Ár

1. fundur -

1. dag júlím.

1873, þriðjudaginn 1. dag júlímánaðar var alþingi Íslendinga,
hið 14., selt í Reykjavík.
Eptir lögboðinni venju var haldi n fyrst guðsþjónusta í dómkirkjunni, og prédikaði þar prófastur sera Þórarinn Böðvarsson,
og lagði út af Jóh. 8., 31,-36. v,
Að lokinni guðsþjónustugjörðinni gengu þingmenn í alþingissalinn,
og setti konungsfulltrúi, landshöfðingi Hilmar Finsen, alþingi í umboði konungs. Auk
konungsfulltrúa
og aðstoðarmanns
hans, landsyflrréttar-dómara
Magnúsar Stephensens,
voru þar komnir alþingismenn þeir, sem
nú skal greina:
A. Konungkjörnir.
l. yfirdómari í landsyfirréttinum Þórður Jónasson.
2. amtmaður Bergur Thorberg.
3. landlæknir jústizráð Jón Hjaltalin.
4. landsyfirréttardómari
Jón Petursson.
a. biskup Pétur Pétursson.
6. leetor theologiæ Sigurður Melsteð.
B. Þjóðkjörnir.
1. Stefán Eiríksson, hreppstjóri á Árnanesi, þingmaður AusturSkaptfellinga,
2. Jón Jónsson, umboðsmaður á Vík, varaþingmaður VesturSkaptfelllnga,
3. Dr. Grímur Thomsen á Bessastöðum, þingmaður Rangæinga.
4. assessor Benidikt Sveinsson á Vatni, þingmaður Árnesinga.
5. prestaskóíakennarl
Helgi Hálfdánarson í Reykjavík, þingmaður Vestmannaeyja.
6. prófastur Þórarinn Böðvarsson á Görðum, þingmaður Gullbringu- og Kjósarsýslu.
7. skólakennari Halldór Kristján Friðriksson, þingmaður Reykvíkinga.
8. Hallgrímur Jónsson, hreppstjóri á Guðrúnarkoti, þingmaður
Borgfirðinga.
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9.

Hjálmur Petursson,
hreppstjóri á Norðtungu, þingmaður
Mýrarnanna.
10. Egill Egilsson, verzlunarmaður í Reykjavík, þingmaður Snæfellinga.
tl. skjalavörður Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn, þingmaður
ísfirðinga.
12. Torfi Einarsson, hreppstjóri á Kleifum við Steingrímsfjörð,
þingmaður Strandasýslu.
13. Páll J. Vídalín, stúdent í Víðidalstungu, þingmaður Húnvetninga.
14. Davíð Guðmundsson, prestur á Felli, þingmaður Skagfirðinga.
15. Stefán Jónsson, umboðsmaður lÍ Steinsstöðum, þingmaður
Eyfirðinga.
16. Erlendur Goltskál ksson, bóndi á Garði í Kelduhverfl, varaþingmaður Norður-Píngeytaga.
17. Jón Sigurðsson, hreppstjóri á Gautlöndum, þingmaður Suður-:þingeyinga.
18. Páll Ólafsson, umboðsmaður á Hallfreðarstöðum, varaþingmaður Norður-Múlasýslu.
19. Björn Petursson, bóndi á Hallfreðarstöðum, varaþingmaður
Suður-Múlasýslu.
Konungsfulltrúi setti þingið með svo látandi ræðu:
Háttvirtu alþingismenn.
Eptir að Hans Hátign konungurinn
allramildast hefur falið
mer á hendur samkvæmt tilskipun 8. marz 1843 að vera fulltrúi
hans við þetta alþingi, álit eg skyldumina - eins og að undanförnu 'hefur verið venja frá þessum stað - að ávarpa yður með
fáeinum orðum.
Eg vil þá fyrst votta y.ður, háttvirtu alþingismenn, gleði mína
yfir þvi, að eiga hér fyrir höndum samvinnu með yður, hverra
flestallir hafa ásamt mer á undanfarandi þingum unnið að þeim
.mikilsvarðandi málefnum,.sem her hafa komið fram, og hverra stöðugur velviljihingað til hefur gjört mer starf mitt lstthært og ánægjusamt.
Af hinni konunglegu auglýsingu, sem bráðum mun verða afhent þingmönnum, munuð þer sjá, að Hans Hátign konungurinn
hefur vandlega íhugað athugasemdir þær og uppástungur, sem þingið
í hitt eð fyrra hefur gjört við þau frumvörp, er þá voru lögð fyrir
þingið, og að hann við lögleiðslu frumvarpanna hefur tekið þær til
greina að svo miklu leyti sem honum bara ~irzt þær á góðum
rökum byggðar.
Aptur á móti vorn breytingaruppástungur meiri
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hluta þingsins við frumvarpið til stjórnarskrár um hin sérstaklegu
málefni t~l.ands þess eðlis, að konungurinn ekki befur getað tekið
þær til greina, eu samkvæmt því, sem beinlínis var gjört ráð fyrir
í ástæðunum fyrir þessu frumvarpi og því, sem af konungsfulltrúanum í hitt eð fyrra optsinnis var tekið fram, hefur konungurinn
af ráðið í þetta skipti að láta ekki leggja neitt frumvarp til stjórnarskrár fyrir þingið, af því það mundi verða árangurslaust og einungis til timaspillis og kostnaðarauka að ræða þetta mál ýtarlegar
en. ~~t.ð(!tl, á.~
~iri·h,~:t4 þj~ns
ekkl1WJtur það fyrirkomulag
á framkvæmdarvaldinu og hinni stjórnarlegu ábyrgð, sem boðið var
fram í frumvarpinu, og sem að áliti konungs er það eina, sem
getur samrýmzt stöðu Íslands í ríkinu, aðgengilegt frá hálfu landsins.
En á hinn bóginn er stjórnarbótarmálið rætt svo ýtarlega á
hinum næst undanförnu þingum, að hin serstöku atriði þess hljóta
að vera. öllum þingmönnum full-ljós, og að serhver þingmaður
getur dæmt um það, með hvaða kjörum ver yfir höfuðað talagetum náð
-konstítuucnet-stlóruarskré,
og þar sem Hans Hátign konungurinn
í auglýsingunni tilkynnir þinginu, að hann muni framvegis vera reiðubúinn 1iI að verða við óskum þeim, sem kunna að koma fram af
Íslands hálfu um, að komið verði á frjálslegri stjórnarskipun, sem
se byg~ð á þeim grundvelli, er geti samrýmzt ríkisstjórnar-tilhögun þeirri, sem nú er og hinni óaðskiljanlegu heild ríkisins stendur það í þingsins valdi að koma stjórnarbótarmálinu
í það
horf, að ver getum átt von á, að það verði leitt til farsællegra endalyktq,
Á meðal frumvarpa. þeirra, sem eptir boði konungsins í þetta
skipti verða lögð fyrir }lillgið, skal eg einungis nefna frumvarp til
tilskipunar um skipaströnd,
um stofnun sjómannaskóla og um
niðurjöfnun alþingiskostnaðar.
Þessi frumvörp og hin, sem einnig
verða lögð fyrir þingið, eru ekki mjög margbrotin, og þess vegna
v~na eg, að hinn lögákveðni þingtími i þetta skipti muni reynast
nógur til úrgreiðslu bæði hinna konunglegu frumvarpa og málefna
þeirra, sem frá hálfu þingmanna kunna að verða lögð. fyrir þingið,
en á þann bátt mun alþiIlgis~ostna~urinn verða langtum. minni og
landsmönnum leubæran, en hann Opi hlngað til hefur verið.
Aður en ver byrjum samvinnu vora, skal eg þakklátlega
miaaast þeirrar mlklu velvildar og vináttu, sem þingmenn hafa
auðsýnt mer á hinum undanförnu þingum, og eg treysti því, háttvirtu alþingsmeun, að þer einnig á þessum samvinnutíma vorum,
sem nú fer í hönd, munuð sýna mer þá sömu velvild.
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í þessu trausti og með þeirri bæn,

að hinn algóði guð,
er
styrkir öll góð og hrein skilin áform, leggi sína blessun yfir samvinnu vora og gjöri úrslit hennar oss sjálfum til sóma og föðurlandi voru til heilla, lýsi eg i nafni og umboði hans hátignar konungsins þvi yfir:
ALþINGI ER SETT.
Að henni lokinni mælti hinn 3. konungkjörni
þingmaður:
Lengi lifi .Kris~ján konun.,ur binn níundi;
stóðu allir þingmenn upp og tóku undi.' það.
Konungsfulltrúi
gat þá þess, að hinn 6. konungkjörni
þingmaður,
prófastur
Ólafur Pálsson,
hefði skýrt ser frá, að hann
gæti eigi komið á þing f sumar,
og væri varaþingmaður,
leet.
theolog. Sigurður Melsteð, kominn á þing i hans stað.
Enn fremur befðu aðalplngmennimir
í Vestut-Skaptafellssýslu
, Norðurþingeyjarsýslu
og báðum Múlasýslllnum
tilkynnt ser, að þeir gætu
eigi komið á þing að þessu sinni,
en varaþingmennirnir
væru
komnir í þeirra stað.
Hann gat og þess,
að þingmennirnir
úr
Dalasýslu og Barðastrandarsýslu
væru enn ókomnir, en hann vissi
eigi betur, en að þeirra væri von innan skamms.
Því næst skoraði konungsfulltrúi
á þingmenn
að koma fram með mótmæli, ef
þeir hefðu einhver,
gegn þeim, er nú ættu setu í fyrsta skipti á
alþingi; sjálfur kvaðst hann ekkert bafa á móti þingsetu þessara
þingmanna,
enda varð heldur enginn þingmanna
til þess.
Þá skýrði konungsfnlltrúi
frá þvi, að bann samkvæmt
valdi
því, sem sel' væri gefið í skipunarbréfi
sínu 17. maím. þ. á., og
alþingistilskipuninni
8. marzm. 1843, hefði tekið sér til aðstoðarmanns, landsyílrrettardórnnra
Magnús Stephensen,og
væri hann
því viðstaddur í þingsalnum.
Þá skoraði konungsfulltrúi
samkvæmt
48. gr. alþingistilskipunarinnar
á hinn elzta þingmann,
hinn 1. konungkjörna,
etazráð
þórð Jónasson,
að gangast fyrir forsetakosningu;
gjörði hann það,
og 'bað þingmann ReykvílIinga
og þingmann Rangæinga
að vera
sér til aðstoðar, og skrifa upp atkvæðin, og var þingmaður
fsfirðinga, skjalavörður
Jón Sigurðsson,
kosinn forseti með 23 atkvæðum. Biskup Pétur Pétursson
og skólakennari
Halldór Kr. Friðriksson hlutu sitt atkvæði hvor.
Skjalavörður
Jón Sigurðsson gekk
þá til forsetasætis,
og þakkaði þinginu fyrir traust það, sem það
sýndi ser með kosningu þessari.
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því næst var kosinn varaforseti,
og var biskup petur Pétursson kosinn með 16 atkvæðum.
Bergur amtmaður
Thorberg
fékk
4 atkvæði, og 4 þingmenn aðrir sitt atkvæðið hvor.
Til skrifara voru kosnir skólakennari
Ha Ildór Kr, Friðriksson
með 22 atkv., og sera Eiríkur Kúld með 20 atkv. Grímur Thomsen fékk 4 atkv., og Egill Egilson
og sera Þórarinn
Böðvarsson
sitt atkvæðið hvor.
Grímur Thomsen
tók að ser skrifarastörfln
á
fundinum,
þar séra E. Kúld var eigi kominn.
Konungsfulltrúi
afhenti þá forseta skipunarbréf
sitt til að vera
konungsfulltrúi
á þessu þingi, dagsett
17. dag maímánaðar
þ. á.
með íslenzkri útleggingu
(Sjá II, I. bls.l; og því næst lagaboð þau,
sem út hara komið siðan alþingi var slitið J 871 handa Íslandi, og
voru það þau, er nú skal greina:
1. Konungleg
auglýsing til alþingis
um árangur
af þegnlegurn
tillögum þess og öðrum uppástungum
1871, dags. 23. dag
maím. t 873.
(Sjá II, bls. 2).
2. Tilskipun
umeptirlaun
handa öðrum yfirdómara
og [ústízsekritára í hinum konunglega íslenzka landsyflrretti,
Benedikt
Sveinssyni, dags. 27. janúar 1872.
3. Tilskipun um fiskiveiðar útlendra við Ísland, dags. 12.febr. 1872.
4. Tilskipun um sildar- og upsaveiði
með nót, dags. t 2. febr.
1872.
5. Tilskipun um spítalagjald af sjávarafla, dags. 12. febrúar 1872.
6. Tilskipun um stofnun búnaðarskóla
á Íslandi, dags. 12, feb)'.
1872.
7. Tilskipun um póstmál á Íslandi, dags. 26.febrúarmánaðar
1872.
8. Tilskipun um gjald á brennivíni
og öðrum áfengum drykkjum,
dags. 26. febr. 1872.
9. Tilskipun um kennslu heyrnar- og málleysingja, dags. 26. febrúar 1872.
10. Tilskipun um bæjarstjórn
lkaupstaðnumReykjavík,
dags. 20.
apríl 1872.
ll. Tilskipun um sveitastjórn
á Íslandi, dags. 4. dag maímán. 1872.
þvi næst afhenti konungsfulltrúi
forseta frumvörp þau, sem nú
skal greina:
1. Frumvarp
til tilskipunar
fyrir Ísland um skipaströnd.
(Sjá II,
bls. ll).
2. Frumvarp til tilskipunar fyrir ísland um niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins,
(Sjá II, bls. 39).
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3. Frumvarp til tilskipunar um stofnun sjómannaskóla á Íslandi o. ll. (Sjá II, bls. 45).
4. Frumvarp tiltilskip. fyrir Ísland um friðun á laxi. (Sjá II, bls. 53 ).
5. Frumvarp til tilskipunar Um ábyrgð fyrir eldsvoða á Reykjavíkur-kaupstað og tl. með þremur fylgiskjölum. (Sjá II, bls. 60).
6. Frumvarp til tilskipunar um hegningarvald það, sem stjórn hegningarhússins á Íslandi hefur. (Sjá II, bls. 74).
7. Frumvarp til tilskipunar um mótvarnir gegn því, að bölusött
og hin austurlenzka kélenusótt tlytjist til íslands. (Sjá ll, bls. 78).
8. Frumvarp til tilskipunar um nokkur hlunnindi fyrir sparisjóði
á Íslandi. (Sjá II, bls. 85).
9. Frumvarp til tilskip. um ljósmæðraskipun á Íslandi. (Sjá II, bls. 88).
10. Frumvarp til tilskipunar um það, að skip, sem flytja hvalkjöt
til Íslands, skuli vera undanþegin lestagjaldiþví,se.m
ákveðið
er í lögum 15. dag aprflm. l854. (Sjá II, bls. 9&).
þá er frumvörpum þessum var út býtt meðal þingmannanna,
skoraði forseti á þingmenn, að afhenda aerbæuarsjrár
þær, sem
þeir kynnu að hafa meðferðis til þingsins; ákvað bann slðan fund
næsta dag á hádegi, og sagði því næst:
'Fundi slitið.

2. fundur ---- 2. dag júlírn.
Forseti skýrði frá, að gjörðabók frá fyrsta fundi væri eigi fullsamin, og yrði því eigi lesin.
Forseti:
Það, sem samkvæmt dagskránni liggur fyrir á þessum fundi, er að kjósa oefOllir í 5 af hinum konungI. frumvörpum.
Hið fyrsta af þeim er kg\. frumvarp til tilskipunar um sktpaströnd,
og vil eg skora á hina háttvirtuþingmeno,
að ganga til nefndarkosningar í þessu máli.
Grímur Thomsen: Áður en gengið er til nefndarkosningarí
þessu máli, eins og yfir 'höfuð að tala í hinum öðrum málum út
af hinum kgl. frumvörpum, er lögð hafa verið fyrir þingið að þessu
sinni, vil eg biðja 'hina 'heiðruðu þingmenn að gæta þess, 'hvort
það se verulegt tilefni til að kjósa nefndir í þessi mál.
Það er
kunnugt, lað eptir alþ.tilskip.þáer
þinginu það í sjálfs-nld sett,
hvort það vill kjósa nefndir í kgl. Irumvðrp ieður eigi, sbr. 64. gr.
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alþ.tilskip. Bið háttvirta þing seu þess vegna, að það er alls ekk.i
andstætt réttum
lögum að ræða ekki mál þetta; en með því' aði
það er venja, að kjósa nefndir í kg!. frumvörp, þá skal eg koma,
með rök fyrir því, hvers vegna eg nú vil víkja frá venjunni. Eg,
verð að segja, því miður, og það mun líka öllum vera ljóst, aði
það er lítill gaumur gefinn af stjórninni tillögum alþingis I flestnm málum, sem. undir það eru borin. Þetta getur hvee s,eð",.sem
lítur á auglýsing konungs og hin konunglegu lög, sem út hafa,
komið. Það er gallinn. á ráðgefandi þingi, að það hefur litla á~
byrgð, því hún hvllir ön á stjórninni.
Þegar litið er til afdrifa
af tiUögum alþingis l871, þá sest fljótt, að stjórnin hefur lítið tekið
þær til greina; hún hefur að eins gjðnt það dálftið í þremur miki1svarðandi málefnum,
sem eru sveita~stjGrnarmálið, spftalamáliðreyndar að eins af því hún var margaeydd til þess - og póstmálið, að því leyti sem laun póstrneistarans voru lækkuð, Í öllum
öðrum verulegum atriðum hefur hin konunglega stjórn eigi tekið,
tillögur alþingis til greina.
Eg tala ekki um tillögu þingsins í
þeim málum, er stjórninni þykja mest varðandi, eður um þær, er
sprottnar eru af pólitísku kappi, heldur um tillögur þingsins í.
þeim málum, sem eru almenns eðlis og stjórninni þykja minna áríðandi. Þar sem nú stjórnin lekur svo Hlið tillit til tillaga þingsins, þá vil eg spyrja, hvort eigi virðist ástæða til að bregða út af
veÐjunni og vera eigi að ræða þessi mál, þar sem vér megum
næstum ganga að þ••i vísu, að breytingar þíngslns verði eigi teknar til greina, og það þannig einungis verði til tímaspillis og kostnaðar. Ver verðum að gæta þess, að okkar ráð eru dýr; vil eg
biðja menn að hafa það hugfast, að ver eigum, meðan þetta ástand!
varir, að vera mjög sparir á fe voru Þetta er Sef í lagi ástæðan,
hvers vegna eg ræð frá þvi, al), nefud se kosin i þessu! máli; en
þar við bætist og sú ástæðan, að frumvörpin eru þess eðlis, að
það er lítill eti á því, að þau séu góð og hagkvæm, eins og t. d.
frumvarp um skipaströud,
þar sem það mun vera lagað eptir samkynja tilskipun i Danmörku,
sem eg af eigin reynslu get vHnað
að er i alla staði hagkvæm. Eg álít því óþarfa, að ræða slíkt framar. Sama er að segja um frumvarpið um sjÓ.maJlnaskóla. Eg álít
og einnig óþarft, að kjósa Defn,d I það mál, þar sem það mál hefur svo opt verið rætt hér á þingum.
Hin frumvörpin eru þess
eðlis, að það gjörir· lítið til, þó þau að einhverju leyti séu ófullkomin. Líka vil eg biðja menn að gæla þess, að bið núvetanda
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ásigkomulag alþingis mun eigi vara lengi. Eg heyri það bæði á
landslýðnum og konungs fulltrúa.
En þegar þingið hefur fengið
löggjafarvald, þá er hægt að laga það, er ábótavant þykir I þessum lagaboðum. Enn er það, að hin kg!. auglýsing gefur oss þá
huggun, þó hún sannarlega að öðru leyti eigi se huggunarrík, að
hún bendir þinginu á það, er menn á dönsku kalla Initiativ, netnílað það komi sjálft með frumvarp, og viti, hvort allir geti eigi orðið
á eitt sáttir með það. En ef þingið tekur þetta málefni til meðferðar, þá mun þvi engan veginn veita af 4 vikum til að ræða stjórnarbötarmálið.
En konungsfulltrúi tók skýrt fram, að hann vildi,
að þingið að þessu sinni eigi yrði lengra en hinn lögákveðna tíma.
Sum frumvörpin eru þess eðlis, að stjórninni mun alveg standa á
sama, hvort þau eru tekin til meðferðar eður eigi, t. d. frurnv. iii
tilskipunar um brunabót fyrir Reykjavíkurkaupstað, um sparisjóð.
Að vísu er að eins einn slíkur sjóður stofnaður her á landi, og
eiga þeir miklar þakkir skildar, er gengizt hafa fyrir því, að koma
honum á fót og styðja efling hans, og álít eg, að sjálfir stofnendur
sjóðsins séu færastir um að semja lagaákvarðanir fyrir hann. Þess
vegna er það I stuttu máli álit mitt, að hin kg\. frumvörp nú séu
þess eðlis, að eigi se þörf á, að kjósa nefndir í þau, og er það því
min tillaga, að engin nefnd se kosin I það kg!. frumvarp, er nú
liggur fyrir, ne heldur í hin önnur.
Forseti:
Er það þá meining þingmannsins, að fallast á frumvarpið óbreytt? Það sýnist liggja beinlínis I orðum hans, þar sem
hann vitnaði til 64. gr. í alþingistilskipuninni.
Grímur Thomsen:
Katli sá, sem eg vísaði til í alþingistilsk.,
hljóðar svo:
••Ef á þeim fundi, er vor umboðsmaður ber frumvarpið upp,
«enginn i þinginu beiðist að nefnd se til kvödd, skal þingið á
«næsta fundi með atkvæðagreiðslu skera úr því, hvort ráða eigi
••til að framkvæma það, sem upp á er stungið, án þess að nefnd
«manna se til kvödd •.
Í þessu liggur þó ekki það, að það endilega þurfi að samþykkja frumvarpið óbreytt.
En þó það aldrei væri, þá hef eg
samt ekkert á móti því, þvi að þau eru sum þess eðlis, að það
næstum stendur á sama, hvort þau verða óbreytt að lögum eða ekki.
Eorseti: Það er ljóst, að annaðhvort verður þingið með þessari aðferð að samþykkja frumvarpið óbreytt eða þá á næsta fundi
að fella það óbreytt.
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þórarinn Böðvarsson:'

