkiptaJaun)

(víðb. A. bls. 8-22),

bls. 722, 736-783, 879-897, 930-933.
Erindisbréf
dómsmálastjórnarherrans
til hreppstjóra,
viðb, B.
bls. 63-65.
Fjárhagur
Íslands, bls. 93-102.
Frjáls verzlan, bls. 80-84~ sbr. verzlunarmálið.
Frumvarp til kosníngarlaga,
eptir hverjum kjósa skal til þjóðfundar þess á Íslandi,
sem boðaður er með allra hæstum
úrskurð] 23. septemb. 1848 (Viðb. A. bls. 26-36), bls. 559
-563, sbr. kosníngarlögin.
Fulltrúaefni,
bls. 120--121, 569-570, 581, 794, sbr. kosningarlögin.
Fæðispeningar
kjörstjórnar
og þingmanna,
bls. 165-186, 209,
629-638, sbr. þingfararkaup.
Geldneyti í tíund, sjá tíundarstofu.
Gildi máldaga, sjá landamerkjalýsíngar.
Giptiug' öreiga, sjá óreigagiptíngar.
Gjald embættismanna
og ekkna
þeirra til jafnaðarsjóðanna,
bls. 56-57, 186-192, 212-213, 302-303.
Gjalddagnr
prests og kirkju, sjá tíund til prests og kirkju.
Grundvallarreglur
erfðalaganna,
bls. 741-756, sbr, erfðalögin.

Hjálelgur

.
~ ".
H elmaJal'()ll'

~"

.

sp landamerkjnlausar

..

. .

hjaleigur

'"

og heirnajarðir.

Hver málefni heyri undir alþíng, bls. 84-87.
Hross í tíund, sjá tíundarstofn.
Íslenzka,
bls. 34-38, 443-462, 617-525, 576-578.
Jafnaðarsjóðirnir,
sjá gjald embættismanna
og ekkna þeirra til
ja fnaðarsj óðanna.
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Jafnari greiðsla alþingiskostnaðarins,
~já alþingiskostnaður.
Jarðamatið.
bls. 152-153.
Kauptún við Krossvík. bls. 15, sbr. verzlunarmálið.
Kirkjur,
skuldagjald og skuldakröfur
þeirra, bls. ]02-103,

436-H3.
Kirkjutíund,

sjá tíund til prests

og kirkju.

Kjördæmaskipun; bls. 120, 559, 837-842, sbr. kosníngarlögin.
Kjörgeingi,
bls. 120-121, 560, 567-568; sbr. kosníngarlögin.
Kjörstjórnarnefnd,
bls. 122, 124, 596-601, sbr. viðb, B. jbls.
60-61.
Konúngstiund,
sjá tíund til prests og kirkju.
Kosningaraðferð,
bls. 121-122, 560-563, 567-568, 596-608,
610-629, 787-7!)(), sbr kosningarlögin.
Kosningarlögin
(Tala þjóðfundarmanna.
Kjördæmaskipun.
Kosningarréttur,

Kjiirgeingi.

fram,

Undirbúningur

og um kjörstjórnarnefnd,

Fulltrúaefni.

Aldur

til kosnínga.
einfaldar

kjósenda,

Hve nær

kosníngar,

fæðispeningar

kosníngar

tvöfaldar

og ferða kaup

fari

kosníngar.
þjóðfundar-

119-128, 559-576,
578-H08, 610-639, 661-699, 70~714, 72~, 784-800,
835·-879, 938- 944, sbr. viðb. A. bls. 26-36.
Kosníngaréttur,
bls. 120,559-560,
586-596, sbr. kosningmanna.

BorgIIn

handa

bls.

kjörstjórn).

arlögin.
Kosulngarþing,
sjá kosningaraðferð.
Kristfjárjarðir,
sjá alþingiskostnaður.
Kostnaður við lanclamerkjalýsíngar,
sjá landamerkjnlýsingar,
Kvigur i tíund, sjá tíundarstofu.
Kýr í tíund, sjá tíundarstofu.
Lagaboð og reglugjörðir
stjórnarinnar,
sem út em komnar, siðan alþingi var slitið 1847 (Tilskipun
Ilm nýan jarðadýrleika
á
Íslaudi,

reglugjörð

nýr dýrleiki

fyrir

verði á þær

þá menn,
lagður.

er meta eiga jarðir
Reglugjörð

á Íslandi,

til þess

fyrir þ,i menn, er rannsaka

eiga jarða virðingu þá, er gjöra sk,al til að koma á þær nýum dýrleika.
RegluhrH
handa sýs lumönnum
á Islandi
við hið nýa mat fasteignanna
þar

i landi.

manna

Oplð

framvegis,

href
o. fl.

um kostnað
Opið

href

þann,

er leiðir

um hreyting

af kjöri

lÍ þeim

alþingis-

tíma, sem þarf

til að eignast sveit eptir 6. grein í reglugjörðinni
8. jamiar 1834. O"ið
href, mn hvernig
endurgjalda
skuli hinum konúnglega
jarðabókarsjóð
alþíngiskostnaðinn

og önnur

þar

að lútandi

útgjöld.

málastjórnarherrans

til hreppstjóra,

0l,ið

komulagi

spítalanna

og læknaskipunar

á Íslandi.

Íslandi),

viðb, B. bls. 53-72.

Landamerkjalausar

bjáleigur

href

og heimajarðir,

963

Erindishref
um

breyting

Tilskipun

dómsá fyrir·

um veiði á

bls. 66-69.

Landamerkjalýsingar
þær farI fram.

(Lýsíngarmenn,

við lýsíngarnar,

lýsínganna.

Skrásetning

anna fyrir hreppsbúum,
hvaðan

hve nær lýsíngar hyrji og hvernig

þíngsvitni
og

UDI

Gildi máldaga.

Birtíng lýsíng-

þær og þínglýsíngar,

kostnaður

bls.