Eg er vanur
að heyra þingmann
Rangæinga
tala, og eg er líka vanur að sannfærast af orðum hans;
en þó get eg að þessu sinni ekki öldungis fallizt á skoðun hans. Eg
er honum samdóma um það, að eg vil að þingtíminn
verði sem
stytztur; eg vil ekki vera að ræða það, sem ekkert
er f varið.
Hann hafði rétt fyrir ser, er hann sagði, að stjórnin tæki ekki ætíð tillit til tillaga alþingis; en hann tók það eigi fram,
hve verulegar þær tillögur
þingsins væru, er stjórnin eigi tæki til greina.
En þó miklu minna tillit væri haft til þess, sem þingið segir og
leggur UI, þá vil eg samt ekki hætta að tala, meðan mer er leyft
að tala.
Eg ræð því þinginu til, að kjósa nefndir í að minnsta
kosti 4 af hinum
konunglegu
frumvörpum,
og vona eg, að það
muni eigi taka langan tíma fyrir þingið að taka þau til meðferðar.
Hin frumvörpin
eru eigi svo margbrotin,
að þau gætu ef til vill
orðið rædd, án þess að nefndir verði settar,
Forseti: Her liggur að eins fyrir til umræðu frumvarp til tilskipunar um skipaströnd.
Konung,~fulltrúi:
Hin 64. gr. alþingistilskípunarinuar,
sem
hinn háttvirti uppástungumaður
hefur skýrskolað
til, leyfir vissulega þinginu að setja ekki nefnd iii meðhöndlunar
hinna konunglegu frumvarpa,
en þá verður þingið samkvæmt greininni
með atkvæðagreiðslu
að skera úr þvi, hvort ráða eigi til að framkvæma
það, sem upp á er stungið.
Það er nú vafalaust, að þessari atkvæðagreiðslu
mun frá stjórnarinnar
hálfu verða gefin sú hin sama
þýðing og hinni venjulegu
meðferðfrumvarpanna,
þar sem nefnd
verður selt, nefndarálit
samið, þingmönnum
gefinn
kostur á að
gjöra breytingaruppástungur
við frumvarpið
og frumvarpið
rætt tvisvar, áður en til atkvæðagreiðslunnar
kemur j en það hlýtur að vera
sá mikli munur á þessum 2 aðferðum,
að þingið með því að fylgja
hinni vanalegu aðferð getur leitt rök að ályktun sinni, á meðan það
með því að setja ekki nefnd, heldur greiða atkvæði um frumvarpið, eins og menn kalla það, ••en bloc», þ. e. i einu og einungis
um heild frumvarpsins
en ekki serstök atriði þess, ekki getur stutt
ályktun sína með rökum.
En þetta er eptir hlutarins
eðli mjög áríðandi frá þingsins
hálfu, á meðan það hefur ekki löggjafarvald.
Þegar búið er að leita álits þingsins um mál nokkurt, með því
að leggja fyrir það konunglegt
frumvarp, þá á þingið sjálft að skera
úr því, hvernig það óskar að beita
ráðgjafarvaldi
sínu; en þessu
valdi verður beitt, hvort sem þingið greiðir
atkvæði um málið án
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nokkurrar rannsóknar, eða eptir þvíJíkri, og konungurinn á þar á
eptir að leggja úrskurð sinn á málið, hvort frumvarpið verði að
lögleiða eða ekki. Eg fæ þess vegna ekki betur séð, en að þingið, með þeirri aðferð, sem stungið er upp á, sleppi úr höndum
sínum hinum þýðingarmiklu áhrifum, sem það eptir alþingistilskipuninni getur haft á úrslit málsins.
Frumvarp það, sem her ræðir um, er að mínu áliti þess eðlis,
að þingmenn eigi hafi getað á þeim stutta tíma, sem til þess hefur verið, kynnt ser hin serstöku atriði málsins til hlítar, og skal
eg þess vegna einnig frá þessu sjónarmiði mæla á móti uppástungunni.
Grímur Thomsen:
Þar sem þingmaður Gullbringusýslu réð
til þess, að nefnd væri kosin í sum af hinum kgl, frumvörpum,
en játaði þó hins vegar, að stjórnin tæki lítið tillit til tillaga alþingis,
þá fæ eg eigi betur séð, en það se hvort móti öðru, þvi eg vil
biðja menn vel að gæta þess, að eg er eigi móti nefnd í málinu,
ef líkindi væru til, að tillögum þingsins væri hlýtt j en nú eru einmitt miklu meiri líkindi til þess, að þeim eigi ,erði hlýtt, þess
vegna ræð eg til þess, að þingið eigi eyði Uma til þess að taka
þau til meðferðar, að minnsta kosti eigi að svo komnu máli. Þar
sem konungsfulltrúi sagði, að þingmenn eigi hefðu kynnt ser frumvarpið nógsamlega til þess þegar að geta ráðið frá að kjósa nefnd í
það, þá er það að vísu satt; en hins vegar verð eg einnig að taka
það fram, að þessi tilsk. er löguð eptir samkynja tilskipun fyrir
Danmörku frá 1836, sem eg af eigin praxis get vitað að er góð og
gagnleg; og þótt eitthvað kynni þar að þykja ábótavant, þá mætti
breyta þvi með tímanum. það er þvi, eins og eg áður sagði, aðalástæðan fyrir þessari tillögu minni, að eg eigi vil eyða fe og tíma
til nefndargjörða í slíkum málum sem þetta, þar sem óvíst er, hvort
tillögurnar verði teknar til greina, og hvað mig sjálfan persónulega snertir, þá má eg segja það, að mer leiðist að gefa manni ráð
eptir beztu vitund, er hann aldrei hlýðir; eins er því varið með
hina kg\. stjórn, að mer leiðist að gefa henni ráð. Þess vegna
verð eg að halda þvi fast fram, að frumvarpið verði rætt, en eigi kosin
nefnd í það.
Forseti:
Það er eigi löglegt, að ræða frumvarpið án þess
nefnd se kosin í það, og verði nefnd eigi kosin I það, þá verður
beinlínis borið upp til atkvæða á næsta fundi samkvæmt tilskipun.
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inni, hvort þingið vilji ráða til, að framkvæmt verði það, sem frumvarpið segir fyrir.
Grímur Thomsen:
Má eg bæta þvi við, að þingið hefur nægan tíma til að íhuga frumvarpið, þangað til næsti fundur um það
verður haldinn.
Forseti:
það er að vísu satt; en það væri mótstætt
hvort öðru, að neita nú að kjósa nefnd, en fara að kjósa nefnd á
næsta fundi.
Grímur Thomsen:
Það var aldrei ætlun miu, heldur hitt, að
annar fundur yrði haldin seinna um þetta mál, og þá gæti þingið
sagt fullt eins vel, hvort það vildi ráða rrá frumvarpinu eða eigi.
Það er augljóst, að ef nefnd verður eigi kosin í málið nú þegar,
þá verður það eigi heldur gjört seinna.
Jón Sigurðsson:
Eg ætlaði eigi að tala i þessu máli, en þar
sem forseti skoraði á þingmenn að taka til máls, þá leyfi eg mer
að tala fáein orð.
Eg fellst alveg á skoðun forseta í þessu .efui,
Ef þingið aðhyllist tillögu þingmanns Rangæinga,
þá fæ eg eigi
betur seð,en
að þingið hljóti annaðhvort að samþykkja frumvarpið
óbreytt eða kasta því alveg, þvíbreyttngaratkvæðum
verður eigi
komið að með slíkri málsmeðferð.
Eg fyrir mitt leyti hef lítið
lesið I frumvarpinujen
eg hygg· þó, .að þingið mundi eigi vilja
samþykkja það óbreytt eða gjöra það að lögum, og er það því mín
tillaga, að nefnd sé kosin í málinu.
Benidikt Sveinsson:
Eg fyrir mitt leyti verð að .álita, að ástæðurþær, sem þingmaður Rang:æinga bar framfy.rir uppástungu sinni, séu
í alla staði góðar og gildar, en eg verð .aptur að segja, að vegurinn, sem hann vill samkvæmt 64. gr. aJþingistHskip.velja,
!le
næstaóheppilegur,
því mer virðist, að hann einmitt með honum
útiloki þingið frá því, að láta þessar ástæður sínar í ljósi, já meiea
að segja: útiloki þingið frá að gjöra grein fyrir meðferð sinni á
frumvarpinu gagnvart stjórninni.
Þingið getur sem se ekki látif).
ástæður sínar í ljósi með rökum fyrir s1jórninni nema einmitt með
þvi móti, að nefndse kosin í málið.
Eg er alveg samdóma forsetaum það, að veldi þingið þann veg, .sem þingmaðurinn réð til,
þá gæti það eigi annað gjört, en á næsta fundi gengið þegjandi til
atkv.æða.Eg
verðþv.í að ráða þinginu frá, að aðhyllast þennan
veg, en hins vegar treysti eg því fastlega, að þessar hinar sömu
ástæður komi fram hjá nefndinni og' að fuUt tillit verði baft til
þess, að eyða ekki óþarfuumr.æðnm til þessa máls.
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Stefán .Jónsson: Þella er ný aðferð her á þingi, þótt alþingistiIsk. að vísu heimili hana; og hefur henni aldrei verið beitt nema
við einstaka srnámál;
en þar sem hin konunglegu
frumvörp,
er
nú liggja fyrir, eru svo mörg og sum svo mikilsverð,
þá virðist
mer eigi ráðlegt, að hlíta þessari aðferð.
Eg hygg, að eigi muni
þurfa að lengja þingtímann
af þeirri ástæðu,
því mjög fáar bænarskrár munu vera komnar til þingsins úr landinu,
af þvi alþýða
manna er farin að sjá, að stjórnin gefur óskum manna og tillögum svo lítinn gaum.
Eg ræð því þinginu frá, að aðhyllast uppástungu þingmanns
Rangæinga.
Grímur Thomsen: ÞrIr sem þingmaður
Árnesinga
sagði, að
þingið með þessari aðferð væri útilokað frá, að gefa ástæður sínar
til kynna, þá er það ekki rétt skoðað, því stjórnin ser einmitt aldrei ljósar en þá, að þinginu þykir lítill gaumur gefinn ráðum sínum, þegar það eigi vill kjósa nefndir til að taka frumvörpin
til
meðferðar.
Benidikt Sveinsson:
Eg get þó sannarlega
ekki ímyndað mer,
að hinn háttvirti
þingmaður Rangæinga haldi, að ákvörðunin í 64.
gr. alþing.tilsk. se virkilega gefin til að greiða götu fyrir uppástungu
hans.
Greinin litur að þeim frumvörpum,
sem í sjálfu ser eru
svo ljós, að þau þurfa eigi rannsóknar
i nefnd við, en er slzt gefin
til þess að láta óánægju þingsins i ljósi, eins og þingmaðurinn
heldur fram.
Þess vegna er engin lögleg heimild í þessari 64. gr.
til að láta á þennan hátt óánægju þingsins i ljósi.
Grímur Thomsen:
Eg held, að stjórnin fái að vita, hvaða ástæður það voru, er leiddu þingið til að hlíta þessari aðferð, ntl.
þær, að þinginu leiddist að gefa ráð, er eigi væri fylgt, því það
sest i þingtíðindunum,
sem send eru stjórninn bæði á íslenzku og
dönsku.
þar sem þingmaður Eyfirðinga sagði, að það mundi eigi
taka mikinntima
upp, þótt nefnd væri sett ! málum þessum, þá
er það eigi rétt, því það útheimlist
ávallt miklu meiri tími til
nefndarstarfa
I málum heldur en til hins, að ráða til eða frá þeim
í heild sinni.
það er reyndar satt, að breytingaratkvæðum
verður
þá ekki við komið, en það er sannarlega
enginn
skaði, þvi ef
þingið
fær löggjafarvald,
þá má laga það, er ábótavant
þykir,
seinna; og þó það drægist í 2 eða 3 ár, þá get eg ekki séð, að
það se svo hættulegt.
það hafa fundizt gallar á lögum,
eptir að
þó bæði nefnd og stjórn hall átt við hið upphaflega frumvarp, t.d.
spítalalögin,
svo það er engin trygging fyrir þvi, að lögin verði
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fullkomin, þó. nefnd se kosin í málin; en ef þingið vill ekki kjósa
nefnd í málin, þá er það stjórninni hending um, að þinginu þykir
tillögum sínum of lítill gaumur gefinn.
Benidikt Sveinsson:
Nú fer mer að verða með öllu óskiljanleg uppástunga
þingmanns
Rangæinga,
og mar virðist ekki betur,
en að hún sjálf með þessu móti eyði þýðingu þeirri, sem hún eptir
augnamiði sínu átti að hafa; því að ef ástæðan fyrir því, að fara
þannig með frumvörpin
er sú, að þingið álítur, að tillögum sínum
sé of lítill gaumur gefinn, því skyldi þá þingið ráða til, að fallast
á frumvarpið óbreytt,
eður einmitt þannig úr garði gjört, eins og
það mundi verða eptir að breytingum
þingsins á því væri hrundið.
Sa það meiningin, að af því að stjórnin tekur ekki tillit til tillögu
þingsins,
þá eigi það ekki annað að gjöra en fallast á frumvarp
hennar óbreytt, þá er eg þessari aðferð öldungis mótfaJlin, og get
sannarlega
eigi forsvarað hana fyrir mer sjálfum, kjósendum
mínum
De landsmönnum
yfir höfuð.
þetta væri sem menn segja nokkurs
konar Falliterklærinq, sem væri ósæmileg fyrir alþingi fslendinga.
Nei! ætti tillaga þingmanns Rangæinga
að hafa nokkra þýðingu, þá
verður þingið beinlínis að ráða frá frumvörpunum
í heild sinni, og
væri eg viss um, að þingið hlítti þessari aðferð,
þá væri þó umtalsmál, að eg greiddi atkvæði mitt með uppástungu
þingmanns
Rangæinga,
lægi ekki annar vegur betri og beinni fyrir hendi.
Grímur Thomsen: Eg skal eigi eyða fleirum orðum um þetta
mál, enda þykist eg hafa talað ljóslega
um það áður.
Eg skil
greinina svo, að þingið hafi fulla heimild til að ráða frá sumum
kgl. frumvörpum.
Mer er kunnugt,
að margar
bænarskrár
úr
landinu eru komnar um stjórnarbótarmálið,
og hin kgl. auglýsing
gefur einnig þinginu hending um, að taka það mál til meðferðar;
og það er enn þá næg orsök fyrir þingið til þess, að verja sem
minnstum
tíma til þessara
smámála,
svo það geti varið sem
mestum tíma til þessa mestvarðanda
málefnis.
Eg get eigi verið
samdóma þingmanni
Eyfirðinga um það, að hinn lögskipaði þingtími verði nógu langur,
ef nefndir verða kosnar
í öll smámálin.
Það er reyndar satt, að bænarskrárnar
nú munu vera færri en að
undanförnu,
en þær eru aptur. því. þyngri á voginni.
Eg vil því
biðja þingið vel að íhuga, hvort það sé eigi meira áríðandi,
að
hafa nægan tíma til afgreiðslu stjórnarbótarmálsins,
heldur en að
sitja lengi yfir þessum smámálum.
Stefán Jónsson:
Eg er nú svo vanafastur,
að mer getur ó-
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mögulega geðjazt að þessari uppástungu.
Ver getum ekki heldur
dæmt um, hve langan tíma muni þurfa til að ræða stjórnarbótarmálið, og allir þingmenn verða þó ekki i þeirri nefnd, og eg hygg,
að það verði ekki skemmtilegra
fyrir hina, sem ekki eru í ben ni,
að rangla her um bæinn á meðan,
heldur en að starfa að þessum smærri málum.
Grímur Thomsen: Það er þó víst, að meiri tíma þarf, ef
nefndir verða kosnar
i öll málin;
líka er það óvíst, hve margir
verða kosnir í stjórnarmálsnefndinni.
Forseti: Fyrst eigi taka fleiri til máls, bið eg þingmenn
að
ganga til atkvæða um, hvort nefnd skuli kosin í máli þessu eður
eigi; ráði þingið frá nefnd i málinu, þá verður borið upp á næsta
fundi, hvort þingið vill ráða til, að frumvarpið nái lagagildi óbreytt,
samkv. 64. ~ alþ.tilskip.
Siðan var það samþykkt, að nefnd skyldi kjósa með 21 atkv.
móti 2, og skyldi sú nefnd vera skipuð [, mönnum.
Þessir [, menn hlutu kosningu:
Benídíkt Sveinsson
með 20 atkv.
Torfi Einarsson
14
Jón Jónsson
14
Hallgrímur Jónsson
14
Egill Egilsson
13
Málið afhent þingmanni
Árnesinga,
er hafði flest atkvæði til
nefndarinnar.
Forseti: Með því eg álít, að uppástunga
þingmanns
Rangæinga gildi um öll hin kgl. frumvörp,
þá vil eg biðja þingmenn
fyrst að greiða atkvæði um, hvort nefnd skuli kosin í málinu. um
kgl, frumvarp
til laga um sjómannaskóla
II íslandi, og síðan um
nefndina sjálfa, hversu
fjölskipuð hún skuli vera; en eg álít, að
engin umræða þurfi framar að verða um bið fyrstnefnda
atriði; vil
eg því biðja þingmenn að ganga þegar til atkvæða um það, hvort
þeir vilja hafa nefnd kosna I þetta mál.
þvi næst var gengið til atkvæða, og það ákveðið með 20 at. kvæðum, að nefnd skyldi kjósa; var og samþykt 3 manna nefnd með
meiri hluta atkvæða, og hlutu þessir kosning:
Egill Egilsson
með 17 atkv.
Páll VIdalín
13 Davíð GuðmundssonJ1
Málið afhent þingmanni Snæfellinga.
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Eorseti : Því næst skora eg á þingmenn að greiða atkvæði
nm, hvort nefnd skuli kosin I málinu um kgl. frumvarp til laga um
alþingiskostnað.
Var þá samþykkt með 15 atkvæðum, að kjósa
nefnd, og 3 manna nefnd ákveðin með meiri hluta atkvæða, og
urðu þessir fyrir kosningu:
Stefán Jónsson
með 13 atkv.
Halldór Friðriksson 12
Erlendur Gottskálkss. 8
Málið Btbent þiogRlanni Eyfirðinga.
1!orseti: Þá vil eg enn biðja þingmenn að skera úr því með
atk væðagreiðslu, hvort nefnd skuli kjósa i málinu um kgl. frumvarp
til laga um friðun á laxi.
Var það þá samþykkt með 17 atkvæðum, að setja nefnd, og þv~;
næst ákveðið, að 3 manna nefnd skyldi vera iþessu máli, og urðuþessir kosnir:
Hjálmur Petursson
• með 18 atkv.
Páll Vídalín
. 14 Páll Ólafsson . . . ~ 12 Forseti: Loksins vil eg biðja menn að ákveða með atkvæðagreiðslu, hvort nefnd skuli kosin í málinu um kgl. frumvarp til
laga um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavík.
Þar var ákveðið með 18 atkvæðum, að nefnd skyldi kjósa í
málið, og fí manna nefnd síðan samþykkt, en þessir hlutu kosning:
. Halldór Friðriksson með 21 atkv.
Jón Sigurðsson
I3
Egill Egilsson
- 12
Bjórn Petursson
10
Páll Vídalín og Bergur Thorberg fengu 8 atkvæði hvor,
en hinn fymefndi var eldri og varð því nefndarmaður.
Málið afhent þingmanni Reykvíkinga.
Konungsfulltn1i:
Dómsmálastjórnin hefur með bréf frá 20 maím.
þ. á. skorað á mig, að skjóta því til þingsins, hvort nokkurt af þeim
lagaboðum, er út hafa komið í Danmörku á árunum 1871 og 1872,
og sem prentuð eru í «Lovtídenden
eptir áliti þess sé þess eðlis,
að þau geti orðið gjörð að lögum fyrir Ísland. En fyrir sitt leyti
hefur dómsmálastjórnin ekki álitið að svo væri, og því ekki heldur
fundiðástæau til, að leggja neitt af þeim fram í frumvarpi. Eg
skal bæla þvi \lið, að ••Lovtidenden» , sem eg hef skýrskotað tiJ,
verða ókeypis fengin alþíngfsbékasafninu og 'munu finnast á því.
1),
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vorum er þá lokið í dag. Eg ákveð fund
á morgun kl. 12, og verður þá haldið áfram nefndarkosningum til
hinna annara kgl.frumvarpa, og kosnir tveir ritnefndarmenn alþingistíðindanna.
Fundi slitið.
Forseti :

Störfum

3. dag júlím,

3. fundur. -

Forseti skýrði frá þvi, að bann befði fengið tilkynning frá
binum 4. konungkjörna þingmanni um, a~ hann gæti eigi söu
fund þennan I dag; enn fremur-gat hann þess, að þlngrnennlrnlr
úr Barðastrandarsýslu
og Dalasýslu væru komnir, og hefði þingmaður Barðstr endinga samkvæmt kosning þingsins sezt í skrifarasæli. Þar næst gat forseti þess, að bann hefði tekið við tveim
bænarskrám
úr Vestmannaeyjum,
annari um gjaldmáta á landskuldargjaldi, annari frá yfirsetukonunni
á Vestmannaeyjum
um
launaviðbót handa yfirsetukonu á Vestmannaeyjum.
Enn fremur
gat forsett þess, að hann hefði fengið tilkynningar um kosningar
formanna og skrifara í nokkrum nefndum, sem þingið hafði sett,
svo sem í málinu um skípaströnd, að þar væri formaður kosinn
Benidikt Sveinsson, skrifari Egill Egilsson; í málinu um stofnun
sjómannaskóla, formaður Egill Egilsson, en skrifari Davíð Guðmundsson; í málinu um friðun á laxi, formaður Bjálmur Petursson, skrifari Páll Vídalín; í málinu um niðurjöfnun alþingiskostnaðarins, formaður Halldór Friðriksson, skrifari Erlendur Gottskálksson.
Því næst var gjörðabók frá tveimur hinum fyrstu fundum lesin
og samþykkt.
Forseti gat þess, að bæjarfógetinn í Reykjavík hefði sent ser
nokkur exx. af samþykkt fyrir sparisjóð í Reykjavík, og lét hann
út býla þeim meðal þingmanna þeim til hliðsjónar í málinu um
hið konunglega frumvarp um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á
Íslandi.
Þar næst las forseti upp svar frá stiptsyfirvðldunum
upp lÍ
bréf hans um prentunarkjör
alþingistíðindanna ; var þar gefinn
kostur á, að prentkostnaður yrði 12 rd. fyrir prentun
örk hverri,
en pappír 5 dölum dýrari en í hitt eð fyrra; gat hann þess um
á
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leið, að honum fyrir sitt leyti virtist tilboð stiptsyflrvuldanna sanngjarnt og aðgengilegt; að eins lýsti hann þeirri ósk sinni og von,
að stiptsyflrvöldin gjörðu allt sitt. til, að prentun tiðindanna gæti
gengið sem greiðlegast.
Með því nú .enginn þingmanna eptir áskorun forseta kom
fram með nein mótmæli gegn þessum prentunarkostum, áleit forseti samning þennan samþykktan af þinginu.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur fyrst til nefndarkosningar í málinu um kgl. frumvarp til tilskip. um ljósmæður á Íslandi, og vil eg eins og í gær fyrst leita atkvæða þingmanna um,
hvort nefnd skuli kosin í því máli, og síðan, verði nefndarkosning samþykkt, leita atkvæða um, hve fjölskipuð hún skuli vera.
þá var ákveðið með 21 atkvæði, að nefnd skyldi kjósa, og
3 manna nefnd því næst samþykkt, og hlutu þessir kosningu:
Eiríkur Kúld..
með 16 atkv.
Hjálmur Petursson.
15 Stefán Eiríksson
14 og var málið afhent þingmanni Barðstrendinga,
er flest atkvæði
hlaut.
Þar næst var nefndarkosning samþykkt með 21 atkvæði í
málinu um kgl. frumvarp til tilskipunar um hegningarvald það,
sem stjórn hegningarhússins
á Íslandi hefur, og 3 manna nefnd
ákveðin; þessir hlutu kosning:
Benidikt Sveinsson.
með 17 atkv.
Guðmundur Einarsson
15
Jón Sigurðsson . . . 13
Málið afhent þingmanni Árnesinga.
Þar næst var nefndarkosning
samþykkt með 19 atkvæðum í
málinu um kgl. frumvarp til laga um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á islandi, og ákveðin 3' manna nefnd. Þessir 3 menn voru
kosnir í nefndina:
Halldór Friðriksson •
með 17 atkv.
Hallgrímur Jónsson .
15 Egill Egilsson.
.
14Málið afhent þingmanni Reykvíkinga.
Þessu næst var á sama hátt samþykkt með 19 atkvæðum, að
kosin skyldi nefnd í málinu um kgl. frumvarp til tilskipunar um
mótvarnir gegn bólu og hinni austurlenzku kólerusótt, og ákveðin
3 manna nefnd. Þessir 3 menn voru kosnir í nefndina:
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Björn Petursson
með 14 atkv.
Eiríkur Kúld
13 Jón Jónsson
13 Málið afhent varaþingmanni
Suður- Múlasýsln.
Loksins var gengið til atkvæða um, hvort nefnd skyldi kosin í
málinu um kg\. frumvarp til tilskipunar um skip, er flytja hvalkjöt til
Íslands, og var ákveðið með 16 atkvæðum, að svo skyldi vera; síðan
var 3 manna nefnd samþykkt.
Fyrir þeirri kosningu urðu:
Páll Ólafsson
. . . með 21 atkv.
Torfi Einarsson
18
Davíð Guðmundsson.
13
Málið var svo afhent varaþingmanni
Norður- Múlasýslu.
Síðan skoraði forseti á þingmenn
að kjósa 2 menn í ritnefnd
þingtlðlndanna,
og voru þessir kosnir:
Halldór Kr. Friðriksson
með 21 atkv.
Egill Egilsson
14 Forseti gat þess, að á morgun væri synodus og á laugardaginn húss- og bústjórnarfélagsfundur,
enda væri ekkert funda-efni
fyrir höndum að svo stöddu.
Ákvað hann því fund á mánudag
kl. 12, en skoraði jafnframt á nefndir þær, er kosnar voru f gær og í
dag, að vinna knálega þessa daga, og á þingmenn, að koma fram með
bænarskrár
þær og uppastúngur,
sem þeir hefðu meðferðis, svo að
sem flest mál gætu orðið undirbúin til mánudags,
og hvert málið
gæti rekið annað í næstu viku.
Sagði siðan:
Fundi slitið.