27-31,

hvernig bann borgist),

261-281, 333-3-12, 513-515.
Laun embættismanna,
sjá alþingiskostnaður.
Laun hreppstjóra
fyrir að upp skrifa afgjald jarða,
sem alþingiskostnaðurinn
er tekinn af, bls. 135, sbr. alþingiskostnaður.
Leiðarhref
kaupmanna,
sjá verzlun.
Leinging þingtímans,
bls. 644-661, 714-718.
Lénsjarðir
presta, bls. 13, sbr. beneficia.
Lýsing vogreka, sjá reka málið.
Máldagar,
sjá gildi máldaga.
1\lanntalsfiskur,
bls. 112-113.
l\1anntalsþing
í Norðurmúlasýslu, viðh. A. bls. 23-25.
Nefnd til að annast um alt það, sem við vikur hókasafui þingsins, bls. 800-801.
Niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins,
sjá alþingiskostnaður.
Opið href um breyting á fyrirkomulagi
spítalanna
og læknaskipunar á islandi, viðh, ll. bls. 65-66.
Opið bref um breyting á þeim tíma, sem á Íslandi þarf til að
eignast sveit eptir 6. gr. reglugjörðarinnar
8. janúar 183-1,
viðb, B. bls. 61-62.
Opið href um kostnað þann, sem leiðir af kjöri alþingismanna
framvegis, o. fl. viðb. B. bls. 60-61.
Opið bréf um það, hvernig endurgjalda
skuli hinum konúnglega jarðabókarsjóð
alþingiskostnaðinn
og önnur þar. að
lútandi útgjöld, viðh. B. bls. 00-63.
Óskipt land milli heimajarða
og hjáleigna,
sjá landamerkjalausar hjáleigur og heimajarðir.
Papafjarðarós,
bls. 487-488, 491-493, sbr, verslunannalið.
Prentun lagaboða i þingtíðindin, bls. 38-41.
Prentun þingtíðindanna,
bls. 25-26.
Preststiund,
sjá tíund til prests og kirkju.
Regluhref handa sýslumönnum
á Íslandi við hið nýa jarðamat
þar í landi, viðbæt. B. bls. 57-60.
Reglugjörð
fyrir þá menn, er meta eiga jarðir á Íslandi, til
þess nýr dýrleiki verði á þær lagður, viðbæt. B. bls. 54-56.
Ueglugjörð fyrir þá menn, er rannsaka eiga virðíngu þá, er gjöra
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skal á jörðum, til að koma á þær nýum dýrleika, viðbæt.
B. bls. 56.
Reglur til að semja skýrslur til verðlagsskrár, sjá verðlagsskrár.
Reikningur jarhabókasjóðsins frá 1. ágúst 1846 til 31. júlí
1847, bls. 95-97, sbr. fjárhagur íslands.
Rekamálið
(Vogrek
á afmörkuðum
rekafJörum,
á ítaksfJörum,
hverjum
þllu heyri til eða vogreksréttur.
Lýiíngar
vogreka,
viðbæt. A. 17), bls. 722, 804-835, 898-928, 933-938.
Hitnefnd kosin, bls. 20-26.
Sameining Hnappadals og Snæfellsnessýslu, ~já takmörk vestummdæmisins.
Sameining .Mýra og Borgarfjarðarsýslu,
bls. 723-724, 732736, 803-804, 897 (viðbæt A. 37-44), shr, takmörk
vesturumdæmisins.
Sameining Suður og Norðurþingeyarsýslu, bls. 723, 725-731,
SOI-803, 928-930, (sbr viðbæt. A. bls. 45-49).
Sauðárkrókur i Skagafirði, sjá veralunarmálið.
Skiptalaun, bls. 778-781, sbr. Erfðalögin.
Skrásetning landamerkjalýsinga, sjá landamerkjalýsingar.
Skuldagjald kirkna S ., k' k'
Sknldakröfur kirkna ~ SJa If Jur.
Skýrslur til verðlagsskráa, sjá verðlagsskrár.
Spitalajarðir, sjá alþingiskostnaður.
Sveitaverzlan, sjá verzlunarmálið.
Takmörk vesturumdæmisins
(Að vesturumdæmið
haldi sömu takmörkum

og mí eru.

arfjarðarsýsla
unum.
;'1

Sameiníng

leggist

Að amtmanni

hentugasta

stað

undir

l\Iýra o~ Borgarljarðarsýslu.

ef breytt

v esturumdæmið,

vesturumdæmisills

fyrir lnnhyggjendurna),

verði

gjört

Að Borgverði

takmörk-

að skyldu

að búa

bls. 138-152, 342-350,

516-517, 608---610.
Tala þjóðfundarmanna, bls. 119-120, 559, 566-567, 578-585,
786, 'sbr. viðbæt. A. b18. 26-27 og umræðurnar á bls.
661-699, 837-843. '
Timburflutningar til þorlákshafnar,
sjá verslunarmalið.
Timburhús í kaupstöðum, sjá alþíngiskostnaður.
Tilskipun um nýan jarðadýrleika
á Íslandi, viðbæt. B. bls.
53-54.
Tilskipun um veiði á Íslandi (viðbæt, B. bls. 66-72), bls. 725.
Tíund til prests og kirkju (Hvort gjaldist í óframfrerðum landanrum
eða eptir

meðalverðs-alin.

Gjalddagur
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prests

og

kirkjutíundar.

Að

fehirðir

kirkna

gjöri

þeim

skil

fyrir tíund sinni eptir

meðalalin),

bls. 72-76, 350-371, 441-443, 556-558.
'I'iundarstofn
(Hross.
Fískilóðir og net. Peníngar. Kvígur
kálfi og kýr

geldmjólkar.