4. fundur.-·

7.. dag júlím.

Forseti skýrði frá þvi, að hann hefði fengið
tilkynningu
frá
4 nefndum,
sem kosnar
eru til að rannsaka
hin kg\. frumvörp,
um það, hverja þær hefðu kosið ser til formanna
og skrifara;
þannig væri i nefndinni i málinu um kgl. frumvarp um mótvarnir
gegn bólusótt og hinni austurlensku
kólerusótt
kosinn til formanns
Eiríkur Káld, til skrifara Jón Jónsson;
í nefndinni
í málinu um
kg!. frumvarp til tiltikip. um hlunnindi fyrir sparisjóði
Hallgrímur
Jónsson til formanns, Egill Egilsson til skrifara; í nefndinni i málinu
um kg\. frumvarp um það, að skip, er flytja hvalkjöt til Islands, skuli
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vera undanþegin
lestagjaldi
kosinn
formaður
Torfi Einarsson,
skrifari Davíð Guðmundsson;
í nefndinni í málinu um kgl, frumvarp nm ljósmæðraskipun
á Íslandi formaður Eiríkur Kúld, skrifari Stefán Eiríksson.
Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin og samþykkt.
Forseti:
Samkvæmt dagskránni
liggur fyrir inngangsumræða
og nefndarkosning,
ef svo verður ákveðið, út af ýmsum bænarskrám, er þingið hefur fengið til meðferðar.
Fyrst er málið um
bænarskrá Vestmannaeyinga
um breyting á landskuldargjaldi.
Hinn
háttvirti þingmaður
Vestmannaeyinga
er flutningsmaður
þessarar
bænarskrár.
og mun hann lesa hana upp og að öðru leyti skýra
frá málinu eptir því, sem hann álítur nauðsynlegt.
Helgi Háffdánarson:
Bænarskrá þessi hljóðar þannig:
(Sjá. II. bls. 97).
Mál þetta er ekki óknnnugt
her á þinginu,
því 1867 var
sams konar bænarskrá her fyrir frá Vestmannaeyingum,
er fór þess
fl flot, að breytt yrði landskuldargjaldi
eyjarbúa á þann hátt, að i
stað harðflsksverðsías,
er gjaldið hefur verið byggt á, yrði meðalverð allra meðalverða gjört að þeim grundvelli, er gjald þetta væri
miðað við. Þá tók þingið máli þessu vel, ~eð því það var beiðendunum samdóma um það, að gjaldið væri allt of hátt.
Málinu
var þá visað í nefnd, er til þess var kjörin; eptir að nefndin harði
skilað þinginu áliti sínu um málið, varð það niðurstaðan,
að þvi
var vísað forsetaveginn
til hlutaðeigandi
yfirvalda.
En nú hefur
svo farið, að málið hefur engan árangur fengið á þessari leið, og
því er það eon á ný komið her inn á þingið.
Og er nú vissulega enn brýoni nauðsyn en áður til að greiða fyrir málinu sem
bezt, því síðan hefur harðfiskur næsta mjög hækkað í verði; hins
vegar hefur þar á eyjunum verið megnasta
fiskileysi undanfarin
ár, þangað til nú Í ár að lítið eitt befur skánað í því tilliti. Auk
þess hefur fugltekjan,
sem er annar aðalatvinnuvegur
eyjarbúa
hrugðiat mjög á seinni árum á Vestmannaeyjum,
og hefur af
þessu hvorutveggja. leitt almenna örbyrgð og bágindi meðal eyjarbúa. Það virðist mjög svo óeðlilegt,
að eyjarmenn
skuli gjalda
eptir verðlagi á þeirri vörutegund,
er ekki er þar' til,
sem er
barðfiskurinn.
Þess var þegar getið á þinginu
1867, að Vest-"
manoaeyingar
væru hættir að verka harðfisk, og að þeim væri jafnvel orðið ómögulegt að gjöra það, þar eð það pláz, er áður hafði
verið þurrkaður fiskur á, væri búið að taka til annars;
Eg vona
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þvi, að þingið líti á neyð beiðandanna,
sem þeir vissulega
ekki
gjöra of mikið úr; því bæði er það salt, að eyjarbúum
er, sökum
hinna almennu báginda á eyjunum, ríkt f huga að flytja sig burt
til Vesturheims,
og líka hef jeg heyrt þess getið, að dugandi
menn þar séu farnir að hugsa um, að leita ser hælis á landi til
að flýja undan þeim sveitarþyngslum
og vandræðum,
er þar eiga
ser stað.
Eg þykist vita, að menn segi, að landssjóðurinn
muni
bíða tjón við það, ef gjaldinu verður breytt samkvæmt beiðni Vestmannaeyinga,
en eg bið menn vel að athuga,
hvort sj óð UI' sá
muni ekki missa meira i, ef jarðirnar i eyjunum taka til að leggjast alveg í eyði sakir vaxandi báginda.
Eg óska og vona, að
þingið kjósi nefnd f máli þessu, og leyfi eg mer að stinga upp á
3 manna nefnd.
Konungsfull17'úi:
Þar sem eptir tilsk. 15. maí 1705 ekki
má breyta álnatali Jandskuldarinnar,
verður við byggingu umboðsjarðanna ekki annað eptir af samningsfrelsi
því, er þó eptir hlutarins eðli á að ráða byggingarskilmálum
allra jarða, en frelsið til
að ákveða borgun
jarða-afgjaldanna
í ýmsum
landanrum
eptir
gæðum jarðanna.
Þess vegna má, eptir minni meiningu,
ekki
gjöra neina lögákveðna
breytingu
á gjaldmátanum,
nema undir
eins að breyta ákvörðuninni
í tilsk. 1705. Eg skal því í nafni
samningsfrelsisins,
er vera á hið sama, hvort sem landssjóðurinn
eða aðrir landsdrottnar
eiga í hlut, mæla á móti þessari uppástungu.
Á hinn bóginn er mer það kunnugt að ástandið á Vestmannaeyjum á hinum síðastliðnu árum hefur verið mjög bágt, en um
það er eptir minni sannfæringu
ekki byggingarskilmálum
umboðsjarðanna að kenna, heldur öðrum kringumstæðum,
og á meðal
þeirra fiskileysi og minni arð af lundaveiðinni.
Þó að hinn venjulegi gjaldmáti
á jarða-afgjöldunum
á Vestmannaeyjum
se eptir
barðfisksverði,
og þó að þetta verð hafi hækkað ekki lítið og á
stundum verið töluvert hærra en saltfisksverðið,
eru jarðirnar
á
þessum eyjum að tiltölu ekki leigðar með ósanngjarnara
afgjaldi
en aðrar jarðir ber í landinu, eins og einnig 1867 var tekið fram
her í salnum, og skal eg í þessu tilliti skýra þinginu frá að þau,
miðuð víð hina nýju jarðabók, eru að fráteknum
tómthúsunum
að
meðaltölu
9 álnir, en að þeim maðtöldum
II al. fyrir hvert
jarðarhundrað.
En þar sem munurinn
á milli harðfisksverðsins
og saltfisksverðsins
i ár er 51/~sk., þá mundi breyting
sú, sem
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beðið er um, ekki nema meiru en á milli 48 og 60 sk. fyrir
hvert jarðarhundrað,
en þetta gjörir fyrir hverja meðaljörð á Vestmannaeyjum
her um bil 4 rd. um árið.
Þó að þessi upphæð
kunni að vera mörgum leiguliðum
tilfinnanleg,
er það samt auðsælt, að hún getur ómögulega valdið þeirri eymd og sveilarþyngslum, sem bænarskráin
bendir að.
Það verður að ráða bót á þeim vandræðum,
sem Vestmannaeyjar nú sem stendur eru undirorpnar,
á annan hátt en her er
stungið upp á, og þingmönnum
er það kunnugt, að stjórnin hefur
ekki látið ser þetta liggja I léttu rúmi, þvi hún hefur til að létta
af þessum vandræðum veitt 500 rd. árlega í 3 ár til túnræktar á
Vestmannaeyjum,
og her með hefur að miklu leyti bætzt úr ástandinu, þó að ekki öll veitingin se notuð.
Einnig mun stjórnin,
þegar i stökum tilfellum verður sannað,
að landskuldin
se of
þungbær fyrir einn eða fleiri leiguliða, ekki vera ófáanleg til að
veita þeim nokkra eptirgjöf
um stundarsakir,
eins og það segir
sig sjálft, að byggingarskilmálana
megi til að ákveða í öðrum
landaurum,
eða á annan hátt, þegar einhver jörð losnar og enginn vill taka hana á leigu með hinum venjulegu kjörum.
En með lögum að ákveða gjaldmáta landskuldarínnar,
á meðan álnatalið einnig er lögákveðið, álit eg alveg • princlpstrldigt-.
Eiríkur Kúld: Mál þetta virðist mer svo umboðslegs
eðlis
(administrativt),
að eg er á móti þ\'I, að nefnd verði kosin í það.
Hvað efni bænarskrárinnar
snertir,
talar hún mjög um eymd og
bágindi manna á meðal á Vestmannaeyjum,
og efast eg ekki um
að svo se; en sú eymd mun sprottin af allt öðru en því, að landskuldargjaldið
í raun og veru sé svo óbærilegt.
Hún mun vera
sprottin að sumu leyti af fiskileysi á hinum síðari árum og að
sumu leyti ar þvi, hve mjög eyjarbúar hafa að sögn spillt hlunnindum jarðanna.
Mer hefur nefnilega
verið sagt vestur á land,
að þeir hafi mjög svo spillt lundatekjunni
þar á eyjunum með
því að leggja net á lundagarða,
og enda víð haft svo nefnd loptnet
og hleypinet,
en eptir því sem eg þekki til þeirrar veiði, þá er
hægt á þann hátt að gjöreyða
henni á 1 eða 2 árum með slíku
háttalagi.
Er að þeir ekki á þennan bátt spilla arði ábýla sinna,
þá verður þeim hægra fyrir með greiðslu á landskuldunum.
Landskuldargjald,
goldið í þeim aurum, er hver jörð af ser gefur, er
vissulega hið eðlilegasta
og í alla staði sanngjarnt.
Nú munu
aðalhlunnindi
jarðanna í Vestmannaeyjum
vera fiskiatli og lunda-
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tekjan.
Setjum nú svo, að landskuldargjaldinu
yrði breytt þannig,
að helmingur væri goldinn eptir harðfisksverði
og helmingur í fiðri
- og hver yrði þá munurinn.
Ef nú t. a. m. skyldi gjalda eptir
einhverja jörð 2 vættír, aðra eptir harðfiskverði og hina eptir fiðurverði, eins og þetta var í fyrra á Breiðafirði,
þá yrði það í harðfiski lOrd. en í fiðri 9 rd. og nokkrir
skildingar, svo munurinn
er eigi serlega
mikill. Konungsfulltrúi reiknaði út, að á meðaljörð mundi gjaldið lækka um rúma 4 rd., ef farið væri eplir bænarskránni, og er auðséð að gjaldlækkun
sú, sem þar með áynnist,
mundi miklu minna nema fyrir hvern einstakan
en sá halli, sem
landssjóðurinn
biði við þetta, er allt safnaðist
í eitt, - og verð
eg því að álíta það næsta hált fyrir þingið, að ráða til þessarar
tekjurýrðar
fyrir landið nú sem stendur,
meðan það ekki hefur
fengið nein ljárráð í hendur.
Mer þykir líka undarlegt, að beiðzt
skuli vera, að landskuldin
skuli goldin ekki eptir meðalverði á
saltfiski, heldur eptir meðalverði
allra fiskitegunda,
mer datt í
bug, hvort meiningin væri, að í það meðaltal ætti að telja t. a. m.
lax, hákarl, kola o. s. frv. Eg ræð þinginu því til að vísa málinu,
ef það annars vill sinna því nokkuð, til yfirvaldanna.
Helgi HáZ(dána'l'Bon: Út af ræðu hins hæstvirta
konungsfulltrúa skal eg ge la þess, að það stendur hvergi í bænarskránni.
að bágindin á Vestmannaeyjum
séu að kenna landskuldargjaldinu
;
ekki lá það heldur í orðum
mínum.
En það tek eg enn skýrt
fram, að mer finnst óeðlilegt,
að miða landskuldárgjaldmáta
við
þær vörutegundir,
er hlutaðeigandi
jörð ekki gefur af ser eða
ekki. eru þar til, eins og nú er um harðfiskinn
á Vestmannaeyjum. Hvað binu viðvíkur, að breyla lagaboðinu
svo, að álnatalið
verði annað, þá er i bænarskránni
ekki beðið um það, heldur um
bilt, að gjaldið verði reiknað eptir annari alin en harðflsks-alln,
og get jeg ekki seð að það, væri nein skerðing á samningsfrelsiuu,
þótt þessari bæn eyjabúa væri veitt ábeyrn.
En þar sem þingmaður Barðstrendinga
var að reyna til að gjöra
uppástunguna
um að landskuldin skyldi goldin eptir meðalverði allra fiskitegunda
hlægilega,
og talaði um, hvort meiningin væri að taka allar fiskitegundir, sem til væru, i það meðaltal, t. a. m. lax og kola, o. s,
frv .., þá er auðsætt að þetta er hártogan,
sem eigi þarf að hrekja,
því vitaskuld er, að eingöngu
er átti yið þær fiskitegundir,
sem
til eru færðar í verðlagsskránni.
Eg hefði reyndar ekki svo mikið
á móti því, þótt málinu yrði að lyktum vísað til hlutaðeigandi
amt-
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manns; en þótt það yrði, óska eg fastlega, að nefnd verði kosin, svo
málið skýrist betur, en þegar er orðið.
Stefán Eiríksson:
Eg er samþykkur þingmanni Barðstrendinga um það, að eg álít ráðlegast að vísa máli þessu umboðsleiðina fyrst til hlutaðeigandi umboðsmanns.
Það virðist vera
hinn greiðasli gangur, og þá mundu eyjarhúar bafa allt eins mikið
upp úr beiðni sinni eins og að fara með það þingveginn. .Hins
vegar játa eg, að það munu engar öfgar, er tekið er fram í bænarskránni um ástandið þar á eyjunum, sem mun vera sára-anmt nú
á næstliðnum árum. En eg get með engu métí seð, að þingið
geti gjört neitt til að bæta úr málinu, þótt kosin verði nefnd í
því. Þingið má muna, að 1867 var nefnd selt í málinu, en árangurinn af þeirri nefnd var alls enginn, ef mig minnir rétt, og
því held eg að hlutaðeigendur befðu gjört réttast i að fara með
mál þetta umboðsveginn.
Torfi Einarsson:
Eg hef engan skiloing á, hvað mál þetta.
ælti að græða við, að visa þvi umboðsleiðina frá þinginu Li1hlutaðeigandi amtmanns. Til þess að fá þessu framgengt, yrði að breyta
lagaboðinu um samningsfrelsi; en eg get ekki átt von á, að þingið
vilji fannst á að skerða samningsfrelsi og láta valdstjórnina skipa
fyrir um jarðabyggingar og annað sem mönnum er frjálst að semja.
Harðfiskverðið er engan veginn hættulegt; það er mjög eðlilegt, að
byggja jarðir með parti af arði jarðanna sjMfra, eins OIg þingmaður Barðstrendinga tók áðan fram. Eg set svo, að gjaJda hefði átt
eptir einhverja jörð 2 ær, ærin áður á. 3 rd., en nú á 9 rd.; þá
ser þó hver maður, að ærin er þó ætíð ær, hversu mjög sem verðlag hennar breytist í samanburði við peninga.
Ellegar ef eptir
einhverja jörð hefði átt að gjalda I hest fyrir 10 árum, þá gjörir
sú verðhækkun, sem á hestinn er kominn, ekkert til. Þar á móti
ef bóndinn á þessari jörð seldi 5 besta árlega, þá hefðu bæði
jarðeigandi og leiguliði sanngjarnan hag af verðhækkunioni.
En
hvað eymdarbag eyjabúa snertir, þá álit eg réttas] í því efni, að
þeir snúi ser sjálfir til umboðssljórnarinnar.
Forseti:
Fyrst ekki taka fleiri til máls, skal eg biðja þingmenn að greiða um það atkvæði, fyrst, hvort nefnd skuli kosin i
máli þessu (- og var það fellt frá nefnd með 20 atkv. gegn 1),
og því næst hvort málinu skuli vísa umboðs leið til hlutaðeigandi
yfirvalds. Var það einnig fellt með ]2 atkv. gegn 10.
Hið næsta mál á dagskránni er út af bænarskrá frá fundi i
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Hafnarfirði um manntalsbókargjöJd í Gullbringusýslu. Flutningsmaður
er þingmaður Gullbringusýslu, er mun lesa bænarskrána og skýra
málið eptir því, sem honum þykir þörf.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg skal þá leyfa mer að lesa bænarskrána :
(Sjá. II. bls. 100).
Eg er nú máli þessu að vísu ekki nægilega kunnugur, en það
hygg eg mig með fullvissu mega fram bera, að það, sem her er
farið fram á, er almennur vilji sýslubúa minna, og hins vegar
finnst mer beiðnin sanngjörn.
Ef mig ekki rangmínnir,
þá mun
mál þetta tvisvar áður hafa verið fyrir þinginu; eg man ekki fyrir
víst hvaða ár, en það var að ætlun minni árið 1861; en það man
eg, að í þetta hið fyrra skiptið var því vel tekið bæði af þinginu
og stjórninni, en síðan mun það hafa strandað á blindskeri nokkru,
það er að segja í ríkisdegi Dana; svo mun málið aptur hafa komið
fyrir þingið 1867 (fremur en 18(5); þá var nú skerið komið upp
úr, og vildu menn þá eigi að það strandaði þar; sagt er og, að
þá væri ný skattalög í tilbúningi, og fyrir þær sakir eyddist málið;
en sú ástæða var auðsjáanlega ekki rétt, þvi her var eigi beðið
um fríun frá skatti, heldur um það að Gullbringusýslubúar mættu
greiða skatt á sama hátt og aðrir landsmenn, og það virðist að öllu
leyti sanngjarnt.
Því verður ekki neitað, að skattgjald þetta er ærið
þungt, en það verður enn þyngra, þegar kringumstæðurnar í Gullbringusýslu eru athugaðar.
Eg skal leyfa mer að nefna að eins
skattinn. Svo er ástatt í Gullbringusýslu, að auðmenn eru að vísu
fáir, en margir eiga lítið eitt i fasteign. Getur þá opt borið svo
undir, að sá sem á 1 eða 2 hndr. i fasteign, og lítið eitt í lausafe, verði að gjalda skatt, því í sýslunni er það orðið að venju, að
gjalda skalt af samanlagðri fasteign og lausafé,
Þessi skattur,
sem þannig er til kominn, og eptir kringumstæðunum
opt getur
lent á þeim, sem má heita öreigi, verður þvi óbærilegri, þegar
gjalda á í hörðum fiski, því gjald skattsins verður þá optast þriðjungi hærra en ef gjaldið væri eptir meðalverði allra meðalverða.
Eg tala svo eigi meira að sinni, en vona að þingmenn taki máli
þessu sem bezt, og sting eg upp á, að sett verði 3 manna nefnd
í máli þessu.
Konungsfulltrúi : Eg skal mæla með því, að þessu máli verði
vísað forsetaveginn til landshöfðingjans, og efast ekki um, að hann
muni styðja að því, að sá gjaldmáti á manntalsbókargjöldum, sem hef
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ræðir um, og sem eptir gamalli venju við gengst í Gullbringusýslu og
Reykjavíkur-kaupstað, en er ósamkvæmur gjaldmátanum i öðrum beruðurn landsins, verði af numinn. Það er þingmönnum kunnugt, að
stjórnin, eptir að málið af þinginu 1861 forsetaveginn var borið
undir hana, gjörði tilraun til i fjárhagslögunum
1864 -- 65 að útvega samþykki rikisdagsins til þessarar breytingar, en að ríkisdagminn ekki fellst á uppástungu stjórnarinnar.
Með lögunum frá 2.
jan. 18i 1 er þetta mál nú orðið eingöngu íslenzkt mál og ríkisdeginum óviðkomandi, og þess vegna má gjöra ráð fyrir, að málið
nú fái betri byr.
Hvað tíundirnar snertir, sem bænarskráin einnig til tekur, held
eg nægilegt muni vera að skýrskota til hins opna brefs frá 18.
marz 1853, sem gefur sjávarbændum kost á að greiða tíundirnar
með gjaldgengum þorskum (hertum), en segir beinlínis í 1. gr.:
"Þeir, sem greiða tíund, mega kjósa, í hverju þeir heIður vilji
gjalda», hvort heldur í peningum eptir meðalalin verðlagsskrárinninnar, eða í góðum og gildum aurum.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg hef ekkert á móti því, að málinu
se visað til landshöfðingjans
yfir íslandi, fyrst konungsfulltrúi álítur það affarabezt, og gefur vissa von um, að málið fái þá leiðréttingu, sem það þarf nauðsynlega.
Með þvi að eigi tóku fleiri til máls, leitaði forseti atkvæða
þingmanna um, hvort nefnd skyldi kosin, og var það fellt með 21
atkvæði, síðan um það, hvort vísa skyldi málinu til landshöfðingjans gegn um forseta, og var það samþykkt með 12 atkv. gegn 10.
Forseti: Næsta mál á dagskránni
er bænarskrá frá yfirsetukonu á Vestmannaeyjum um launaviðbót. Þingmaður Vestmannaeyinga er flutningsmaður þeirrar bænarskrár, og mun hann lesa bana
upp og skýra síðan frá málinu að því, er honum þykir við eiga.
Helgi Hálfdánarson:
Bænarskrá þessi hljóðar svo :
(Sjá. II. bls. 101).
Enn fremur leyfi eg mer að lesa upp meðfylgjaadi vottorð frá
presti og lækni á Vestmannaeyjum þessari bænarskrá til stuðnings.
(Sjá. II. bls. 10 I).
Eg hef sjálfur engu her við að bæta, nema eg get þess að
eins, að eg er sannfærður um, að ber er eigi beðið um skör fram,
eins og líka vottorðið ber með ser. En með því að þingið einmitt
að þessu sinni hefur til meðferðis i nefnd kg\. frumvarp um laun
yílrsetukvenna,
þá álít eg réttast að vísa þessu máli til þeirrar
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nefndar, og vonast eg til, að sú nefnd gefi bænarskrá
þessari göðan gaum.
Forseti skoraði þá á þingmenn að láta í ljósi, ef þeir hefðu
móti þeirri uppástungu,
og með því enginn gaf sig fram, var það
álitið viðtekið af þinginu,
að máli þessu skyldi vísað til nefndarinnar í málinu um kg!. frumvarp til tilskipunar
um laun yfirsetukvenna.
Forseti:
Bið næsta mál, sem fyrir liggur, er málið út af
bænarskrá
Múlasýslubúa
um það, að Vestdalseyri
í Seyðisfirði verði
löggilt kauptún.
þingmaður
Suður-Múlasýslu
er flutningsmaður
þeirrar bænarskrár,
og mun hann lesa hana upp og gjöra grein
fyrir því, sem honum finnst nauðsyn til bera.
Björn Petursson:
Eg leyfi mer þá að lesa bænarskrána.
(Sjá II, bls. 102).
Eg skal geta þess, með því eg býst við, að sá staður,
er
bænarskráin
er samin á, Pörsnes, sé lítt kunnur, að þar var haldinn í vor sameiginlegur
fundur fyrir báðar Múlasýslur,
og var þar
fjöldi manna saman kominn úr báðum þeim kjördæmum.
Þar af
má marka, hvílíkt áhugamál þetta muni vera Múlasýslubúum,
og
ekki sízt nú, síðan kaupstjóri felagsins, Tryggvi Gunnarsson,
keypti
hús þau, er staðið hafa á Vestdalseyri
síðan verzlunarhúsið
Örum
& Wulf hætti þar verzlun.
Að sinni skal eg ekki orðlengja um
mál þetta, með því ástæðurnar
fyrir nauðsyn þess eru svo ský\t
teknar fram í bænarskránni.
Eg vonast til, að engum blandist
hugur um, að setja nefnd í slikt áhuga- og nauðsynjamál,
og sting
eg upp á 3 manna nefnd.
Konungsfulltrúi:
Dreifing sú, sem í hin síðustu ár hefur
komið á verzlunarmálefni
vor, og sem eg fyrir mitt leyti álít í
sjálfri ser æskilega,
virðist mer vera ástæða til að setja nefnd í
þetta mál og önnur þess háttar, til þess að tekið verði til yfirvegunar, hvort og hvaða áhrif myndun verzlunarfélaga
eigi að hafa á
reglur þær, sem hingað til hefur verið fylgt með tilliti til löggildingar verzlunarstaða
her Í landinu.
Halldór Kr. Friðriksson:
Þinginu verður víst ekki bilt við,
þótt eg mæli eigi með stofnun nýrra kauptúna
á landi her, með
því það þekkir mig að því áður, að eg vil eigi fjölga kauptúnum
út í bláinn; að eg er því mjög mótmæltur,
að stofna kauptún því
nær á hverri vík og vogi, og þannig sundra öllum verzlunarkröptunum, í stað þess að draga þá saman.
Reyndar játa eg það, að
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svo óvinveittur
er eg ekki slíkum uppástungum,
að eg setji mig
móti þeim, ef sönnur verða á það færðar, i hvert skipti, er slíkt
nýmæli er fram borið, að það se sannarlega haganlegra að fá þetta
nýja kauptún upp.
En verði menn að svara,
að hagurinn
af
nýbreytninni
se eigi meiri en svo, að það standi á sama, hvort
það fæst eða ekki, þá se eg enga ástæðu til að aðhyllast uppástunguna.
Og að því er snertir þetta kauptún, er her ræðir um,
þá heyri eg kunnuga menn segja, að hinn kaupstaðurinn
muni leggjast i eyði, ef Vestdalseyri verður löggilt kauptún.
Vera má, að
Vestdalseyri
se haganlegri en hinn forni verzlunarstaðurinn
fyrir
suma, en vissulega aptur óhentugri fyrir suma;
og það ser hver
maður, að þetta hagræði sumra þeirra, sem verzlun reka á Seyðisfirði, getur eigi verið þessari bænarskrá
til mikillar styrkingar.
í bænarskrá þessari er og gefið í skyn, að á Vestdalseyri hafi áður
verið verzlun, en nú S6 hætt; þetta mun satt vera; en þetta atvik
gefur beinlínis tilefni til að beina bænarskránni
aðra leið
Mer er
það kunnugt,
að 1852 og aptur seinna hefur stjórnin fyrir milligöngu amtmanns leyft að verzlað væri á nokkrum stöðum, þar sem
líkt stendur á og her. Þessi beiðni um löggildingu á Vestdalseyri
til kauptúns mun vera fram komin mest vegna eins manns;
en
ef kaupstjóra Gránufelagsíns
er það svo mjög umvarðandi að verzla
i húsum þeim, er bann kvað hafa keypt á Vestdalseyri,
þá getur
hann auðveldlega fengið persónulegt
leyfi til þess, þótt staðurinn
alls eigi fengi neina löggildingu yfir höfuð.
Og væri þá langbezt
að vísa málinu yfirvaldaveginn,
án þess þingið blandi ser nokkuð
í það. Eg hef enn ekki sannfærzt um, að hagur sé af því fyrir
landið að fjölga svo mjög kauptúnum,
þvi auðsætt er, að nauðsyn
ber til að kraptar verzlunarinnar
safnist sem mest á fám stöðum
í landinu;
og þess vegna er það beinlínis
til skaða fyrir landið,
ef reynt er til að sundra kröptunum,
með þvi að vilja hafa kauptún á hverri vík og vogi. Eg er því harðlega m6tbverfur þvi, að
þingið taki mál þetta til nokkurrar meðferðar.
Björn Petursson:
Þingmaður Reykvíkinga
er svo kunnur að
þvi, að honum er ekki vel við fjölgun kauptúna,
að bann hefði
gjört bezt í að spara ræðu þá, er bann nú flutti; hún var alveg
óþörf.
Eg verð að geta þess, að hér er ekki verið að tala um
að stofna. nýjan verzlunarstað,
þar sem Vestdalseyri
er, þvi í raun
og veru má skoða Seyðisfjarðarölduna
og Vestdalseyrina
eins og
einn og hinn sama kaupstað, með því að millibilið er svo lítið og
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Eyrin er ekki nýr, heldur gamall verzlunarstaður, sem hefur staðið
um langan tíma. En á Öldunni er ekkert hentugt byggingarpláss
til, svo að þar yrði naumast hægt að koma fyrir nýjum verzlunarhúsum, þó einhver vildi byggja; aðgrynningar, sem þar eru, gjöra,
auk annara ókosta, sem teknar eru fram í bænarskránni,
sjófarendum mikið mein. Eg skil því ekki, hvers vegna þingið skyldi
vilja kasta máli þessu, sem er sannarlegt áhugamál beiðandanna.
Eg er því ókunnugur, hvort það mundi duga, að vísa málinu yfirvaldaveglnn; eg vil því leyfa mer að skora á hinn 2. konungkjörna
þingmann, að skýra frá viðlíka máli, sem honum er kunnugt af
Vesturlandinu, síðan hann var amtmað ur þar vestra.
Guðmundur Einarsson:
Það er ekkert efunarmál, að þeim,
sem hafa ritað bænarskrá þessa, er það áhugamál mikið að fá þvl
framgengt, sem hún biður um, eig ætlan mín er sú, að þeir hafi
rétt fyrir ser, þar sem þeir segja í bænarskránnl,
að serstök atvik
og meðmæli hafi valdið því, að Fjarðaralda var fremur löggilt sem
kaupstaðarstæði en Vestdalseyri, og ræð eg það af því, sem ritað
finnst í lagasafni fslands um þetta mál.
Fyrst nú að beiðendunum er mjög umhugað um, að fá löggilt
verzlunarstæði á Vestdalseyri, og fyrst flest, eða ef til vill allt mælir
með þvi að málinu verði framgengt, þá álít eg sjálfsagt, að þingið
eigi að styrkja málið og kjósa nefnd til að íhuga það, og einkum
og ser í lagi vegna þess að íslenzku verzlunarfðlag! er það í hag.
Að vísa málinu forsetaveginn til yfirstjórnarinnar, álít eg til ónýtis,
ef ekki rangt. Eg leyfi mer því að mæla fram með því, að nefnd
verði sett,
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg verð þó að svara þingmanni
Suður- Múlasýslu því, að það getur þó ekki orðið talinn sami
kaupstaður, þar sem er önnur höfn (Björn Petursson: Það má
kallast sama höfnin), og ef vegurinn, sem eg reyndar er eigi fullkunnugur, er eins langur og héðan og inn að Gufunesí,
þá er
það auðsætt, að við Vestdalseyri er allt önnur höfn, beldur en við
binn forna verzlunarstað í Seyðisfirði. Eg segi það enn, að eg
er mjög mótstæður fjölgun smákauptúna her á landi. Og að því
er snertir rúmleysi á Seyðisfjarðaröldu til húsagjörða, þá get eg
ekki skilið, að þar sé ekki svo mikil lóð, að eigi megi auka kaupstaðarstæðið eins og t. a. m. á Akureyri. Mer sýnist rettast, að
úr því að þessir menn hafa keypt verzlunarhús á Vestdalseyri,
þá leiti þeir sjálfir leyfis að mega verzla þar sína tíð, og vilji
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fleiri síðar. meir fá sama leyfi, þá er nógur tlmi, að beiðast þessarar löggildingar, þegar að því kemur.
Bergur Thorberg:
Út af áskorun þingmannsins úr SuðurMúlasýslu skal eg geta þess, að hvað snertir verzlunina á Geirseyri, þá er í því tilliti að sumu leyti líkt ástatt og að nokkru leyti
álíkt því, sem er á Seyðisfirði.
Fjarlægðin milli Geirseyrar og
hins löggilda kauptúns Vatneyrar mun vera nálega 370 faðmar,
og höfnin er hin sama á báðum stöðum.
1852 var leyft, að setja
á stofn verslun á Geirseyri;
þá var lítil verzlun á Vatn eyri, og
þótti æskilegt, að meira vörumagn kæmi þangað; var því af serstaklegum ástæðum leyfi þetta veitt.
En leyfið var lítið notað;
hús voru þar að vísu innréttuð til verslunar, en verflunin varð
þar allt að einu næsta lítil og húsin voru seld öðrum manni;
seinna hætti verzlunín á Vatneyri með öllu, og eigandi húsanna á
Geirseyri byrjaði þá lítilfjörlega verzlun í húsum þessum, jafnvel
þó leyfið upphaflega að eins hefði verið veitt þeim manni persónulega, er það öðlaðist.
Síðan byrjaði aptur verzlun á Vatneyri, og kvörtuðu þá kaupmennirnir þar yfir verzluninni á Geirseyri, sem þó hafði verið
leyfð af sýslumanni, til að afstýra einstökum vandræðum í héraðinu. - Þá sótti verzlunarmaðurinn á Geirseyri um leyfi, til að
mega halda þar áfram verzlun og veitti dómsmálasljórnin
slíkt
leyfi fyrir her um bil 2 árum síðan, en þetta leyfi var einungis
veitt honum persónulega (orðin íbrefi dómsmálastjóroarinnar
eru:
for sin Person).
Þannig er háttað leyfinu til verzlunar á Geirseyri. En það er allt annað, en að þar sé löggilt kauptún. Hvað
Vestdalseyri snertir, þá virðist þar vera nokkuð öðruvísi ástatt, og
verður ekki frá verzlunarleyfinu á Geirseyri ályktað, að það sé víst,
að verzlunarleyfi einnig geti fengizt á Vestdalseyri, þó um það
væri sótt til dómsmálastjórnarinnar.
Jón Sigurðsson:
Flutningsmaður bænarskrár þeirrar, er her
ræðir um, hefur greinilega skýrt frá því, að haganlegra sé að
verzlunarstaður Seyðfirðinga se á Vestdalseyri heldur en á Fjarðaröldu, og hygg eg það se satt í alla staði, og hefur það mjög
óhappalega tiltekizt, að verzlunarstaðurinn skyldi vera settur niður
á Öldunni í staðinn fyrir á Eyrinni, en það var eflaust þeim atvikum og kringumstæðum að kenna, sem eigi varð viðgjört, og
sem ekki verða aptur tekin; því að beiðast þess nú, að kaupstaðurinn verði niðurlagður á Öldunni og tekinn upp eða settur
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niður á Vestdalseyri,
það álít eg of mikið harðræði móti kaupmönnunum, sem þar eiga nú kauptún.
Her er þá spursmál
að eins
um, hvort heldur eigi að fá Vestdalseyri
löggilta sem verzlunarstað eða að eins beiðast
þess að sá, sem nú er eigandi að
verzlunarhúsunum
þar, fái verzlunarleyfi
til bráðabirgða,
eða fyrir
sína tíð.
Hvað nú löggilding
þessa kauptúns
snertir, þá verð eg að
álíta það vafasamt, hvort löggilding in fengist að svo vöxnu máli,
þar sem svo stendur
á, að þar var áður löggilt kauptún,
sem
lagt var niður eptir uppástungu
háyfirvaldsins,
og að minnsta
kosti mundi löggildingin
eigi fást, nema með miklum umsvifum
og vafningum, má ske ekki fyrri en eptir fleiri ár. það er að
vísu svo, sem þegar hefur verið fram tekið, að kaupstjóri Gránufélagsins hefur keypt húsin
á Vestdalseyri
í því skyni, að þar gæti
tekizt verslun
fyrir Gránufélagið.
En eg verð að ætla, að eins
og á högum félagsins
stendur
nú, þá mundi því koma að litlu
haldi, þó þar fengist löggiltur verzlunarstaður
einhvern líma eptir
dúk og disk, sem menn segja.
Aðalatriðið
fyrir félagið er að
geta byrjað þar verzlun sem allra-fyrst.
Eg fyrir mitt leyti álít
réttara og byggilegra, að fara þann veginn, að sækja um sérstakt
verzlunarleyfi
fyrir Gránufélagið
til hlutaðeigandi
stjórnarráðs,
eins
og gjört hefur verið áður í víðlíkum
kringumstæðum,
og get eg
ómögulega verið í efa um, að það leyfi fengist,
ef farið væri
rétta leið, gegnum
hlutaðeigandi
amtmann
til stjórnarinnar.
En
að þingið fari nú aa biðja um löggild~gu
kauptúns á Vestdalseyri, álít eg til einskis gagns fyrir Gránufélagið,
Mer er heldur
ekki úr minni liðin áminning
þingmanns
Rangæinga,
er hann
gaf þinginu hérna um daginn, þegar tilrætt var um, hvort kosnar
skyldu nefndir í bin kg I. frumvörp, að þingið ætti ekki að eyða
tíma ne kröptum til þeirra mála, sem eru lítils virði eða tvísýnt
um hvort fái framgang eða ekki, og er' eg alveg á sama máli og
hann, að eg býst ekki við að· stjórnin
taki bið minnsta
tillit til
þess, sem þingið leggur til í þessu og öðrum málum vorum.
Stefán Eiríksson:
Eg held að þingið ætli þó að taka vel
undir mál þetta, af þVÍ að eg álít, að það sé vísir til að styrkja og
styðja innlend verslunarfélög.
Eg taldi að vísu eigi nöfnin undir
bænarskráoni,
og tók heldur ekki eptir að flutningsmaður
skýrði
frá tölu þeirra, en allur þorri manna
úr báðum Múlasýslunum
muna vera samhuga nm að beiðast þess, er bænaskráin
fer fram
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á. Þar

sem þingmaður
Reykvíkinga
var að tala um, að maður
ætti eigi að vera að tefja sig á að taka slík mál, sem þetta er, til
meðferðar í nefndum, þá get eg eigi séð, að 'það mundi valda svo
miklum tímaspilli og málalengingum,
þótt nefnd væri kosin í málið.
Mer er það kunnugt, að flestir eður meiri hluti Múlasýslurnanna
reka verzlun sína á Seyðisfjörð,
svo það má kalla að Seyðisjörður
se aða!höndlunarstaður
á Austurlandi,
og því þurfa menn eigi að
vera hræddir um, að Aldan legðist í eyði fyrir það, þótt Vestdalseyri yrði löggilt kauptún ásamt með Fjarðaröldu.
Eg vil því heldur
ráða til þess, að nefnd sé kosin í málið, því að mer þykir mjög
efasamt,
að leyfi til kaupstaðarréttinda
fáist, þótt þess væri leitað
gegnum amtmann til stjórnarinnar,
og eptir ræðu hins háttvirta konungsfulltrúa
þá er hann málinu hlynntur, og við vitum að flest það
fæst, sem konungsfulltrúi
leggur með, og af því þetta er mjög mikið
áhugamál Múlasýslubúa
Gránufelagslns
vegna, óska eg, að nefnd
verði sett í málið.
Björn Petursson:
Eg ætla að eins að leiðréna
misskilning
hjá þingmanni Reykvíkinga.
Hann hafði skilið það svo, sem þessi
bænarskrá
kæmi frá einum einstökum
manni, en þessu er alls eigi
svo háttað, heldur þvert á móti er bænaskráin samin og borin fram
samkvæmt óskum og vilja allra Múlasýslubúa,
en herra
Tryggvi
Gunnarsson,
kaupstjóri Gránufelagsins,
á alls engan þátt í henni.
Eg fretti það fyrst á leiðinni hingað suður, að Gránufelaglð
hefði
keypt verzlunarhúsin
á Seyðisfirði, en frá Tryggva sjálfum hef eg
ekkert skeyti fengið í þessa átt fyr en eptir að eg kom hingað til
bæjarins. þingmanni
Reykvíkinga
er það víst fullkunnugt,
að Múlasýslubúar hafa optar en einu sinni beðið um það, að Seyðisfjörður
yrði gjörður að aðalverzlunarstað
á Austurlandi,
og reynslan hefur
einnig sýnt, að hann er til þess bezt fallinn og á að vera það og
verður með tímanum þrátt fyrir alla mótspyrnu.
(Halldó1'
Kr.
Friðriksson:
Þó vilja þeir nú eyðileggja hann).
Þingmaðurinn
þarf
eigi að vera hræddur um, að löggilding Vestdalseyrar
verði til þess,
að eyðileggja Reykjavík, sem hann ber ætíð svo mjög fyrir brjósti
ser, það er svo langt á milli þessara
tveggja staða, að slíkt getur
ómögulega
átt ser stað, og þá virðist mer að þingmaðurinn
megi
vera ánægður.
Þar sem þingmaður
Suðurþingeyinga
hafði skilið
bæaarskrána
svo, sem hún færi fram á að leggja í eyði kaupstaðinn á Öldunni, þá er það eigi rétt skilið.
Bænarskráin
fer því einu
fram ogc engu öðru en að löggilt se kauptún á Vestdalseyri.
Hvað
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það snertir, að bezt muni vera að láta ser nægja að sækja um það
til stjórnarinnar
forsetaveginn
gegnum amtmann,
að verzlunarleyfl
verði veilt á Vestdalseyri,
þá get eg eigi séð, að nein vissa sé
fyrir því, að slíkt leyfi fáist, fremur en að þar verði beinlínis löggilt kauptún.
Eg get eigi annars skilið, hvaða ástæður þingmenn
geta haft til að vera móti nefnd í þessu máli, sem er svo mikilsvert og áriðandi.
Jón Sigurðsson:
Það má enginn skilja orð mín svo, sem eg
vilji vera þessu máli móthverfur.
Minn tilgangur er að eins sá,
að beina málinu á þann veg, sem eg álít beinastan
og greiðastan
fyrir það. Eins og eg hef áður tekið fram, er eg vondaufur um,
að það fengist hjá stjórninni,
að löggilt yrði kauptún á Vestdalseyri, þar sem þar hefur áður verið kaupstaður,
en er nú lagður
niður.
Eg get heldur eigi séð, hvaða gagn það mundi gjöra, þótt
nefnd yrði kosin í málið, því að hún mundi enga frekari upplýsingu
geta gefið, heldur en þær, sem Í bænarskránni
standa; en það er
ávallt þingsins að skera úr því, hvort því þykir' þessi vegur tiltækilegri en hinn, að fara með málið beina leið yfirvaldaveginn til hlutaðeigandi stjórnarráðs.
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg er öldungis
samdóma
þingmanni Suðurþingeyinga
um það, að hinn beinasti
vegur til að
greiða málinu áfram, sé það, að sækja um leyfi til yfirvaldanna til
að verzla á Vestdalseyrl,
og virðist mer þá rðttast,
að herra
Tryggvi Gunnarsson
sjálfur
snúi ser beinlínis
til hlutaðeigandi
amtmanns,
en ef þingið vill láta málið ganga forsetaveginn
til
amtmanns,
þá se eg heldur ekkert á móti því. Að hinu leytinu
verð eg að segja það, að eg gjöri minna úr ástæðum
Múlasýslubúa, er þeir færa til I bænarskránni
fyrir þessari ósk sinni, (Björn
Petursson:
hvers vegna 7). Það er af þeirri
ástæðu, að sú hugmynd er orðin svo rík hjá landsmönnum,
að svo mjög se unnið
við það, að stutt sé í kaupstaðinn,
að það er eins og allt se undir
því komið, og allt verzlunarhagræði
se I því fólgið.
Eg verð
einnig að taka það fram, að mer virðist undarlegt, að æskja þess,
að Seyðisfjörður
verði aðalkaupstaður,
með þvi að það sé haganlegra en að Eskifjörður
se það, en vilja þó um leið leggja Seyðisfjarðarkaupstaðinn
í eyði; því að það flýtur beinlínis
af því, ef
löggilt verður kauptún á Vestdalseyri,
og það kauptún eflist; það
er beinlínis hvort á móti öðru.
Eg ætla eigi að fjölyrða meir
um þetta mál; að eins vil eg taka það fram, sem eg sagði áðan,
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að eg álít réttast, að herra Tryggvi Gunnarsson,
verzlunarfulltrúi
Gránufélagslns,
fái persónulegt
leyfi hjá yfirvöldunum
til verzlunar
á Vestdalseyri,
og þegar þá reynslan hefur sýnt, að verzlun þar
ætlar að eflast og taka framförum,
þá fyrst er kominn tími til að
biðja um, að löggilt verði kauptún á Vestdalseyri.
Guðmundur Einarsson:
Eg efast ekki um, að þingið hljóti
að hafa þá skoðun, að þegar allnr þorri manna í einhverju héraði
verður samtaka um, að beiðast einhvers sérstaklega,
þá' þyki þeim
hinum sömu miklu máli skipta, að ósk þeirra se til greina
tekin
og að henni hlynnt. .:Nú hafa hvorirtveggja
Múlasýslungar
orðið
samtaka um að óska, að VestdalseyrI
yrði löggilt verzlunarstæði
og styrkt ósk sína með ljósum og skýrum
rökum, og því álít eg
skyldu þingsins,
að taka málið til meðferðar og kjósa nefnd í það.
Hvað tillögum þingmannanna
úr Reykjavik og Suður-Þingeyjarsýslu
viðvíkur, þá efa eg mikillega,
að það hefði nokkurn verulegan
árangur,
þótt þingið fellist á þær, og styrkist eg einmitt í þeirri
ætlun minni af ræðu hins háttvirta
2. konungkjörna
þingmanns.
Þar að auki þarf eigi annað en rekja lagaboðin,
sem út hafa komið
um þess konar efni, til að sannfærast um, að eitt og serhvert kauptún er löggilt með lagaboði,
en eigi með yfirvaldanna leyfum eða
ákvörðunum.
Hinn 2. konungkjörni
þingmaður
tók það skýrt fram,
að allt öðruvísi
hefði staðið á, en nú, er ástatt um Vestdalseyri,
þegar amtmaðurinn
í vesturamtinu
veitti verslunarleyf
einstökum
manni á kauptúni því, er hann til greindi.
Því, sem þingmaður
Reykvíkinga
snaraði fram, að bænarskráin
kæmist f mótsögn við
sjálfa sig að því leyti, að mer skildist,
að hún vildi eyða verslun
á Seyðisfirði f sömu andránni sem hún óskaði hennar, álít eg ekki
svarandi.
Bænarskráin
sjálf sýnir að svo er ekki, og mun slíkt
sagt til að fá ser eitthvað til umtals.
Stefán Eiríksson:
í sambandi við það, sem þingmaður Dalamanna sagði, skal eg geta þess, að þótt að leyfið fengist,
þá er
engan veginn vist, nema leyfið yrði upphafið
eptir eitt 1 eða 2
ár, og þá væru Gránufðlgsmenn
engu nær en áður; aptur á móti
er það allt öðru máli að gegna, ef það fengist framgengt,
að löggiltur yrði verslunarstaður
á Eyrinni, þá er þar orðinn fastur verzlunarstaður
felagsins.
Jón Sigurðsson:
Áður er gengið er til atkvæða i þessu máli,
þá vil eg biðja menn vandlega
að íhuga,
hvort þeir eigi einmitt
muni spilla fyrir Gránufelaginu,
ef þeir greiða atkvæði fyrir þvi, að
nefnd verði sett i málið, og það látið ganga þingleiðina
til stjórnarinnar.
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Björn Petu1'sson:

Eg efa alls eigi að flestir þingmanna
séu
málinu hlynntir, en spurningin er einungis um, hvaða vegur sé greiðastur til þess að beina þvi áfram.
Ef nefnd væri kosin I málið,
þá er það öllum augljóst,
að hún fengi betri tíma til að skoða
málið vandlega, og komast að þeirri heppileg ustu niðurstöðu í því.
Eg verð einnig að biðja menn að taka það vel til greina, að konungsfulltrúi
mælti með nefnd í málinu,
og er það að mínu áliti
sönnun fyrir því, að hann álítur málið mikilsvarðandi
og mundi
styðja það og styrkja, ef þessi vegur væri farinn.
Eg skal þá eigi
fara fleirum orðum um þetta mál; einungis skal eg leyfa mer, að
ítreka þá uppástungu
mína, að nefnd sé kosin í málið, og ætla eg,
eins og eg hef áður sagt, að 3 manna nefnd muni nægja.
Páll Ólafsson: Eg er þessu máli kunnugur,
og get eg sagt
það með fullum sanni, að það er engu siður hagkvæmt og haganlegt
fyrir Norður-Múlasýslu
heldur en Suður-Múlasýslu,
að það fengi áheyrn, sem bænarskráin
fer fram á. Eg hef um mörg ár verzlað á
Seyðisfirði, og þekki vel, að þar er blómlegur
verzlunarstaðor,
og
það svo, að þar mun fyr eður siðar verða aðalverslunarstaður
Austurlands.
það gjörir það, að þangað er héraðinu öllu, og svo fjölda
sjófarendum hægast að sækja.
Nú eru húsastæði inni á Öldunni farin að fækka, og þegar þau eru búin, þá liggur eigi annað
fyrir
en að fara að reisa hús á. Eyrinni, svo að það yrði alls eigi til
þess að búa til nýjan kaupstað,
þótt löggiltur yrði kaupstaður
á
Vestdalseyri,
eins og bænarskráin
fel' fram á og biður um, heldur
yrði það í rauninni með tímanum einn og sami kaupstaður.
Eg
er öldungis ekki viss um, með hvaða hætti máli þessu verður bezt
og tljótast framgengt,
en næst mer er að hallast að tillögum þingmanns Suður-Þingeyinga
í þess máli.
Björn petursson: Eg óska, að nafnakall se viðhaft við atkvæðagreiðsluna.
Páll Olafsson:
Ástæðurnar
fyrir því, sem bænarskráin
fer
fram á, .eru svo ljósar, að enginn getur verið í vafa um þær, og
engum að minnsta kosti fyrir austan, sem öhlutdrægur
er, blandast
hugur um nauðsyn þess, að þessu máli verði framgengt.
Forseti: Það hafa komið fram tvær tillögur í málinu; önnur
er sú, að nefnd verði kosin i málið, hin er sú, að málinu verði
visað til hlutaðeigandi
amtmanns.
Er það þá ósk þingmanns
Suður-Múlasýslu,
að nafnakall verði haft um báðar þessar tillögur.
Björn Petursson: Eg ætlast til, að nafnakall verði við haft
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einungis um það atriði, hvort nefnd skuli kjósa í málið eður eigi.
Eg skal enn fremur leyfa mer að bæla þvi við það, sem eg sagði
áðan, að eg hef I höndum bref frá sýslumann inum í Norður-Múlasýslu, sem býr á Vestdalseyri, og má sjá aC þessu bref, er eg hef
lagt fram sem fylgiskjal með bænarskránni, að það er eigi neilt ofhermt, sem í bænarskránni stendur.
Forseti: Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari inngangsumræðu lokið. Eg vil þess vegna biðja þingmenn að ganga
til atkvæða um, hvort nefnd skuli kjósa i málið; einn þingmanna
hefur óskað þess, að. nafnakall verði haft um þetta atriði, og IDUD
eg því leita nafnakalls um það. Síðan var nafnakall viðbatt og sögðu
.já ••:

«nei» :

Eiríkur Kúld.
Halldór Kr. Friðrlksson.
Davíð Guðmundsson.
Egill Egilsson.
Erlendur Gottskálksson.
Grímur Thomsen.
Hallgrímur Jónsson.
Hjálmur Pétursson.
Jón Jónsson.
Jón Sigurðsson.
Páll Ólafsson.
Páll Vídalín.
Stefán JÓnss.09.
Torfi Einarsson.
þannig var málið fellt frá nefnd með 15 atkvæðum gegn 11.
því næst leitaði forseti atkvæða um, hvort máJinu skyldi "íSlIt
til hlutaðeigandi amtmanns, og var þa~ samþykkt með 17 at.kvæðum.
Forseti:
það sem þá kemur til umræðu efu bænarskrár úr
Barðastrandar- og Ísafjarðarsýs.lum um löggilding á kauptúni við
Haukadalsbót.
Pingmaður Barðstrendinga
er flutningsmaður og
mun hana lesa bænarskrárnar
og skýra það, er honum þykir
þörf á.
Eiríkur Kúld: Bænarskrárnar eru 4; II ;,lf þeim eru Mr um
bil orðrettar, en sú úr Ísallarðarsýslu er nokkuð öðru.vísi, og
skal eg leyfa mer að lesa hana.
(Sbr. II. bls. 105).
Bergur Thorberg.
Björn Pétursson.
Guðmundur Einarsson.
Helgi HálfdánarsoD.
Jón Hjaltalín.
Jón Petursson.
Piltur Péturssen.
Sigurður Melsteð.
Stefán Eiríksson.
Þórarinn Böðvarsson.
Þórður Jónasson.
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Það er annars nokkuð óheppilegt,
að eg skyldi verða flutningsmaður
þessara
bænarskráa,
því eins og kunnugt
er hef eg
eigi hingað til verið hlynntur fjölgun smákaupstaðanna.
En her er
nokkuð
öðru máli að gegna en opt hefur áðnr átt ser stað, og
álit eg, að margt megi telja sem mæli heldur fram með því, að við
Haukadalsbót verði löggiltur verzlnnarstaður.
Her er, eins og menn
vita, góð skipalega. og liggja Frakkar hér opt tugum saman, en víst
aldrei inn við Þingeyri; væri nú verzlunarstaður
við Haukadalsbót.
þá væri miklu hægra að hafa her eptirlit með því, að þeir eigi
gerðu óspektir, sem þeir eru þekktir að, en eptirlit frá Þingeyri með
slíku er alveg óhugsandi;
einnig er þess að gæta, að á Breiðafirði
halda menn nokkrum þilskipum úti; en þar er innsigling
mjög löng
og enda frumur slæm, og getur það orðið til þess að hindra skipin
frá að komast inn, þegar nauðsyn
krefur og á liggur, og mjög
hnekkir
það aflanum,
hve langt er að komast
inn Breiða~jörð til Flatey jar, og þaðan aptur á haf út til hákarlaveiða,
þegar
vindur ei er því hagstæðari.
En ef kauptún væri löggilt við Haukadalsbót, þá gætu fiskiskútur Breiðfirðinga
lagt þar upp afla sinn eða
selt og keypt ser þar vistir og aðrar nauðsynjar
sínar.
Eg hafði
líka tækifæri,
áður en eg fór á þing, til að tala um þetta mál við
eiganda Dýrafjarðar
(þingeyrar),
og sagði eg honum frá þessum
bænarskrám.
því að eg heit að honum mundi eigi vera það ljúft,
ef því yrði framgengt,
sem þær fórn fram á. En hann kvaðst ei
hræðast þetta vegna þess hann þá sjálfur gæti einnig reist þar hús,
og haft verzlun við Frakka, sem mundi verða tölnvert arðsöm,
en
sem hann nú gæti enga haft frá Þingeyri,
og hinn háttvirti
2.
konnngkjörni
þingmaður
veit til þess, að verzlunarstjóri
teðs kaupmanns hefur áður sótt um leyfi til að mega verzla við Frakka á
Haukadalsbót,
en fekk það ekki, og mundi hann ekki hafa beiðzt
þessa,
ef hann ekki hefði álitið þá verzlun ábatasama.
Eg hef
reyndar eigi áræði til að biðja um það, að nefnd verði sett í málið
vegna þeirra úrslita, sem urðu á málinu, sem verið var að ræða áðan, og verð því. að láta nægja, að óska þess, að máli þessu verði
vísað sama veg, sem hinu málinu var vísað, nefnilega til yfirvaldanna.
Halldór Kr. Friðriksson:
þessum
bænarskrám
get eg alls
eigi verið hlynntur, því eg se enga nauðsyn bera til þess að þvi
verði framgengt,
er þær fara fram á. Þingeyri
er löggilt kauptún, og Haukadalsbót
er að eins í mesta lagi 3j.• mílu utar í
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firðinum.
Beggja megin fjarðarins eru tvö prestaköll,
og her um
bil 700-800
manns í báðum prestaköllunum.
Þessir
menn og
þé ir því nær einir ættu þá að sækja báða þessa kaupstaði; því að
fyrir menn í næstu fjörðum er hægra að leita til annara kaupstaða,
og vil eg reyna að gjöra það ljósara fyrir mönnum, að eg hef her
satt að mæla.
Förum ver vestur á bóginn og lítum til þeirra, sem
búa norðan fram með Arnarfirði, þá munum ver fljótt sannfærast
um, að þeir, sem þar búa, reka eigi verzlun á Dýrafirði, því að þar
er heiði á milli heldur ill yfirferðar.
Aptur á ,móti vilja þeir
miklu heldur reka alla verzlun sína á Bíldudal, því að það er þeim
miklu hægra, þar sem þangað má fara sjóveg yfir fjörðinn.
Förum ver aptur á móti norður á bóginn til Önundarfjarðar,
þá er þar
verzlun við sjálfan fjörðinn, það er á Flateyri.
Þar er eigi heldur
nema eitt prestakall,
og sækja Önfirðingar
aldrei verslun á Dýrafjörð, heldur norður á Ísafjörð,
ef þeim nægir eigi verzlunin
á
Flateyri,
því að hvort sem þeir ættu að sækja á Þingeyri
eða
á Haukadalsbót,
þá verða þeir fyrst að fara yfir heiði, og síðan
sjöveg yfir fjörðinn.
það yrði því enginn hagnaður fyrir þá, þótt
löggiltur
yrði verzlunarstaður
á Haukadalsbót ; og enda þótt Önfirðingar neyddust
til að reka verzlnn á Dýrafirði,
þá yrði miklu
hægra fyrir þá að verzla á þingeyri en á Haukadalsbót,
því að
eins og kunnugt er liggur heiði milli Önundarfjarðar
og Dýrafjarðar, en undir eins og kornið er þar niður af heiðinni,þá
liggur
Þingeyri þar beint á móti, en Haukadalsbót
liggur þá út með firðinum, svo að þangað er töluvert lengra.
Eg get ekki ímyndað
mer, að neinn hagur se í að hafa tvo kaupstaði á 8VO litlu svæði.
það er satt, að flskiskip koma þangað opt vegna storms,
og að
dálítið styttra er á lIaukadalsbót,
og þar er góð höfn, eins og víðar þar við fjörðinn; en verzlun mundi eigi verða þar mikil önnur
en sú, að Frakkar keyptu þar dálítið af brennivíni.
Eigi er það
heldur hugsandi, að sjómenn geti fengið þar neina verulega aðgjörð,
ef á þarf að halda; það er þó helzt hér í Reykjavík, að þeim verði
veitt liðsinni, þegar eitthvað ber út af fyrir þeim í þeim efnum, en
ef einhver vildi setja sig niður sem verslunarmaður
við Dýraf jörð,
þá er nóg rúm fyrir hann á Þingeyri, sem er löggiltur kaupstaður;
en þótt eigi væri nema einn kaupmaður á Dýrafirði, og færi hann að
hafa í frammi einokun við menn, þá þyrftu þeir eigi að vera honum svo bundnir, þar sem eigi er meira en tveggja tíma reið þaðan til Önundarfjarðar
og fimm eða su tíma reið til Ísafjarðar.
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Það hlýtur því öllum að vera ljóst, að það er enginn hagur að
fjölga þar kaupstöðum,
og þeir geta heldur
ans ekki staðizt þar
tveir, og þegar litið er til þess, þá verða allir að játa, a~ kaupstaðurinn er lang-bezt settur á Þingeyri.
Guðmundur Einarsson:
Eg tek það enn fram, al) þegar almenningur
sendir bænarskrár
til þings, þá gjörir bann það afknýjandi ástæðum, en alls eigi af því, að hann gjöri það af «gamanspili 1). Hann sýnir beinlínis með því, að það málefni, sem bænarskráin fer fram. á, er honum áhugamál,
en alls eigi hegómamát
Nú hlýtur þingið 'að játa, að það, er bænarskrá
þessi fer fram á,
hafi við gild og góð rök að styðjast,
og því virðist mer þar af
leiða beintmls, að þingið eigi að gefa bænarskránni
gaum, og eg
fyrir mitt leyti get eigi fallizt á þá skoðun, að það sé nóg að hún
se stuttlega yfirfarin, og henni síðan hrundið.
Mer þykir það
undarleg venja, er þingið nú virðist ætla að taka upp,
að vísa
öllu frá Sel', þar sem það hefur verið aðalregla á hinum fyrri
þingum, að gefa bænarskrám
landsmanna
svo mikinn gaum, að láta
þær komast I nefnd.
Loks vil eg taka það fram í tilliti til þessa
máls, að mer þykir það mjög óheppilegt,
verði þingið til þess fyrir
silt leyU að tálma framförum þess verzlunarlífs, sem nú er að glæðast
meðal landsmansa, ~ eg fæ með engu mön skilið, hvernig sumir
menn treysta ser til að þekkja betur,
hvað hagar hér og þar út
um land, heldur en þeir, sem beinlínis eiga hlut að máli og skýra
frá þörfum sínum, einkum þegar það eru merkir menn, eins og
hér má fyllilega gjöra ráð fyrir. Eg leyfi me-r því enn nú einu sinni
að mæla fram með nefnd í málinu.
Eiríkur Kúld: Mer datt áðan í hug, þegar eg heyrði ræðu
þingmanns
Reykvíkinga,
og las jafnframt vottorð sýslumannsins
úr
ísafjarðarsý.slu
neðan á bænarskránni:
"þeirra vitnisburður
verður
eigi sambljöða».
Egbeld
sannarlega,
að þingmaður Reykvíkinga
se farinn að verða gleymínn,
enda hlýtur að vera langt síðan að
hinn báttvirti þingmaður hefur komið á Dýraf jörð, en sýslumaður
ÍsB.rðinga hlýtut óefað að muna betar, því bann hefur sjálfsagt reu
nýlega verið þar sjálfur, og hans vitnisburður
þess vegna að öllum
líkindum
árelðanlegri.
Mer þykir undarlegt,
að við skulum ekki
geta orðið samdóma í þessu máli, þingmaður
Reykvíkinga og eg;
hann hefuropt
áður talað svo við mig, sem hann af aíefll vildi
styðja að því, að fiskiveiðar vorar efldust og tækju framföram,
en
þessar bænarskrár.
ser Í lagi úr héruðunum
sunnan Dýrafjarðar,
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nl. Breiðfirðinganna,
taka það skýrt fram, að það se ser i lagi til
eflingar fiskiveiðum sínum, að þeir rata þess á leit, er bænarskráin úr
Ísafjarðarsýslu fer fram á, og fyrst hann ekki hefur tekið eptir því, verð
eg að halda,að hann hafi ekki lesið bænarskrárnar.
Hann sýnir einnig,
að hann er með öllu ókunnugur,
hvernig hagar til með verzlun
þar II Dýrafirði; hann sagði, að það mundi verða \ftil verzlun við
Frakka, þótt löggilt yrði höfn á Haukadalsbót,
en eg er sannfærður
um, að það er eigi of mikið sagt, að það er þriðjungsskaði
að mega
eigi verzla við þá á Haukadalsbót,
því frá Þingeyri
er það lítt
kljúfandi, og mun þó talsverður arður að verslun við þá þar inni á
Dýrafirði, hvað þá heldur ef verzla mætti við þá á Haukadalsböt,
hvar þeir liggja skipum sínum, en ekki hjá Þiugeyri.
Þótt þingmaður Reykvíkinga se hlynntur kaupmönnum,
eins og eg, þá vona
eg þó einnig, að hann vilji styðja innlenda Ielagsverzlun,
og eg get
sagt honum,
fyrst hann hefur eigi tekið eptir þvi í bænarskránni,
að Dýrfirðingar
eru þar að bindast f felag að verzla
sjálfir, og
munu þeir, ef það fæst sem þeir her biðja nú um, eiga her um
bil vísan kaupmann
vestra til að gjörast forstjóri þess felags; og
er því auðvitað, að þetta muni þeim mikið áhugamál.
þingmaður
Reykvíkinga
sagði,
að ef menn svo vildu, þá gætu menn byggt
hús til verzlunar á Þingeyri, en eg vil biðja hann að gæta þess,
að lóðin öll er í höndum útlends manns,
sem að minnsta kosti
mun eigi leyfa, að reist séu þar verslunarhús
fyrir ekki neitt.
Sakir
þess, hvernig bænarskránni
áðan reiddi af, get eg eigi búizt við,
að nefnd verði kosin í málið, en hins vegar verð eg að vera fastur
á því, að málinu se vísað forsetaveginn
til hlutaðeigandi
yfirvalda.
Halld6r Kr. Friðriksson:
það er satt, er þingmaður
Dalamanna sagði,
að þegar bænarskrár
koma frá almenningi,
þá sýna
þær, að það, er þær fara fram á, er þeim áhugamál, er senda þær,
og að þeim þykir það miklu varða, að bænarskránum
verði gaumur
gefinn,
eb hitt el' annað,
hvort það í sjálfu ser er áríðandi, er
bænarskrárnar
biðja um. Eg get ekki skilið í því, hvernig bænarskrár um kaupstað við Dýraf jörð geta komið úr suðurhluta. Barðastrandarsýslu,
enda jafnvel úr hvaða hrepp sýslunnar sem er; það
dettur þó engum í hug, að fara að sækja verzlun þaðan að Dýrafirði; það væri að minnsta kosti mjög undarlegt,
ef menn færu að
fara fram hjá mörgum kaupstöðum
til að ná í einhvern einn.
Eg
fyrir mitt leyti get því alls eigi seð, hvað Barðstrendingum
getur
gengið til, að vilja fá verslun á Baukadalsbét.
S6 tilgangur þeirra
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sá, að leggja þar upp fiskiafla sinn og selja hann,
þá geta allir
séð, að þá munar eigi miklu, þótt þei" verði að sigla inn að Þingeyri, sem er að eins hálfri viku sjávar innar i firðinum,
og auk
þessa er það, að það mun eigi vera almenn venja, að fiskimenn
selji atla sinn á höfnum:
það hljóta því að vera einhverjar aðrar
ástæður,
er liggja til grundvallar
fyrir þessari
bænarskrá
Barðstrendinga,
því að þeir geta alls engan hag haft af verzlun þar.
Ef menn úr suðurhluta
Barðastrandarsýslu
vildu verzJa þar,
þá
yrðu þeir að fara yfir tvær heiðar ofan að Ísafjarðardjúpi
og þaðan
vestur í Dýraf jörð,
eða þá þeir yrðu að fara yfir «Gtámuiöku!»
ofan í Dýrafjarðarbotn
og svo lIt með Dýrafirði hér um bil 3 til 4
mílur vegar.
Ef menn úr norðurhluta
Barðastrandarsýslu
vildu
sækja þangað verzlun, ~á væri það slíkum örðugleikum
bundið, að
það er óhugsandi, að þeir fari að ráðast f það. Það má geta nærri,
að þeir mundu heldur fara til Arnarfjarðar
eða Patriksfjarðar,
þar
sem nú er verzlunarstaður;
menn hlaupa ei,gi að gamni sínu fram
hjá mörgum kaupstöðum.
Það er þess vegna sannarlega allt aðrar
hvatir en verslunarhagur,
er liggur til grundvallar
fyrir þessari
bænarskrá
Barðstrendínga
(Fleiri:
Segi þíngrnaðurinn
hverjar
þessar hvatir em, sem hann er að dylgja um).
Eg hirði eigi að
greina frá þeim.
Þar sem þingmaður
Barðstrendinga
sagði, að
kaupmaðurinn
ætti kaupstaðarlóðina
á Þingeyri,
og hann mundi
meina mönnum að reisa þar verzlunarhús,
þá er það eigi rétt.
Það er reyndar satt, að hann á jörðina, en hann getur eigi neitað
mönnum,
að fá þar útmælingu
til kaupstaðar;
hann fékk til eignar
eiginlega
landið fyrir utan kaupstaðarlóðina,
og þætti mönnum
hann leigja húsastæðin
of dýrt, þá yrði það að vera komið undir
óvilhallra manna mali, og vilji innlent verzlunarfélag
fá leyfi til að
reisa þar hús,
þá getur hann eigi neitað því fremur en öðrum
um leyfi til þess
Eiríkur Kúld:
Eg ætla að eins að leíðréua orð þingmanns
Reykvíkinga.
Það er auðséð, að hann er með öllu orðinn ókunnugur á Vestfjörðum,
en hitt er þó verra, að hann hefur ekki lesið
bænarskrárnar.
það er skýrt tekið fram, að bænarskrá
er úr Dalahrepp f Barðastrandarsýslu,
og þeir geta þó vel náð til Dýrafjarðar.
þingmaðurinn
sagði að það væri ómögulegt, að sækja þangað verzlun úr suðurhluta
Barðastrandarsýslu,
en það sýnir, eins og annað,
að hann hefur ekki lesið bænarskrárnar.
Það er kunnugt, að menn í
suðurhluta Barðastrandarsýslu
hara talsverðan
þilskipaútveg,
og það
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er beinlínis tekið fram í bænarskránni,
að þeir ætla ser, ef verzlun kæmist á við Haukadalsbót,
að kaupa þar útgjörð
til skipa
sinna, og það er þó sannarlega
verzlun, svo eg vil biðja menn að
athuga, hversu þingmaðurinn
ber það blákalt fram, að Barðstrendingar geti þar enga verslun haft. Það er að vísu satt, að þeir gætu sótt
verzlun á Þingeyri, en ættu þeir að fara svo langan veg á landi,
þá hafa þeir ekki hesta til þess, og færu þeir sjóveg, þá er þó
talsvert lengra inn að Þingeyri,
en inn á Haukadalsbót.
Eg skal
einnig geta þess, að þetta innlenda verslunarfélag
Dýrfirðinga
getur hæglega sameinað sig við Flateyjarfélagið,
sem þegar er á stofn
sett.
Þingmaður
Reykvíkinga
var að dylgja um einhverjar
duldar
eða má ske óhreinar
hvatir,
sem Barðstrendingar
hefðu fyrir
þessari bænarskrá
sinni. Það er svo leiðinlegt að heyra slíkt, þvi
eg þekki alls ekki til þessa, og er fullviss um, að þetta á ser engan stað, og skal eg skora á hann að segja þær í heyranda hljóði,
ef hann nokkrar veit.
Guðmundur
Einarsson:
Þingmaður
Barðstrendinga
hefur
tekið það flest fram, er eg ætlaði að segja, og skal eg að eins
bæta því við, að það er leiðinlegt,
að heyra það, þegar menn einangra orð og meiningar út úr hinu rétta samanhengi
og lengja með
því ræður sínar.
Forseti: Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari inngangsumræðu
lokið, og vil eg biðja menn að ganga til atkvæða
fyrst um það, hvort nefnd skuli kjósa í málið, og síðan,
verði
nefnd eigi samþykkt, um það, hvort vísa skuli málinu forsetaveginn til hlutaðeigandi
yfirvalda.
Síðan var gengið til atkvæða,
og málið fellt frá nefnd með
19 atkv. gegn 7. Þá var leitað atkvæða um, hvort vísa skyldi
málinu forsetaveglnn,
og var því neitað með 17 atkv. gegn 3.
Forseti: Samkvæmt
dagskránni
kemur þá loks iiI umræðu og
nefndar kosningar,
ef þingmönnum
svo sýnist, málið um löggilding
kaupstaðar
við Bakkafjörð í Norður-Múlasýslu.
Þingmaður NorðurMúlasýslu er flutningsmaður
bænarskrárinnar,
og mun hann skýra
frá málinu, eins og honum þykir þurfa.
Páll Ólafsson:
Eg skal þá leyfa mer að lesa bænarskrána.
(Sjá If. bls. 109.)
Bænarskráin
er undirskrifuð
af 18 merklsmönnum,
og ástæðurnar fyrir því, er hún fer fram á, eru teknar
svo ljóst fram í
henni, að eg fæ þar engu við bætt, enda er eg líka með öllu ó-
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kunnugur á Langanesi,
þvi eg hef þangað aldrei komið.
Svo eg
get ekki um það sagt, að hverju leyti þetta er haganlegt eða nauðsynlegt hvað afstöðuna snertir.
En þess skal eg geta, að eg veit
það með vissu, að menn hara komið gangandi
á vetrardag til að
sækja korn á Vopnafj örð.
Að svo mæltu ~kýt eg þvi til hinna heiðruðu
þingmanna,
hvort nefnd verði kosin i þessu máli eður ekki.
Jón Sigurðsson: Eg bygg, að það se eigi ástæða til að lengja
þingræðurnar
um þetta mál, því að eg vona, að það fái sömu útreið, sem það mál er áðan var verið að ræða; en með því að eg
mun vera flestum þingmönnum
kunnugri,
hvernig til hagar í því
beraði, sem bænarskráin
er frá, þá vil eg reyna lil að skýra málið
nokkuð fyrir þinginu.
Þöu því yrði framgengt, er bænarskráin
fer fram á, það er að segj a, að löggiltur
yrði verzlunarstaður
á
Bakkaflrði,
þá er óhugsanlegt,
að nokkurn
tíma yrðu reist þar
verzlunarhtís,
þvi að það er að eins einn hreppur sárfálækur,
ntl.
Skeggjastaðahreppur,
er sótt getur þangað verslun.
Það kynni, ef
til vill að vera, að lausakaupmenn
kæmu þangað stöku sinnum, en
engin líkindi eru til, að þar gæti nokkur stöðug verslun orðið, sökum þess hvað lítil aðsókn yrði þar að.
Það má annars sannarlega segja, að beiðendurnir
viti eigi hvers þeir beiðast,
og til
sönnunar því er það, að Bakkafjörður
liggur mitt á milli Þórshafnar og Vopnafjarðar,
sam hvortveggja
eru löggilt kauptún og að
eins 1/2 dagleið til hvors um sig frá Bakkafirði, og til staðfestingar þvi, að trauðla mundi verða reist verzlunarhús
á Bakkafírðl,
þótt þar yrði löggiltur
verzlunarstaður,
skal eg gela þess, að á
Þórshöfn,
sem nú nærfellt i 20 ár hefur verið löggiltur verzlunarstaður, hefur enn ekkert verzlunarhús
verið reist, og þó sækir þar
að allur Þistilfjörður,
Langanes og Langanesstrandir
að meiru leyti.
Svo bið eg menn að gæta þess, að þó matarskortur
yrði á Vopnafirði, sem eg reyndar eigi veit annað. en se cptast nær vel reiddur kaupstaður,
svo að Skeggjastaðahreppsbúar
yrðu neyddir til að
sækja nauðsynjar
sinar á Seyðisfjörð, þá mundi það allt eins geta
að borið, þó Bakkafjörður
yrði gjörður að löggiltu verzlunarplássi,
því þar mundi aldrei verða verzlun að gagni,
ef hún annars yrði
nokkur. Eg er öldungis samdóma þingmanni Dalamanna um það,að það
se skylda þingsins, að lífga og glæða öll innlend verzlunarsamtök,
en
um það get eg eigi verið honum samdóma, að hið bezta ráð til þess
se það, að peðra smákaupstöðum
við hverja vík eður vog um-
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hverfis allt land, því það mundi einmitt 'verða til að sundra vorum veiku kröptum,
og eyðileggja þá með öllu.
PáU Ólafsson:: Þar sem eg sagði aðan) að eg fæli það þinginu á vald, hvort stungið væri upp á, að kjósa nefnd f málið eður
eigi, þá var það eigi af því, að eg eigi vildi styðja málið, heldur
af hinu, að eg vissi að það mundi eigi verða til neins.
Forseti:
Ætlar þá þingmaðurinn
að taka bænarskrána
aptur?
Páll Ólafsson:
Heldur en að gjöra það, legg eg til að nefnd
verði kosin í málið.
Forseti:
Úr því að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari
inngangsumræðu
lokið, og vil eg biðja menn að greiða
atkvæði
um, hvort nefnd skuli kosin í málið.
Málið var fellt frá nefnd með 18 atkv. gegn 3.
Forseti: Störfum vorum er þá lokið í dag, og er nú ekkert
fundarefni fyrir höndum nema stjórnarbótarmálið,
en það er svo
umfangsmikið,
og með svo mörgum fylgiskjölum,
að það verður
eigi tekið fyrir á morgun.
Eg get því eigi ák\'eðið fund fyr en á
miðvikudaginn
kl. 12, og segi svo
Fundi slitið.