Geldneyti

að öðrum
Loðnar og

frá 2-6 vetra.

lembdar ær og lambgotur. Stór og smá skip),
bls. 215 - 260,
281-299.
Tvöfaldar kosningar, bls. 564-566, 573,581, 585-586, 784786, 843-851, sbr. kosningarlögin og viðbæt. A. 27,
33-34.
lim þá, er styrk fá í arfsvon, bls. 756-760, sbr. erfðalögin.
Undirbúningur
til kosnínga, bls. 121, sbr. kosningarlögin.
Undirskrípt
konúngs og hlutaðeigandi stjórnarherra hans undir íslenzkan texta þeirra. lagaboða, sem gilda eiga á Íslandi, bls. 155-165, 299-300,
525-540,
539-643,
699-701.
Upplestur bænarskráa á fundum, bls. 9-13.
Uppsighng á Hellnavik, bls. 76-77, sbr. verzlunarmálið.
Uppsiglíng á Papós, bls. 114, sbr. Papafjarðarós og verzlunarm.
Uppsigling í Höfnum, Vogum, Grindavík og Njarðvík, bls. 113,
sbr. verslunarmálið.
Veiði þiljuskipa, sjá þiljuskip.
Veiðilögin , sjá tilskipun um veiði á íslandi.
Verðlagsskrá
(Að nefnd manna semji undirlag verðlagsskránna.
Að
hreppsbúum se auglýst, hvar og hve nær nefndin starfar og þeir megi
Tera við staddir.
Að nefndin sendi sýslumanni undirlagið.
Að serstök verðlagsskrá verði samin fyI'Ír hverja sýslu),
bls. 70, 193209, 213-215, 300-302.
Verzlpn í Sauðárkróki, bls. 34, sbr. verzlunarmálið.
Verzlunarfulltrúar, sjá verslunarmálið.
Verzlunarleyfi við Hrísey í Eyafjarðarsýslu, sbr. verslunarmálið.
fyrir lausa kaupmenn í Höfnum, Vogum, Grlndavík
og Njarðvík í Gullbríngusýslu, sbr. uppsigling á
þessa sömu staði og verzlunarmálið.
á Helinavik í Snæfellsnessýslu,
sbr. uppsigling á
Hellnavík.
á Sauðárkrók, sbr. verzlun á Sauðárkrók.

Verzlunarmálið

(Alment verzlunarfrelsi.

mönnum til uppsiglíngar

í Grindavík,

Um leyfi handa
Höfnum,

lausakaup-

Njarðvíkum,

Vogum

og Hellnavík.
Leyfi fyrir alla að verda í Sauðárkróki.
Kauptún á
Krossvík.
Timburflutningar
Norðmanna til þorlákshafnar
í Árnessýslu. Sjóverzlun á Papa fjarðar eða Rornafjarðarósi.
Aðalkaupstað-
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ir: Reykjavík,

Vestmanneyar,

Aö alverzhmarfulltrúar.

16, 81-83,

Berufjörður,

Leiðarhref

kaupmanna.

106-112, 480-513,

Eyafjörðnr,

isafjörður.

Sveitaverzlun),

540-556,

bls.

703-709.