5. fundur. -

9. dag júlím..

Forseti skýrði frá, að tvær af nefndum þeim, er kosnar hefðu
verið tH að segja álit sitt um hin konunglegu frumvörp, hefðu skýrt
frá, hverja þær befðu kosið S'e'l' til formanns 'og skrifara.
Nefndin,
sem hefur frumvarpið um hegningarvaldið
til meðferðar,
hefur kosið
formann Beuídíkt Sveinsson,
skrifara Jón Sigurðsson,
en hin nefadin, sem hefur frumvarpið um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavík, hefur
kosið formann Halldór Friðriksson,
skrifara Egil Egilsson.
Gjörðabók fyrir síðasta fund var síðan lesin og samþykkt.
Forseti:
mð fyrsta mal, sem fyrir liggur í dag, er inngangsumræða og nefndarkosning,
ef þingið ákveður
SVÐ, út af bænarskrá Austur-Skaptfellinga
um endurbót á læknaskipun
þar í sýslu.
Þar með fylgir einnig bænarskrá
frá syðstu hreppunum
í SuðurMúlasýslu um sama efni, og vir~ist mer réttast að þær fylgist að.
Þingmaður
Aus'tur-Ska'ptfellinga
er flutningsmaður
bænarskrárinnar
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úr sinu kjördæmi, og mun hann bera hana upp og geta þess málinu til skýringar, er honum þykir við eiga.
Stefán Eiríksson.
Bænarskráin
úr Austur - Skaptafellssýslu
hljóðar þannig:
(Sjá II. bls. 1 t t).
(Eptir ósk nokkurra þingmanna
las hann einnig IIPP niðurlagsatriði bænarskrárinnar
úr Suður-Múlasýslu).
(Sjá II. bls. 112).
Hvað nú viðvíkur fyrra niðurlagsatriði
bænarskráarinnar,
sem
eg las upp, þá er eins og þinginu er kunnugt með konungsúrskurði
frá 3 t. maí 1867 ákveðið, að stofnsett skuli [, ný læknaembætli
her
á landi, og meðal þeirra er, að eg ætla, Austur-Skaptafellssýsla
eitt þeirra.
En síðar, eins og tekið er fram I bænarskránui,
er
Skaptfellingum
það hulinn leyndardómur
hvað gjörzt hefur í þessu
efni frá hálfu stjórnarinnar.
það kann nú vel að vera, að ekki
hafi verið allt til þessa neinir læknar til, er þangað yrðu skipaðir;
en eg hef líka jafnvel heyrt, að læknum eða læknaefnum
þyki
Austur-Skaptafellssýsla
of litið eða fámennt umdæmi; og hef eg nú
reyndar ekki móti því, að svo sé ; en úr því má bæta með því, eins
og bænarskráin
fer fram á, að sameina við læknis umdæmið í AusturSkaptafellssýslu
syðstu hreppana í Suður-Múlasýslu;
og ætli læknirinn þá eflaust að hafa aðsetur fyrir sunnan Lónsheiði,
svo hann væri
sem næst miðbiki umdæmis síns.
Eg sé ekki ástæðu til að stinga
upp á, að serstök nefnd verði sett í máli þessu, heldur að bænarskránum verði vísað umboðsleiðina
til hlutaðeigandi
amtmanns
og
stjórnarinnar,
því eg er her um bil sannfærður
um, að sá vegur
yrði eins greiður
fyrir mál þetta, eins og þó nefnd yrði kosin.
Eg veit líka, að konungsfulltrúi
er málinu vel hlynntur
og treysti
því, að hann styðji það með tillögum sínum eptir fremsta megni.
Hvað hið síðara atriði bænarskrár
þessarar snertir, þá fel eg þinginu það til þóknanlegrar
meðferðar.
Eg er ekki svo fróður, að eg
viti með vissu, hvort og að hve miklu leyti sá læknismáti er styrkt. ur af hálfu hins opinbera í öðrum löndum.
En þó menn kunni í
þinginu snmir hverjir
að vera mótfallnir þessari uppástungu.
þá
verð eg að benda þinginu á, að þessari beiðni er farið á flot einungis af því, að engir allopatar fást iii að setjast að í AusturSkaptafellssýslu,
og þvi hafa margir þar leitað ýmissa homöopata,
og þeim orðið sú læknis tilraun mörgum hverjum að góðu.
Konungs{ulltrúi:
Eins og hinn heiðraði flutningsmaður
tók
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fram og þinginu el' kunnugt, að það með konungsúrskurði
frá 10.
maí 1867 er leyft, að úr læknasjóðnum
megi veita allt að 5 læknaefnum árlega 400 rd. styrk hverjum, og að Skaptafellssýsla
er meðal
þeirra heraða hér í landinu, þar sem mest er þörf á læknisaðstoð,
svo getur hún átt það víst, að þessi styrkur verði veittur þeim
lækni, er setjast vill að í henni; þess vegna virðist mer allt vera
komið undir því, að einhver þeirra læknaefna,
er nú eru . til,
verði fenginn til þess að taka ser aðsetur í Skaptafellssýslu,
en
að stjórnin, sem stendur, geti ekki gjört meira til þess að útvega
þessari sýslu þá læknisaðstoð,
sem hana vantar.
Þegar búið er að veita þeim héruðum
læknisaðstoð,
þar sem
mest er þörf á henni .. en þau eru Skaptafells- og Þingeyjarsýslurnar -- mun verða tími til að sjá um, að allar sýslur landsins
fái hvern sinn embættislækni,
og eg skal, þegar til þess kemur,
fyrir mitt leyti styðja að þvi, sem bezt eg get, en á meðan læknar ekki hafa fengizt í hinum áðurgreíndu
2 sýslum, álít eg það
heppilegra,
að breyta ekki læknaembættunum,
sem nú eru.
Breytingum
þeim álæknaskipuninni
i Múlasýslunum,
sem upp
á er stuugið bæði í þessum
bænarskrám
og í þeirri, er stendur
næst á eptir á dagskránni,' verður eptir minni meiningu að fresta,
þangað til fyrirkomulag
það á læknaembæltunum
i hverri sýslu, sem
eg áðan benti að, er komið í kring, og mun þá verða ástæða til
að leggja þetta mál undir álit hlutaðeigandi
sýslunefnda
og amtsráðs.
Björn Pétursson : Eg fyrir mitt leyti er því ekki mótfallinn,
sem þingmaður
Austur-Skapttelltnga
stakk upp á, að vísa máli
þessu yfirvaldaveginn
frá þinginu.
En þess verð eg að geta, að
eg er viss um, að suðvesturhluta
Suður-Múlasýslu,
þeim er hann
til nefndi, getur naumast verið þága í að komast í sameining með
Áustur-Skaptafellssýslu
í læknislegu tilliti, því yrði læknirinn látinn
hafa aðsetur fyrir sunnan Lónsheiði,
og þá líklega helzt á Papési,
þá er auðsætt,
að enginn hreppur
í Suður-Múlasýslu
ætti hægra
með að leita þangað en austur á Eskif jörð, nema ef til vill Geithellnahreppur
einn.
Stefán Eiríksson:
Eg er sannfærður
um, að málið hefur eins
gott af því, að því se vísað umboðsleiðina
til stjórnarinnar.
En
hvað það snertir, er þingmaður
Suður-Múlasýslu
gat UlD, að suðurhreppar Suður-Múlasýslu
hefðu ekkert gott af að komast í sameiginlegt læknisumdæmi
með Austur- Skaptafelfssýslu,
þá er það
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ekki alveg relt, þvi bæði Geithellna- og Beruneshreppar eiga ber
um bil belmingi styttri leið að vitja læknis i Bæjarhrepp. en til
Eskifjarðar. Eptir því sem mer skildist ræða konungsfulltrúa, þá
vill hann eigi að slengt se saman þeim læknisumdærnum, er þegar
eru ákveðin, og hef eg að visu ekkert á móti þvi að svo se; einungis er mer og Austur-SkapUellingum áhugamál að fá þar lækni;
eg 'reysti því að eins, að konungsfulltrúi styðji málið eptir megni,
og i þvi trausti óska eg enn, að málinu se vísað umboðsveginn til
stjórnarinnar.
Halldór Kr. Friðriluson: Eg get með engu móti séð, hvað
yfirvöldin geta gjört meira við þetta mál, heldur en þau þegar
hafa gjört, og þvi álít eg eins óþarft að skjóta því umboðsleiðina,
eins og stungið hefur verið upp á, eins og að taka það til meðferðar á þinginu, því að ber verður ekkert gjört að svo komnu
máli; með konungsúrskurði er, sem kunnugt er, þegar ákveðið um
fjölgun læknaernbætta ber á landinu, og að skipa megi lækni í
Skaptafellssýslu, undir eins og einhver fæst til þess; og annað
vantar ekki en einhver læknir vilji takast embætti þetta á hendur,
Eg vil því ráða þinginu til að fella mál þetta að öllu leyti.
Bjðrn Petv,fsson: Eg leyfi mer að spyrja hinn háttvirta
þingmann: Hvar er nokkur ákvörðun fyrir því, að lækoisembætti skuli
fyrst stofna í Austur~Skaptafellssýslu?
Eg veit vel, að þingið 186&
bað um, að stofnuð yrðu 7 ný læknaumdæmi, og þar á meðal eitt
i Þingeyjarsýslu, eitt í Norður-Múlasýslu
og eitt í Austur-Skaptafellssýslu,
og líka veit eg, að konungsúrskurðurinn
frá 10. maí
1867 leyfir stofnun S nýrra læknisembætta ; og eg man ekki betur
en að það sé beinlínis tekið fram í honum, að dómsmálasljórnin
skuli ákveða, hvar hin nýju læknis umdæmi skuli stofnsett. því
sýnist mer endilega nauðsynlegt, að máli þessu se eigi alveg kastað, heldur að þingið þó gefi stjórninni hending um, hvar mest er
nauðsyn á, að þessi nýju embætti séu stofnsett. Að mínu áliti er
þörfin mest í Austur~Skaptafells- og Norður-Múlasýslu, og þar ætti
að minni hyggju, að stofnsetja þau 2 læknisumdæmin, sem nú eru
eptir óákveðin.
Stefán Eiríksson:
Mer fannst skoðun þingmanns Reykvíkinga
eitthvað skrítileg, þegar hann reð frá því, að þingið skipti ser neitt
af máli þessu; því það liggur þó í augum uppi, að hvorki stendur það næst íbúum Austur-Skaptafellssýslu1 ne heldur er það hægast fyrir þá, að útvega s~r sjálfir lækni. Læknaefni, sem til væru,
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mundu þó ekki siður fara að ráðum valdstjórnarinnar
beldur en
héraðsbúa.
Það er þvi að mínu áliti bersýnilega
stjórnarinnar,
að
styðja og styrkja að þvi, að læknir fáist til að setjast að í umrætt
umdæmi.
Eiríkur Kúld: Mer sýnist þó nokkuð undarlegt,
ef þingið
alveg kastaði þessum bænarskrám.
Sama mál hefur opt áður verið
fyrir þingiuu og þingið hefur að maklegleikum
verið þvi hlynnt í
alla staði, enda er einsýnt, að þetta er eitthvert hið mesta áhugamál þjóðarinnar.
Hvað því við vikur,
sem her er farið fram
á, þá er þrennt, sem spursmál
er um, eða þrjú skilyrði til þess að
það fái framgang;
fyrst að læknisumdæmin
eru ákveðin með konungsúrskurði,
þá er eptir að vita, hvort læknisefnin eru nú til, í
öðru lagi, hvort þeir, sem vera kunna til, fáist til að takast embættin á hendur,
og i þriðja lagi, hvort nóg fé er til að launa
þeim.
Út af þessum atriðum máls þessa leyfi eg mer að skora á
hinn 3. konungkjörna
þingmann,
sem fremur öllum öðrum hefur
varið hinni mestu
ástundun
og kröptum
sínum til að styðja að
því að læknar fáist hér á land, að skýra þinginu
frá, hvort það
muni geta átt von á nokkrum kandídat,
er takast vildi læknisembætti það á hendur, er um er að ræða, og yfir höfuð að tala láta
álit silt í ljósi í máli þessu yfir höfuð.
Líka leyfi eg mer að skora
á stjórnendur
spítalasjóðsins,
að gefa skýrslu um það, hvort fe er
til launa handa lækni þeim, er her ræðir um.
því væri mögulegt
að greiða fyrir máli þessu, væri þess öll þörf, svo eigi þyrftu menn
að setja slíkt, eg verð að segja, hneyksli í bænarskrár sínar til þingsiDS, eins og atriðið í þessari bænarskrá,
þar sem talað er um
þessa smáskamtalækna;
sem betur fer, eru þeir ei margir vestra,
að vlsu þekki eg þar einn, og tel eg það þar til lítilla bóta.
Að
öðru leyti sé eg fyrir mitt leyti ekkert móti því, að málinu se vísað yfirvaldaveginn,
eins og stungið hefur verið upp á.
Jón Hjaltalín:
Af þvI þingmaður Barðstrendinga
hefur skorað á mig að taka til máls í þessu máli, þá skal eg þó geta þess,
að tvö læknaefni
eru til nú sem stendur,
en allt um það tel eg
efasamt, hvort þeir muni geta fengizt f embætti það, er hér ræðir
um, með því annar þeirra hefur, það mer er kunnugt,
ákvarðað
að setjast að sem læknir á Suðurnesjum,
en hinn mun alveg vera
óákveðinn enn.
Eg er annars hræddur um, að mörgum, sem ekki
þekkja til, muni standa stuggur af Skaptafellssýslu,
enda mun hún
fremur örðugt læknis umdæmi.
Hvað nú á hinn bóginn þessum
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spámönnum
viðvíkur, sem ganga til og frá um landið og innbyrla
mönnum
alls konar ósannindi,
þá getur vel verið, að menn i
Skaptafellssýslu
hafi tiltrú til þeirra eins og víðar, og getur enginn
meinað þeim það.
En eg held eg verði þó að leyfa mer að biðja
stjórnina
um einhver
lög, er eptir má fara að því er snertir
Homöopatha, því það er gömul viðtekin regla, að með lögum skal
land byggja, og því þarf einhverra
lagaák varðana við í þessu tilliti, svo vitanlegt sé, hvað sé leyfilegt og hvað óleyfilegt í þessu
efni.
Eg verð að biðja menn að athuga,
að mér sýnist ísjárvert,
að hverjum flangraranum
sé leyft að ósekju að gefa sig út fyrir
Homöopath,
þótt hann ekki hafi minnstu
vísindalegu
þekkingu.
Eg þekki nú t. d. einn, sem er að flakka her um Suðurnesin,
argasta fyllisvín,
sem gefur fólki sprit i stað meðala,
og kemur
öllu í uppnám.
Eg veit ekki til, að i nokkru
siðuðu landi sé
svona hverjum
övönduðum
slarkara.
hvaða svíní og hvaða asna
sem er, leyft að darka svona án alls eptirlits af hálfu hins opinbera; og eg get ekki kurmað þeim prestum,
sem út skrifað hafa
slíka pilta, neinar þakkir fyrir, hversu mikla tiltrú sem þeir kunna
að fá hjá fáfróðum
almúga.
Að minnsta
kosti verður einhver
Garantie að vera fyrir því, að slíkir kandídatar
\ili eitthvað í
læknisfræði,
og til þess þyrftu þeir að hafa tekið eitthvert
próf.
Svo mikið kunnum við þó hérna syðra í homöopathíu, að við ættum að geta prófað þá dálítið, eða líka væri hægt, að útvega spurningar frá vísindalega
menntuðum
homöopöthum til þess að leggja
fyrir menn þessa þeim til úrlausnar,
og gætu þeir leyst þær og
sýnt, að þeir hefðu þekkingu á mannlegum
líkama, þá væri ekkert
um að tala, því þá ættu þeir að fá leyfi til að practisera.
Það væri annars gott, að það væri einhver regla, sem menn
í þessu efni væru bundnir við. Sú löggjöf, sem nú er þessu máli
viðvíkjandi,
er svo á sig komin, að eg ætla eigi að tala um hana.
Það eru til 2 eða 3 konungleg Rescript um þetta mál, sem eru
nokkuð övanaleg, og væru sannarlega
þess verð, að þau væru vandlega
íhuguð; þau veita eins konar «venia practicandi»
hverjum svikara,
sem vill gera sig til þess að vera það, og hver vissa er fyrir því,
að það se annað en tóm svik, er þessir svokölluðu practiserandi
Homöopathar
hara í frammi við menn her á landi? Hún er sannarlega engin.
En hins vegar er hægt að sanna, að lækninga-kák
hefur orðið og verður mjög opi til þess, að hamla mönnum
frá
að leita í tíma nauðsynlegrar
læknishjálpar.
Eg álit þess vegna
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mjög nauðsynlegt, að löggjöf komi út, er nokkuð bindi hendurnar
II þessum herrum; sú löggjöf, sem nú er um þetta efni, er sem
se mjög ófullkomin; þar er svo ákveðið, að amtmennirnir sjái um
og hafi gætur á þvi, að þeir gjöri engan skaða, og er það sannarlega undarlegt, að slíkt lagaboð, sem þetta er, skuli geta komið
á vorum tímum, og staðizt óhaggað í mörg ár tugum saman.
Eg skal eigi þreyta þingmenn með fleirum orðum um þetta mál,
að eins viI eg ítreka það, sem eg sagði áðan, að eg mun seinna
koma fram með fyrir þingið uppástungur um þetta mál.
Stefán Eil'íks80n: Eg skal eigi að þessu sinni vera langorður;
að eins skal eg geta þess, að það er misskilningur og megn ókunnugleiki af hinum 3. konungkjörna þingmanni, að ætla, að
Austur-SkaptafelI5sýsla
se svo örðugt læknisumdæmi, því að þar
getur þó læknirinn ætíð ferðazt riðandi bæði sumar og vetur, og
er óneitanlega mikill munur á því, eða þar sem maður verður að
brjótast gangandi í gegn um snjó og ófærð svo dagleiðum skiptir.
Hvað homöopathana snertir, er hinn 3. konungkjörni
þingmaður
var að tala um, þá get eg frætt hann og þingið 11m það, að þessl
homöopathi, sem nú er að fást við lækningar á Suðurnesjum, gafst
mönnum í Austur-Skaptfells-sýslll
eigi betur en svo, að hann var
beinlínis flæmdur þaðan á burt; aptur á móti hafa þar fengizt við lækningar ýmsir homöopathar aðr"', sem hafa í mörgu tillitl geflzt ágætlega, og því væri máske réttast, að homöopatha-lækningar
stæðu jafnhliða allépatba-læknlngum.
Bergur Thorberg : Þar sem þingmaður Barðstrendinga
skoraði II stjórnendur læknasjóðsinsað
skýra þingillu frá því, hvort
læknasjóðurinn hefði nægilegt fé fyrir höndum til þess að launa
með lækni í Austur-Skaptafellssýslu,þá
skal eg geta þess, að engin
fyrirstaða mundi verða á því, að greiða sllk laun úr læknasjóðnum.
Læknisembætlið í Austur-Skaptafellssýslu er eitt af þeim embættum,
sem stjórnin hefur ætlazt til að sem fyrst verði komið á fót, og
allir eru án efa samdóma um, að brýna naúðsyn beri til þess.
Eg skal einnig, að svo miklu leyti sem í mínu valdi stendur, stuðla
að því, að þessu verði framgengt.
En hins vegar get eg eigi seð,
að hið opinbera fái meir að gjört í þessu máli, en það þegar hefur
gjört, það er að segja að bjóða fram launin, ef einhver vildi takast embættið á hendur. Hitt er annað, hvað menn «prívat» kynnu
geta stuðlað að þvi, að einhver kandídat í læknisfræði ynnist til að
setjast að í þessu beraði. Þar sem hinn 3. konungkjörni þingmað4
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ur var að tala um lagaákvarðanír,
sem legðu amtmönnunum þá
skyldu á herðar, að sjá um það, að homöopatar gjörðu her á landi
engan skaða, þá hygg eg að ber eigi ser nokkur misskilningur
stað. Amtmennirnir eiga að vísu sjálfsagt að vaka yfir því svo
sem unnt er, lið homöopathar eins og aðrir ekki gjöri sig seka í
lagabrot um, en þeim er alls eigi með neinu lagaboði falin sérstakleg umsjón eður eptirlit með homöopöthum. Þar sem þingmaðurinn var að tala um lagaboð þessu efni viðvíkjandi, þá hefur hann
víst átt við bref frá dómsmálastjórninni, en eigi við beinlínis laga-ákvarðanir, og þessi bref dómsmálastjórnarinnar
innihalda ekki nein
ný lög, heldur heimfæra hin gildandi lög upp á þau tilfelli, sem
her er um að ræða.
Jón Hjaltalín : Eg efast alls eigi um, að það se satt, er
þingmaður Austur-Skaptfellinga sagði áðan. En þegar einhver trú
er einu sinni komin inn bjá almenningi, þá er eigi svo bægt að
rýma henni á burt aptur. Það gildir sama um þetta mál eins og
um sum skikkunarbrauðin, sem bafa staðið auð árum saman, enda
þótt þau hafi verið full-lífvænleg.
Eg vona, að hinn háttvirti 2.
konungkjörni þingmaður neiti því eigi, að þær ráðstafanir, sem
stjórnin hefur gjört í þessu máli, sau öldungis ónógar, já ómögulegar. Eg ætla mer eigi þar fyrir að fara að álasa stjórninni, sem
þá var, fyrir þessar ráðstafanir sínar, því að hún hefur án efa gjört
þær eptir tillögum amtmanns.
En hins vegar verð eg fastlega að
halda því fram, að þær reglugjörðir, sem nú gilda um þetta atriði,
séu afteknar, en lagaboð útgefið um þetta mál, sem se svo lagað,
að mögulegt, en eigi ómögulegt, se að fara eptir því.
Áður en
eg sezt niður, finn eg mer skylt að þakka stiptsyfirvöldunum, bæði
þeim sem nú eru, og eins landshöfðingjanum, meðan hann var
stiptamtmaður, fyrir það, hve mjög þau ætíð hafa verið hlynnandi
læknamáli voru, og kröptuglega styrkt að því, að það kæmist í betra
horf, og eg er sannfærður um, að þau framvegis munu sýna sama
kapp og alúð í þessu máli, sem þau hingað til hafa gjört.
Forseti: Fyrstað eigi taka fleiri til máls, þá er þessari inngangsumræðu lokið. Flutningsmaður bænarskránna hefur ekki óskað nefndar í þetta mál, og enginn annar hefur stungið upp á nefnd, heldur er það eitt lagt til, að málinu verði visað forsetaveginn til yfirvaldanna, og vil eg þess vegna biðja þingmenn að greiða atkvæði
um, hvort beina skuli málinu þennan veg.
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Því næst var gengið til alkvæða, og var það samþykkt, að vísa
málinu þennan veg, með 14 atkv, gegn 4.
Forseti:
Það, sem því næst kemur til umræðu, er bænarskrá
úr Norður-Múlasýslu um, að serstakt læknisembætti verði stofnað
þar í sýslu. Flutningsmaður er þingmaður Norður-Múlasýslu.
Eg
veit eigi, hvort hann vill stinga upp á að beina bænarekránni sama
veg og þeim, er áðan lágu fyrir þinginu.
PáU Olafsson:
Eg vona eg þurfi eigi að lesa bænarskrána,
því hún befur legið svo lengi álestrarsalnum
(Halld6r Kr. Friðriksson: Eg óska að bænarskráin verði lesin upp). Eg skal þá
leyfa mer að lesa bænarskrána :
(Sjá II. bls. 113).
Eg óska, að 3 manna nefnd verði sett í þetta mál, því þótt
hinar bænarskrárnar að austan, sem varðað hafa velferðarmál vor,
svo sem t. a. m. um löggilding verzlunarstaðar á Vestdalseyri í
Seyðisfirði, hafi eigi átt góðum byr að fagna á þessu þingi, þá
vona eg þó, að þingmenn gæti þess, að þetta mál er meir áríð~
andi en bin önnur, þar sem um líf og heilsu manna er að ræða.
Eg vil segja söguna rétt eins og er, að mer finnst ver NorðurMúlasýslubúar höfum mátt heita læknalausir í nokkur ár. Það er
eigi hægt að lýsa því her eins og það er, en eins vil eg þó geta,
að lyfjabúðin var þar í haust svo meðalalaus. þegar hinn setti læknir, sera Sigurður á Hallormsstað,tók við henni.að þá mun þar eigi
hafa verið meiri meðul en svo, að þau hefðu vel getað komizt
fyrir á litlu borði. Því til sönnunar get eg þess, að hinn setti
læknir hefur einu sinni eða tvisvar f velur orðið að senda mann og
hesta norður á Akureyri eptir allranauðsynlegustu
meðulum. Mer
finnst nú eigi fjarri, að þetta þing se nokkurs konar niðurskurðarþing, og því býst eg ekki við neinu góðu f þessu máli. Þó vil eg
ftreka það, að mer finnst sæmilegra, að sett verði 3 manna nefnd
f þessu máli, til þess að íhuga, hvort skera skuli á háls líf og
heilbrigði manna í Norður-Múlasýslu.
Eg ætla þá eigi að fara
fleiri orðum um málið. en óska að eins, að nefnd se kosín.
Málið var fellt frá nefnd með 17 atkv. gegn 3.
því næst leitaði forseti atkvæða um það, hvort visa ætti málinu saman við hilt málið, er rætt var næst á undan, og var það
samþykkt með 15 atkv. gegn 2.
Forseti:
þá kemur að lyktum til umræðu og nefndarkosningar, ef þingmöonum sýnist svo, bænarskrá
frá Islenskum stúdent-
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um i Kaupmannahöfn
um stofnun lagaskóla á Íslandi. Þingmaður
Barðstrendinga er flutningsmaður, og mun hann lesa upp bænarskrána og skýra hana, þyki honum þess þurfa.
Eiríkur Kúld: Eg skal leyfa mer að lesa upp bænarskrána.
(Sjá II. bls. 114).
Mer;;kom það öldungis á óvart, að nokkrir vísindamenn frá
Kaupmannahöfn sendu mer þessa bænarskrá, en úr því eg fekk
hana í hendur, fann eg mer skylt að leggja hana fram fyrir þingið,
og það hef eg gjört i þeirri von, að það nú sem fyrri veitti málinu góðar undirtektir.
Eg hef að vísu seð ar auglýsingu konungs
til alþingis í ár, að stjórnin þykist eigi sjá ser fært, að verða við
ósk landsmanna í þessu efni, að líkindum ar þeirri ástæðu, að fé
skorti til þess; en eigi að síður virðist það þó undarlegt, ef þingið
kæmist að þeirri niðurstöðu að fella þetta mál frá nefnd, eins og
það hefur gjört nú við sum önnur, er fyrir það hafa verið lögð,
því að þingið getur verið sannfært um það, að það gjörir eigi neitt,
sem er gagnstætt vilja stjórnarinnar,
þó það kjósi nefnd i þetta
mál, þar sem Friðrik konungur 7. 1863 het því með skýlausum
orðum, að verða við ósk landsmanna í þessu efni, og þá var málið
jafnvel komið svo vel á veg, að reglugjörð um þetta efni var send
til stiptsyfirvaldanna,
en síðan hefur eigi verið hreift við málinu
frá stjórnarinnar hendi, mest sakir þess að fe hefur þótt skorta,
en hins vegar hefur þetta spursmál ávallt legið opið fyrir landsmönnum og þingið ávallt sýnt, að það hafi verið mönnum áhugamál. Bænarskrár um þetta mál hafa opt verið bornar fyrir þiugið,
og mun enginn hafa fengið hnútu fyrir það, að hafa verið málinu
hlynntur. Eg ætla þá eigi að fara fleiri orðum um málið, en vona,
að þingið setji nefnd í það.
Benidikt Sveinsson: Eg óska aðnafnakall verði við haft.
Síðan var gengið til atkvæða með nafnakalli, og Iellu atkvæði
þannig.
«neí-:
-já. :
Eiríkur Kúld.
Halldór Kr. Friðriksson.
Benidikt Sveinsson.
Bergur Thorberg.
Björn Petursson.
Pétur Pétursson.
Davíð Guðmundsson.
Þórður Jónasson.
Egill Egilsson.
Erlendur Gottskálksson.
Grímur Thomsen.
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«[á» :