Vogrek, sjá rekamálið.
Vogreksréttur,
sjá rekamálið.
Vorhreppaskil,
bls. 129-135.
VöruverðIag,
bls. 109-112.
Vöruvöndun, bls. 106-109.
Yfirlit yfir skipastól Gullbringusýslu
árin 1830 og 1842, bls. 286.
Yfirlit yfir tíundarstofn
á Íslandi árin 1839 og 1848, bls. 289.
þiljuskip,
bls. 78-79.
þíngfararkaup,
bls. 42-51, 165-186, 209, 563, 634, 636638, sbi'. alþingiskostnaður,
þínglausnarræða
forseta, bls. 947-950.
þínglausnarræða
konúngsfulltrúa,
bls. 944-947.
þíngsetuíngarræða
stiptarntmanns
Rosenörns,
bls. 1-3.
þjóðfundarmannatal,
sjá tala þjóðfundarmanna.
Ær j tíund, sjá tíundarlög.
Öreigagiptíng,
bls. 114-117.
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Helztu luentviHur.
Bls. 57 línu 37 þjóðarást les þjóllarósk.
Bls. 57 I. 39 ætlað I. kallað.
Bls. 5S I. 16 sagði I. IHlfði. Bls. 66 I. 37 á I. í. Bls. 84 I. 4 nefndin
hefir I. nefndir hafa. ms. 85 I. 9 var I. er. Ris. 102 I. 7 þó I. þá. Bls.
103 I. 27 augljóslega I. algjörlega.'
Bls. lJ6 I. 17 optar I. opt er. Bls.
117 I. 27 alþíng I. alþíngis.
Bls. 150 I. 30 þó I. þá.
Bls. 151 I. 23
amtssklpun I. amtasklpun,
Bls. 157 I. 13 hefði I. hefi.
Bls. 203 I. 38
lagi I. hag. Bls. 206 I. 9 hverri I. einhverri.
Bls. 216 I. 6 með I. við ..
Bls. 220 I. 33 að þetta 1. og þetta.
Bls. 234 I. 13 18 I. 12 Bls. 249
I. 11 Ilm I. um haust og.
Bls. 249- I. 29 yfir I. ei yfir. Bls. 252 I. 26
mót báti I. mót báti, og til segla geingur eirmig þrefalt mót báti. Bls. 255
I. 20 hverjum I. hverju. Bls. 256 I. 9 munu I. man,
Bls. 276 I. 1 eigandanum I. eigendunum.
Bls. 2115 I. " í I. á. Bls. 300 I. 18 reglur I.
reglan.
Bls. 301 I. 15 auglýst I. upplýst,
Bls. 308 I. 19 tekur I. telur.
Bls. 308 I. 21 Iyrlr I. fyrr.
Bls. 325 I. 1:3 aðferðar I. meðferðar. Bls. 332
I. 8 Iiigjöf I. löggjöf. Bls. 337 I. 17 án þess I. úr því.
Hls. 340 I. 30 að
I. að tveir.
Bls. 343 I. 25 hverjum I. hvar um. Bls. 343 I. 26 fjölga I.
fjölyrða.
Bls. 361 I. 31 lítill I. mikill.
Bls. 364 I. 4 verið I. verið mikið.
Bls. 36,. I. 12 komi I. komið.
Bls. 367 I. 4 skuld I. landskuld.
Bls. 380
I. 34 oplnbaru I. opinberu.
Bls. 3S!! I. 33 elgendur I. eigendur og. Bls.
3!lI I. 9 tillögulega I. tiltölulega.
Bls. 393 I. 18 sjálfa I. sjálfu. Bls. 394
I. 23 almennu I. lÍ fleiri. Bls. 396 I. 4 sínu I. hinu.
Bls. 402 I. 20 er nú
I. var nú ekki. Bls. 404 I. 15 þó I. þá, Bls, 425 I, 8 í sínu I. sínu. Bls.
430 I. 8 þessi I. þess. Bls. 437 I. 3 svo I. ver. Bls. 437 I. 21 enn I. ein.
Bls. 438 I. 21 öllum I. ætlun. Bls. 450 I. 26 einkanlega I. mikillega.
Bls.
452 I. 36 prestinn I. prest einn.
Bls. 460 I. 35 einúngls I. einúngis geta
þess.
Bili. 466 I. 40 embættismannaskattur
I. embættislaunaskattur.
Bls.
471 I. 24 útgjalda I. afgjalda.
Bls. 473 I. 19 sest I. sást,
Bls. 476 I. 4
gætu ei á eptir I. gætu ei. Bls. 495 I. 12 vigt eg I. vigt og. Bls. 501 I.
12 mikinn I. jafnmikinn.
Bls. 508 I. 24 hækka I. lækka. Bls. 515 I. 2 samsynt I. samsint. Bls. 522 I. 8. ðyklst I. þykist.
Bls. 522 I. 26 reit og I. og.
Bls. 528 I. 22 löggjöfin I. löggjafinn.
Bls. 944 I. 26 aprilmán.
I. ágúsun.
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