Guðmundur Einarsson.
Hallgrímur Jónsson.
Helgi Hálfdánarson.
Hjálmur Petursson.
Jón Hjaltalín.
Jón Jónsson.
Jón Pétursson.
Jón Sigurðsson.
Páll Ólafsson.
Páll Vídalín.
Sigurður Melsteð.
Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Torfi Einarsson.
Þórarinn Böðvarsson.
Samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu var það samþykkt með 22
atkvæðum gegn 4, að nefnd skyldi kosin, og voru þrir menn kosnir
í þá nefnd; þessir hlutu kosningu:
Benidikt Sveinsson með 18 kv.
P. J. Vídalln
tl Jón Sigurðsson
10 Málið var afbent þingmanni Árnesinga, er hafði hlotið flest
atkvæði.
Forseti: Störfum vorum er þá lokið í dag. Eg ákveð fund
fl morgun kl. 12, og segi þar með
Fundi slitið.

10. dag juhm,

6. fundur. -

Allir þingmenn á fundi. Gjörðabók frá siðasta fundi lesin og
samþykkt.
Forseti: Það, sem liggur fyrir I dag, er samkvæmt dagskránni
inngangsumræða
og nefndarkosning,
ef þingið svo ályktar, um
bænarskrá frá Þingvallafundi og frá flestum sýslum landsins um
stjórnarskipunarmál Íslands.
Flutningsmaður er þingmaður Reyk-
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víkinga, og mun hann lesa ávarfið; og skýra þinginu frá þvi, eptir
þvi sem þörf gjörist.
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg skal þá leyfa mer að lesa ávarpið.
Sjá II. bls. 115.
Her með fylgja I 9 bænarskrárj af þeim eru 11 beinlínis ritaðar til alþingis, en 8 til þingvaUafundarins.
Eg álít það eigi
þurfa að fara lesa þær upp, en eg skal þó lesa niðurlagsatriði
hinna helztu þeirra, ef þingmenn óska þess (Grímur Thomsen:
Eg óska ser i lagi, að bænarskráin úr Skinnastaðabreppi se lesin;
má ske varaþingmaður Norður-þingeyinga vilji sjálfur lesa hana,
þvi eg se, að hans nafn stendur ritað undir hana. - Erlendur Gottskálksson: Eg er eigi flutningsmaður bænarskrárinnar}.
Eg skal
þá lesa bænarskrána.
Sjá II. bls. 121.
Eg veit, að þingmenn hara kynnt ser niðurlagsatriði bænarskránna, svo að eg álít þess vegna óþarfa að lesa þau upp, cn
eigi að siður ætlast eg Iii, að þau verði tekin inn I alþingisUðindin. Eg skal nú eigi fara mörgum orðum um þetta mál; þvi
að það er orðið öllum þingmönnum svo kunnugt, að það engra
skýringa þarf fyrir þeim; en þess vil eg þó geta, að se það svo,
að smámálin sum, sem koma til þingsins, séu ábugamál þjóðarinnar, eins og stundum befur verið borið fram, þá má sannarlega
segja það um þetta mál, að það se áhugamál þjóðarinnar.
Eg
ætla eigi neitt að fara að tala um stefnu bænarskránna eða orðatiltæki í þeim, þvi að hvernig svo sem stefna þeirra er, og hvort
sem ýms orðatiltæki I þeim eru miður valin en skyldi, eða eigi,
heppileg eða óheppileg, þá sýna þær þó og sanna allar hið sama,
það er að segja það, að þjóðinni er þetta mál sannarlegt áhugamál, að það er megn óánægja meðal landsmanna yfir sljórnarfyrirkomulagi þvi, sem nú er, og að brýn nauðsyn er á, að þvi verði
sem allrafyrst breytt, ef stjórn landsins á að" geta etlt sannar framfarir þess.
Og, að þessu se f raun og veru þannig háttað, það
vona eg að sé sannfæring allra þingmanna, sannfæring hinna
þjóðkjörnu, sannfæring hinna konungkjörnu, og IIka sannfæring
sjálfs konungsfulltrúans.
Þess vegna er það heilög skylda allra
þingmanna, að stuðla að þvi, eins og hver einn getur bezt, að
þetta mál verði farsællega leitt til lykta, SVI> að ver getum náð
rettíndum vorum og fáum stjórn með þvi fyrirkomulagi, er lands-
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búar mega vel við una. Eg tel það víst, að eg þurfi ei~i að mæla
•
með því, að nefnd verði kosin f málið,
því að eg vona, að allur
þingheimur se á einu. máli um það, að álita það sjálfsagt.
En
hins vegar verð eg að lýsa því yfir, að eg hef þá ósk og von til
allra hinna þjóðkjörnu þingmanna, að þeir, bæði í nefndinni og á
þinginu, ræði málið með rósemi og stillingu, sem réttum þingmönnum er samboðin, og að hinir konungkjörnu þingmenn leggist
allir og af athuga á eitt með hinum þjóðkjörnu í því, að koma
málinu í gott horf og beina því í rétta stefnu; og eg treysti þvi,
að konungsfuIItrúinn,
sem íslendingur og af íslenzkum ættum
runninn, og sem æðsti embættismaður landsins, gjöri allt það, er
í hans valdi stendur, til þess, að greiða málinu veg, svo að það
verði farsællega leitt til lykta.
Með þessum orðum fel eg málið
þinginu til meðferðar, og legg það til, að 7 manna nefnd se kosin
til að íhuga það.
Grímur Thomsen: Það gladdi mig sannarlega, þegar eg heyrði
óskir og vonir þingmanns Reykvíkinga um það, að allir þingmenn
legðust á eitt og yrðu samtaka og sammála í þessu máli, en til
þess að þetta geLi orðið, þá verða menn vandlega að íhuga málið;
þess vegna er það mín tillaga, að annaðhvort allt þingið setjist {
nefndi munurinn er þá einungis sá, að þá er forseti meðal vor,
sem mundi verða mikill hagur fyrir málið, þvi að þótt eg að vísu
se sannfærður um, að forseti leggur hin beztu ráð, ef hans er
leitað, þá er þó mikfll munur á þvi, hvort hann gefur ráð einhverjum einstökum, sem kemur á fund hans, eða hann leggur til
sin góðu ráð, sem hann hefur gnægð af, opinberlega, I áheyrn
alls þingsins; eður \'i1ji þingið eigi fallast á þetta, þá er það mín
tillaga, að 21 menn séu kosnir { nefnd, en þeirri nefnd se aptur
deilt í 3 minni nefndir, svo að 7 menn séu I hverri, og að hver
af þessum nefndum vinni að vissum köflum í stjórnarskránni.
Verkefni einnar nefndarinnar ætti t. d. að vera um konungsvald
og vald alþingis, annarar um dómsvald og trúarbragðafrelsí, og þriðju
um réttindi einstakra o. s. frv. Og þegar þær, hver um sig, hefðu
lokið starfa sínum, þá ættu þær að sameina sig, og ræða alla partana í heild sinni. það sem ser I lagi leiddi mig til að bera fram
þessar tillögur, voru einmitt þau sömu rök, sem flutningsmaður
nefndi, það er að segja, að reynt yrði til, að allir yrðu á eitt sáttir, og líka, að allir vildu gjöra sitt til; að samkomulagi yrði náð;
hafi þetta verið hjartanleg sannfæring þingmannsins, sem eg alls eigi
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efa, þá hlýtur hann einnig að játa með mer, að nauðsynlegt 56,
að sem flestir þingmenn ræði málið með ser I nefnd; hRn æUi að
vera skipuð bæði þjóðkjörnum og konungkjörnum,
sem þá ræddu
málið með og reyndu til með rósemi og stillingu að jafna með ser
og koma ser saman um þau atriði, sem ágreiningur er ser í lagi
um, þvi að ef meiningamunur er, þá er það víst, að hægra og
betra er, að jafna hann I nefnd, en ætla ser að gjöra það á þingi,
sem opt verður til þess, að þau orð falla hjá mönnum í heyranda
hljóði, sem betur hefðu ótöluð verið. Að svo mæltu skal eg eigi
fjölyrða meir um þetta éfni, en vil að eins biðja þingmenn að íhuga vel þessa tillögu mfna.
Forseti: Viðvíkjandi tillögu þingmanns Rangæinga, þá er hún
kann ske í sjálfri ser ekki illa tilfallin, en eptir því sem ástatt er
fyrir oss, þá getur hún eigi orðið oss að notum, því að ver erum
bundnir við alþingístllskípunina,
en í henni er ekki ætlazt til, að
allt þingið gangi í nefnd, eins og þingmaðurinn lagði til. Eg get
heldur eigi fyrir mill leyti séð, að það skaði neitt, þótt hin vanalegaaðferð
se við höfð, og 7 eða 9 manna nefnd kosin í málið.
Hvað það snertir, að betra samkomulag mundi nást, ef allt þingið
væri i einni nefnd, þá er auðvitað, að það hlýtur að hafa öldungis
sömu verkanir, ef allir þingmenn tækju sig saman að ræða málið á
aukafund um, og það er á valdi þeirra sjálfra, að koma ser saman
um þetta,
Grímur Thomsen: Eg lagði það einnig til, að 21 væru kosnir
i nefnd, og það hygg eg að eigi sé á móti alþingistllskipuninni;
því vil eg leyfa mer að spyrja: takmarkar hún tölu nefndarmanna?
(Forseti: Nei).
Halldðr Kr. Friðriksson:
það er mín einlæg ósk og von,
að allir þingmenn leggist á eitt og gjöri sitt til, að samkomulag
geti náðst; það voru engin laus orð, heldur sannarleg alvara. En
að því er snertir tillögu þingmanns Rangæinga,
þá fæ eg fyrir
mitt leyti eigi skilið, að það mundi nokkuð draga til samkomulags,
þótt henni verði fylgt, og verð eg þess vegna að halda því fram,
er eg áðan lagði til, að nefndin yrði að eins skipuð i mönnum.
En á hinn bóginn virðist mer það heppilegt og vel til fallið, að
þessi 7 manna nefnd kveddi þingið saman á aukafundi og heyrði
tillögur þeirra, og það ætla eg, að mundi verða fullt eins affarasælt, eins og að kjósa 21 manns nefnd í málið.
Jón Sigurðsson:
Eg vil leyfa mer að spyrja þingmann Reyk-
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víkinga, hvort hann eigi álítur það sjálfsagt, að niðurlagsatriði
bænarskránna seu tekin inn I alþingistíðindin, þvi að eg veit fyrir
vist, að þjóðin kann betur við, að þau sjáist f tíðindunum, en eg
ætla þó, að eigi þurfi að lesa þau upp, og læt mer nægja, að skora
á ritnefnd ina að sjá um, að' þau verði prentuð i tíðindunum.
Hvað
hina fyrri uppástungu þingmanns Rangæinga snertir, þá er eg á
sama máli og forseti um það, að hún sé gagnstæð alþingistilskipuninni og geti eigi komiztað eptir þeim þingsköpum, sem ver nú
höfum.
Hvað viðvíkur hinni tillögunni þingmannsins,
nefniI. að
21 se kosnir í nefndina, þá virðist mer fyrir mitt leyti eigi ástæða
til að hafa nú svo fjölskipaða nefnd i þessu máli, þar sem málið er
margrætt á undanfarandi þingum, og þess vegna miklu aðgengilegra
nú, en þegar fyrst var farið að ræða það.
Að öðru leyti skal eg
geta þess, að eg skal vera manna fúsastur til að styðja eindægni
og samheldni í þessu allsherjarmáli voru.
Guðmundur Einarsson: Eg vil styðja allar uppástungur,
er
miða til þess, að samkomulag geti orðið í þinginn i þessu allsherjarmáli voru. Eg vil þess vegna mæla fram með uppástungu
þingmanns Rangæinga, sem fer fram á, að meiri hluti þingsins
komi saman í nefnd i málinu, en se nú þetta ólöglegt eða gagnstætt alþiÍlgistilskipuninni,
þá þætti mer það þó mjög æskilegt, að
allir þingmenn ættu aukafundi með ser, til að ræða málið og reyna
til að jafna það með ser, er helzt ber á milli, áður en málið kemur til umræðu í sjálfu þinginu, því að þá mun það allt verða örðugra að fá sættum á komið.
þvi verður eigi neitað, að það ástand, sem nú er, er harðla óyndislegt, og að megn óánægja er
orðin yfir því meðal landsmanna; og að þær meiningar hafa komið
í ljós, i ræðum og ritum manna, sem óskandi væri að menn aldrei
hefðu 'gjört uppskáar,
og alls eigi miða til þess að saman safna,
heldur þvert á móli til að sundur dreifa. Með því nú að fullyrða
má, að þingið er og á að vera sál þjóðarinnar og hjarta landsins,
þá ætti þvi að vera öllu framar um það hugað, að draga sem mest
hugi manna saman til sátta og samlyndis i því allsherjarmáli, sem
líkamleg velferð vor er byggð á, og þann veg álít eg beztan til
þess, að allir þingmenn, enda þótt þeir hafi ólíkar skoðanir, tali
sig saman i kyrrþey um endilega niðurstöðu málsins; með því
kann þó að nást hið epliræskta samkomulag.
Nú álít eg vel
hugsanlegt, að heldur kynni að draga saman með mönnum, ef úr
þinginu myndaðist sem stærst nefnd til að íhuga málið og ræða
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það, væri það annars löglegt (Grímur Thomsen: Það er löglegt),
en af þvi eg er hræddur um, að það se það ekki, þá vil eg heldur mæla með þvi, að 7 eða 9 manna nefnd se kosin í málið, er
kalli alla þingmenn saman til ráðaneytis á aukafundi, eptir þvi
sem henni þykir henta.
Halldór Kr. Friðriksson: Út af uppástungu þingmanns Rangæinga skal eg geta þess, að það er enn alveg vafasamt, hvort þingið kann að semja frumvarp til stjórnaskrár fyrir island eða að eins
undirstöðuatriði handa stjórninni að fara eptir, er hún semdi stjórnarskrána. Þótt nú kosin yrði að eins 7 eða 9 manna nefnd, þá
gæti sú nefnd kallað alla þingmenn saman til aukafunda og leitað
hjá þeim álits þeirra um, hvort reglulegt stjórnarskrár-frumvarp
skyldi samið og sent frá þinginu eða að eins undirstöðuatriði; og
sömuleiðis leitað fyrir ser, hvor samkomulag gæti á komizt, hvern
veginn sem hún svo færi. Eg get með engu móti séð, að vinna
þingsins í þessu máli gengi neitt fljótar fyrir það, þótt nálega allt
þingið væri í nefnd þeirri, er ber ræðir um, heldur en þótt nefndin að eins yrði skipuð 7 eða 9 mönnum; þvi að stjórnarskrá Íslands hefur verið fyrir undanförnum 3 þingum, og I henni eru einungis fá atriði, er ágreiningur hefur út af risið, og mundu úrslit
þingsins um hin atriðin falla af sjálfu ser. Fari nú svo, að þingið
samþykki, að einungis skuli þau undirstöðuatriði takast upp I stjórnarskrána, sem styddust við hin fyrri frumvörp, þá á nefnd skipuð 7
eða 9 mönnum alveg eins hægt með að koma ser niður á því, eins
og þótt allt þingið tæki þátt í nefndarstörfunum.
Annars fer því
fjarri, að eg ætli mer að berjast móti uppástungu þingmanns Rangæinga; eg læt það alveg á þingsins valdi, hvort það vill samþykkja
hana.
En að því er það sertir, að þingmaður Suður-þingeyinga
mæltist til þess, að niðurlagsatriði allra bænarskránna um stjórnarskipunarmálið yrðu prentuð í alþingistíðindunum, þá gat eg þess
áðan, að eg teldi það sjálfsagt, og mun eg sem ritnefndarmaður
einnig haga þvi svo, svo framarlega enginn mælir á móti því; eg
álít jafnvel sjálfsagt, að prentuð seu niðurlagsatriði eigi einungis
þeirra bænarskráa, er beinlínis eru stýlaðar til þingsins, heldur og
þeirra, er stýlaðar eru til þingvallafundarins.
Stefán Jónsson: Mer sýnist að vísu uppástunga sú, er þingmaður Rangæinga hefur borið fram, beinlínis eptir þingsköpunum,
sem voru við höfð 1851; en allt um það álít eg það muni hollara
fyrir málið, að kosin se 7 eða 9 manna nefnd, heldur en svo
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fjölskipuð nefnd, sem þingmaðurinn stakk upp á. Þessi 7 eða 9
manna nefnd gæti fyrst gjört nokkurs konar uppkast til nefndarálits, er síðan væri borið undir allt þingið á aukafundi; og mundi
þá fljótar ganga en þó allir eða nálega allir þingmenn væru beinlínis f nefndinni.
7 manna nefnd getur hæglega samið nefndarálitið, því þau atriði í stjórnarskránni, er nokkrum ágreiningi valda,
eru að eins fá og eigi mjög umfangsmikil.
Eg mæli þvi heldur
með því, að þingið kjósi 7 manna nefnd, heldur en að það aðhyllist fyrn efnda uppástungu þingmanns Rangæinga.
Eiríkur Kúld: Eg skal á þessu stigi máls þessa fara að eins
fám orðum um það; og skal eg þegar i upphafi geta þess, að eg
má fullyrða, að enginn þingmanna mun fremur óska samkomulags
í stjórnarskipunarmáli
voru heldur en eg. En þegar eg íhuga uppástungu þingmanns Rangæinga, þá get eg ekki seð, að það muni verða
til þess að koma verulegu samkomulagi á málið, en sjálfsagt til
þess að lengja tímann fram yfir það, sem nauðsyn krefur.
Mál
þetta hefur á undanförnum þingum verið vandlega rætt, svo eg get
ekki skilið, að það taki nú langan tíma eða mikið umstang fyrir þá
nefnd, sem kosin yrði í þinginu, að segja um það álit sitt. Yrði
nú 21 maður kosinn f þessa nefnd, þá gætu að vísu stytzt talsvert
umræður I þinginu; þvi þær yrðu þá vist sem engar, eptir að
nefndin hefði skilað áliti sinu, en það er mjög vafasamt, hvort sú
nefnd kæmist til betri niðurstöðu en þótt hún væri skipuð færri
mönnum, þvi hægt er 7 eða 9 manna nefnd og það álít eg
sjálfsagt - að kalla saman þá þingmenn, sem utan nefndar væru,
á aukafundi og ræða ágreiningsatriði málsins þar með þeim; og
væri þá engin þörf á undantekning þeirri frá vanalegum þingsköpum, sem uppástunga þingmanns Rangæinga fer fram á.
Þessari
reglu hefur og áður fylgt verið ber á þingi, og það einmitt (
þessu sama máli, að nefnd sú, er kosin hefur verið, hefur kallað
hina aðra þingmenn saman með sér á undirbúningsfundi málinu
til skýringar.
Það er nú vist svo vafalaust, að enginn mun bera
móli því, að bænarskrárnar
um stjórnarbótarmál
vort að þessu
sinni lýsa megnri og almennri óánægju þjóðarinnar með stjórnarfyrirkomulag það sem nú er, og þvi vona eg, að almennt liggi
þigmönnum sú ósk í bjarta, að hrinda þessu mikla velferðarmáli
þjóðarinnar I sem bezt horf.
Eg mun greiða atkvæði mitt fyrir
því, að 7 manna nefnd verði kosin í máli þessu.
Benidikt Sveinsson: Eg ætla það óþarft, að fara mörgum orð-
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um um, hve nauðsynlegt það se fyrir þingið að vera samdóma f
þessu einkar-velferðarmáli voru, þvi eg veit I raun réttri enga sjálfsagða aðgreining milli þjóðkjörinna og konungkjörinna þingmanna.
Sá ágreiningur, sem factiskt hefur átt ser stað, er að eins sprottinn
af misskilningi, en ekki af hlutarins eðli, eins og hann líka stríðir
á móti tilgangi alþingis, þegar rétt er skoðað. En hvað nú snertir
uppástungu þingmanns Rangæinga, sem her er um að ræða, þá álít
eg hana í sjálfu ser mjög frjálslega, og að þvi leyti practiska, að
hún miðar til þess að sameina sem bezt alla krapta þingsins, svo
að það, hvort sem litið væri á þekkingu þess á málinu, samkvæmt
vilja þess eða mer liggur við að segja hjarta þess, sýni í þessu
máli, að það sa sem einn maður, Mer sýnist því uppástunga þingmanns Rangæinga vel tilfallin, ef sú niðurstaða gæti fengizt, sem
eg álít hún stefni að; nálega þingið allt yrði þá í þeirri nefnd, og
auðvitað er, að þó þeir fáu þingmenn, sem yrðu utannefndar, yrðu
á annari skoðun, en þessi fjölmenna nefnd, þá yrðu þeir óverulegur minni hluti, þar sem allur þorri þingsins bæri þá svo ofurliða. Þetta væri nú allt saman gott, ef svona færi; en yrði nú sú
niðurstaðan, að nefndin kio fnaði, hvernig ætli þá færi? ætla úrslit
stjórnarmálsins
yrðu þá svo greið og heppileg á þingi her sem
æskilegt væri, og ætli tíminn yrði eigi stuttur til að greiða úr öllum þeim flækjum, sem þá kæmu fram? Eg fyrir mitt leyti álít,
að ef samkomulag eigi fengist í þessari nefnd, þá gæti það hæglega leitt til þess, að skynsamleg meðferð þess á stjórnarmálinu
yrði á þessu þingi alveg ómöguleg. Það er nefnilega eðlilegt, að
þegar ágreiningur kemur upp í nefnd, þá leiði hann til þess, að
nefndarmenn verði enn tregari til að breyta eptir á sannfæring
sinni, heldur en hefðu þeir aldrei verið f þeirri nefnd, því við það
að vera f nefndinni, eru þeir búnir að fá fastari skoðun málsins
en el\a, svo þeir hljóta að eiga mjög torvelt með að slíta sig frá
vandlega hugsaðri skoðun sinni og aðhyllast nýjar ástæður, sem
fram kunna að koma f málinu. Hvað nú snertir það, er þingmaður Reykvíkinga drap á, að óvíst væri, hvort þingið að þessu
sinni sendi undirstöðuatriði
til stjórnarskrár fyrir Ísland eða fullkomið frumvarp, þá liggur það beinlínis í anda allra bænarskránna,
að þingið semji reglulegt frumvarp og sendi það konungi til staðfestingar, enda sjá allir, að ef þingið að eins semdi undirstöðuatriði til stjórnarskrár fyrir Ísland, þá er auðsætt, að konungur yrði
að nýju að' láta leggja það frumvarp, er hann eptir þessum undir-

60

stöðuatriðum leU semja, fyrir alþingi, og þetta yrði málinu aptur
til ómetanlegra tafa. Eg vil að svo komnu máli stinga upp á því,
að þingið hugsi sig vandlega um uppástungu þingmanns Rangæinga þangað til seinna í dag, og greiði ekki atkvæði um hana að
sinni.
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg skal geta þess, út af orðum
þingmanns Árnesinga, að það getur verið spurning um, hvort þingið á að þessu sinni að semja algjört frumvarp til stjórnarskrár og
biðja um staðfestingu konungs á henni, eða að það að eins eigi
að semja undirstöðuatriði fyrir stjórnarskrá, þvi varla má búast við,
að konungur samþykki hvert atriði í því frumvarpi óbreytt, og
þyrfti þvi að bera þau atriði, er stjórnin breytti, fyrir alþingi að
nýju. Þess vegna tel eg efasamt, hvort þingið mundi semja frumvarp eða að eins undirstöðuatriði til stjórnarskrár, því þó að bænarskráin frá Þingvallafundiuum beiðist þess, að frumvarp verði
samið af þinginu, þá er vitaskuld, að það bindur ekki hendur
þingsins í þessu efni.
Jón Petursson:
Eg vildi spyrja, hvort það se ekki að taka
fyrir hendur nefndar þeirrar, er kosin kann að verða, að vera nú
á þessu stigi málsins að 'þrátta um það, hvort frumvarp eða undirstöðuatriði skuli samin af þinginu.
Forseti: Eg fyrir mitt leyti get ekki seð ástæðu til að fresta
þangað til í kveld, að skera úr því, hvort uppástungu þingmanns
Rangæinga skuli framgengt verða eður ekki, en eg vil þó þegar í
stað bera það undir atkvæði þingmanna.
Síðan var gengið til atkvæða um það, hvort málinu skyldi
frestað til kvelds, og var sú uppástunga felld með mjög miklum
atkvæðafjölda.
Þar næst bar forseti það upp til atkvæða, hvort
nefndin skyldi skipuð 7 eða 9 mönnum, og var 7 manna nefnd samþykkt með 16 atkvæðum.
Síðan voru þessir 7 menn kosnir í nefndina:
Jón Sigurðsson
með 21 atkv.
Guðmundur Einarsson
17
Páll VidalIn
J7
Eiríkur Kúld
t6
Halldór Kr. Friðriksson
16
Benidikt Sveinsson
t6
Davíð Guðmundsson
16
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var svo málið afhent þingmanni Suður-þingeyinga,
er hafði hlotið
flest atkvæði til nefndarinnar.
Forseti skýrði því næst þinginu frá, að bann hefði fengið
nefndarálit í málinu um konunglegt frumvarp til tilskipunar um
niðurjöfnuð alþingiskostnaðar;
einnig uppástungu
10 þingmanna
um, að þingið ritaði ávarp til konungs, og aðra frá 7 þingmönnum
um, að þingið að þessu sinni taki fjárhagsáætlun íslands til meðferðar og nefndarkosningar.
Eptirrit ar skjölum þessum kvað 'haun
mundu verða tekin sem fyrst, svo þau yrðu send konungsfulltrúa,
eins og lög stæðu til.
Forseti:
Með því nú að nefndirnar þurfa tíma til að ljúka
álitsskjölum sínum í hinum konunglegu frumvörpum, og hins vegar nauðsynlegt er, að nefndin í stjórnarskipunarmálinu
hafi tækifæri til að koma ser niður á því máli, þá býst eg við, að varla
geti orðið fundur á morgun.
En um leið vil eg skora á þingmenn að kynna ser sem bezt - meðan tími er til - bin dönsku
lagatíðindi (Lovtidende), er liggur á lestrarsalnum,
svo þeir geti
verið búnir að ráða við sig, hvað við hin dönsku lagaboð skuli
gjöra, þegar að því kemur, að ályktun um það verður sett á dagskrá, hvort þar skuli kjósa nefnd eður eigi. Að svo mæltu ákveð
eg fund á laugardaginn kl. 12 og segl
Fundi slitið.

7. fundur. -

12. dag júlím.

Forseti skýrði þinginu frá, að þingmaður Austur-Skaptfellinga
hefði tilkynnt sér, að hann gæti eigi komið á fund í dag sökum
heilsu las leika.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Þar næst skýrði forseti frá, að nefnd sú, er þingið kaus, útaf bænarskránni um stofnun lagaskóla, hefði tilkynnt ser, að hún
hefði kosið Benidikt Sveinsson ser til formanns, og Pál Vídalin til
skrifara j sömuleiðis að nefndin, er kosin var á síðasta fundi út af
stjórnarskipunarmálinu,
hefði kosið ser Pál Vídalín til formanns og
Jón Sigurðsson til skrifara. Forseti gat þess þar næst, að tvær af
nefndum þeim, er kosnar hefðu verið til íhugunar hinum kgl. frumvörpum, hefðu skilað áliti sínu, nefnil. í málinu um ljósmæðraskipun á tslandi og í málinu um stofnun sjömannaskéla;
hefði ann-
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að þessara nefndaráIita þegar í gær verið lagt á lestrarsallnn,
en
hilt yrði nú lagt þar fram.
Forseti: Það, sem fyrst liggur fyrir í dag, er uppástunga 10
þingmanna um, að senda ávarp til konungsins, og kemur það mál
til inngangsumræðu og nefndarkosningar,
ef þingið ákveður svo.
Flutningsmaður uppástungunnar er þingmaður Árnesinga, er mun
lesa hana upp og skýra frá málinu að öðru leyti eptir þvi, sem
honum finnst ástæða til.
Benidikt Sveinsson: Þessi uppástunga hljóðar svo:
Sjá II., bls. 145.
Eg ætla að svo komnu eigi að fjölyrða um uppástungu þessa,
því eg vona, að þingmenn hafi lesið hana, meðan hún Já á' Jestrarsalnum, og gjört ser efni hennar full-ljóst.
Ástæðurnar fyrir
þessari uppástungu eru svo ljóslega teknar fram f henni sjálfri,
að eg álit óþarft að endurtaka þær nú.
Eg læt mer þvf að eins
nægja, að skjóta þvf til atkvæða þingmanna, hvort þeir vilja ekki,
að nefnd verði kosin þessu máli til íhugunar.
'
Konungs(ulltrúi: Eins og þingmönnum er kunnugt, nefnir alþingistilskipunin ekki einu sinni á nafn ávörp til konungs, og ákveður heldur ekki reglur þær, sem f því tilliti á að fylgja; það
sama er að segja um tilsk. 28. maf 1831, og þess vegna hefur
konungsfulllrúi á stundum samþykkt nokkrar breytingar á þingsköpunum, þegar spursmál hefur verið um þess konar ávörp og ser f
lagi um þakkarávörp til konungsins,
af því að þau í rauninni ekki
eru talin meðal þeirra málefna, sem alþingistilskipunin með berum
orðum til greinir. Aptur á móti hefur tilsk. 28. maf 1831 5. gr.
með berum orðum heimilað alþinglnu, að senda konunginum tillögur sfnar og uppástungur, ef það finnur tilefni til að óska nokkurrar umbreytingar á lögum landsins eða þykist hafa nokkra orsök til að kVa1'ta yfir þeim hætti, hvar með lögunum er fylgt
eða Innrétungunum
forstaða veitt; og alþingistiIsk. 8. marz
1843 fyrir skipar í 62., 63., 69., 71. og fleirum greinum, hvernig
meðferð þingsins á þessum málum á að vera.
Eg fæ nú ekki betur seð, en að uppástunga sú, sem nú var
lesin upp, beinlínis miði til þess að kvarta yfir ýmsum stjórnara!höfnum, þó að þær að eins séu tilteknar með almennum orðum,
og að það, sem hún nefnir ávarp, ekki se ætlað til þess að vera
það i réttum skilningi, heldur hrein og bein umkvörlun samkvæmt
tilsk. 28. maí 1831 5. grein. En að mfnu áliti á það allsendta
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ekki vel við, að nefna þess konar óánægju-yflrlýslngar
með ávarpanafninu,
heldur
mun það í öllu vera réttara að nefna
þær með
rðttu nafni þeirra: umkvartanir,
þar sem þingið hefur fulla heimild til að koma með þess konar fram, og eg held að það se meira
samboðið bæði lotningu þeirri, sem þinginu byrjar að sýna konunginum,
og virðingu þingsins
sjálfs,
að fella þessa uppástungu.
eins og hún liggur fyrir, og, ef þinginu þykir þess þurfa við, að
koma beinlínis fram fastákveðnum
umkvörtunum
yfir stjórnarathöfnum þeim, sem þinginu
kunna að virðast
stríðandi
móti gildandi
lögum.
Eg skal þess vegna mæla á móti því, að nefnd verði selt
i þetta mál, sem, þrátt fyrír nafnið, ekki ræðir um ávarp til konungs, heldur um umkvörtun
yfir stjórnarathöfnum,
er ekki eru
nægilega
til teknar
í uppástungunni,
samkvæmt alþ.tilsk. 62. gr.
En ef þingið ekki að síður ályktar að setja nefnd I málið, áskil
eg, að það þá verði tekið til meðferðar
samkvæmt alþingistilskipuninni,
og skal fastlega skora á hinn beiðraða forseta,
að hann,
ef svo verður, sjái um, að nefndarálitið
komi álögskipaðan
hátt IiI
undirbúningsumræðu,
og þar eptir til ályktarumræðu
og atkvæðagreiðslu samkvæmt þingsköpunum.
Þar sem her einungis ræðir um, hvort og hvernig málið verði
að taka til meðferðar,
ætla eg ekki að ræða efni þess; en eg skal
einungis geta þess, að þó að óánægja sé til her I landinu með tilliti
til ýmsra stjórnar-athafna,
þá er hún eptir minni meiningu
fremur
sprottin af misskilningi
og tortryggni,
en af alvarlegri og rólegri
yfirvegun.
Benidikt Sveinsson:
Út af nokkrum atriðum í ræðu konungsfulltrúa ætla eg að taka fátt eilt fram. Þar sem hann gat þess, að
í alþingistilskipuninni
væri eigi heimilað, að senda ávarp frá þinginu
til konungs, þá er það að vísu satt, að þar er hvergi beinlínis um
það talað, en þar er heldur hvergi bannað,
að senda konungi ávarpi enda hlýtur slíkt að vera í alla staði leyfilegt,
þvi bæði er
það orðin algeng venja hér á alþingi að undanförnu,
svo að sú
venja, sem á hefur komizt í þvi efni,
getur með gildum
rökum
skoðazt sem viðbætir við eða þá útskýring
á alþingistilskipuninni,
enda vita allir, sem nokkuð til þekkja, að slík ávörp frá þingum
til konunga sinna tíðkast um allan heim, þar sem þing eru.
Konungsfulltrúi
tók það og fram, að ávarp til konungs
gæti ekki að
réttu lagi, eða með réttu nafni átt ser stað, nema það væri þakkarávarp til hans; aptur á móti væri það rangnefnt
ávarp til kon-
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uugs, er væri þess eðlis,
að það lýsti óánægju þings og þjóðar
með stjórnaraðferð
þá, er við gengist í landinu.
Þessu verð eg
kröptuglega
að mótmæla;
þvert á móti get eg staðfest,
að ávörp
til konungs geti allt eins haft inni að halda umkvartan ir um ranga
og óeðlilega stjórnarháltu
eins og þakklæti fyri!' veittar náðargjafir,
eða þjóðgjafir, eða einhverja viðurkenning,
sem konunginum
hefur
þóknast að láta þjóðinni í te; þetta þarf engra sannana við, enda
hef eg og sjálfsagt engar beinar sannanir fyrir því við höndina
her á þinginu; en það vita allir, sem nokkuð þekkja til, að í öðrum löndum er opt og iðulega, og það optast frá þingsins hálfu
lýst óánægju yfir' stjórnarathöfnunum
einmitt í ávarps-skjali
til konungsins.
Þannig kvarta menn yfir ráðherrastjórn,
t, a. m. með
«Mlstillidsadreeser
s
til konungs.
Umkvörtunarstefna
uppástungunnar getur því ómögulega verið ástæða til þess, að fella hana frá
nefnd; ekki hefur hún heldur, eins og konungsfulltrúi
sagði, þann
blæ á ser, að hún ekki geti samrýmzt við þá lotningu, er þinginu ber
að sýna konunginum,
eða þá virðingu fyrir sjálfu ser, sem það þarf
að varðveita.
Mer virðist miklu fremur,
að þingið lýsi lotuing
sinni fyrir konunginum
einmitt bezt með 'því, ef það lætur honum aídráttarlaust
í ljósi umkvörtunarefni
sín og þjóðarinnar
í
einkar-velferðarmálum
landsins, eiqs og þeim sem á að stjórna og
stýra öllu til hins bezta, en öldungis ekki með 'því, ef það dyldi
óánægju sína fyrir hans kgl. hátign, eins og hann eigi hefði þessa
háleitu köllun.
KonungsfuJitrúi
gat þess enn fremur,
að sú óánægja, sem ætti ser stað her álandi með stjórnarfyrirkomulag
það,
sem nú er á íslandi,
væri sprottið
annaðhvort
af misskilningi
manna eða af ástæðulausri
tortryggni.
Eg skal nú ekki eyða orðum til að hrekja þetta; en að eins taka það fram, að úr því þessi
óánægja á ser stað meðal þjóðarinnar
og það játar konungsfulltrúi -,
þá er einmitt eðlilegast, eins og eg hef sagt, að hún
komi fram í ávarpi þingsins til konungsins;
því það verð eg að
segja, að eg álít þingið eins bært að dæma um það, á hverju þessi
óánægja þjóðarinnar
sé byggð, eins og konungsfulltrúa.
Petur Petursson:
Eg vil leggja það til, að uppástungu
þessari verði vísað til nefndar þeirrar, er þingið hefur kosið í stjórnarbótarmálinu,
því yrði her kosin serstök nefnd, þá gæti svo farið,
að tvenns konar skoðun kæmi fram í þinginu, er hvor um sig kæmi
í bága við hina.
Ef aptur á móti sömu menn ynnu að hvorutveggja þessara mála, þá hlyti meiri sambljóðan að komast á. Eg
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vona, að flutningsmaður uppástungunnar
hafi ekkert á móti þessari tillögu sinni, þar hann hlýtur að sjá, að þessi vegur greiðir
fyrir málinu.
Þórarinn Böðvarsson:
Vera má, að eg skilji ekki uppástungu
þessa fullkomlega, en eptir því sem eg fæ skilið, mun hún eiga
að innihalda nokkurs konar ávítur frá þinginu til konungsins fyrir
auglýsingu hans til þess að þessu sinni. Hvernig sem þessu vikur við,
þá álít eg það allt of snemmt nú, að þingið fari að kjósa nefnd Iii að
semja frumvarp til ávarps til konungsins, því eins og þingmaður
Reykvíkinga tók fram á siðasta fundi, að það mundi vera ósk þingmanna, að samkomulag kæmist á í stjórnarskipunarmáli
voru, hvort sem sú ósk er samkvæm því, er gjörzt hefur hingað til á
þessu þingi, það læt eg alveg ósagt, - eins verð eg að segja
það f fullri alvöru, að eg vildi styðja að því eptir megni, en meðan eigi er útséð um niðurstöðu stjórnarmálsins ber á þinginu, þá
getur sú nefnd, sem nú yrði kosin út af ávarps-uppástungunni,
ef til vill orðið því máli til tjóns og sundrungar.
Þar að auki álít eg, að tillaga þingsins f stjórnarmálinu gæti verið, og væri án
efa hið eina rétta ávarp til konungsins.
þar sem nú enn fremur i
uppástungunnf
stendur, að stjórnarhættir þeir, sem nú eiga ser
stað ber á landi, standi í vegi fyrir öllum framförum þjóðarinnar,
þá verð eg að lýsa því yfir, að þau orð eru alveg móti meining
bæði sjálfs mín og minna kjósanda, þó bæði eg og þeir vilji hafa
ýmislegt á annan veg, eða fá ýmsu breytt, en um fram allt því,
að þingið öðlist löggjafarvald og fjárforræði.
Sama er að segja um
orðið vandræði, sem stendur í uppástungunni,
að eg þekki ekki til
þeirrar skoðunar, sem það ber vott um, innan míns kjördæmis. Eg
ræð því til, að ekki verði nefnd kosin i þessu máli nú þegar.
Benidikt Sveinsson:
Þar sem upp á því hefur verið stungið,
að vísa þessu máli til nefndar þeirrar, er kosin er í stjórnarskipunarmálinu, þá vildi eg helzt, þó eg reyndar se einn af nefndarmönnum, að formaður þeirrar nefndar leti álit silt í ljósi um það
atriði; en eg fyrir mitt leyti er alls ekki hræddur um, að það verði
stjórnarmálinu til hnekkis, þó að serstök nefnd se kosin til að fjalla
um ávarpe-uppástungu
þessa, eða að hún mundi koma í bága við
niðurstöðu þá, er stjórnarmáls-nefndin
kann að komast að; því ef
þingið setur nefnd í þessu máli, þá er svo sem sjálfsagt, að það
hefur hæfilegt tillit til þess, að þeir menn verði í þá nefnd kosnir,
er óhætt má treysta því um að verði á eitt sáttir við þá menn, er
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kosnir hafa verill í nefnd sljórnarbótarmáIinu til íhugunar, þó það
yrði allt aðrir menn. Eg er sannfærður um, að þeir eru svo sárfáir á þingi nú, sem vilja skerast úr sátt og samkomulagi um
stjórnarbótarmálið, að við hættu se búið í þessu efni, og kosning
hinnar serstöku nefndar er því einmitt einkar-vel fallin til þess
að sýna konunginum og stjórninni, að skoðun sú, sem lýsi ser í
stjórnarbótarmálinu,
er eigi einstrengingslega bundin við þá menn,
er kosnir hara verið nefndarmenn
i því máli.
En sjálfsagt er,
að væri það víst eða líklegt, að sú nefnd, er kosin yrði til að íhuga uppástungu
þessa, er hér liggur fyrir, yrði ósamþykk og kæmi
í bága við úrslit þau, sem verða kunna hjá nefndinni í stjórnarbólarmálinu, þá væri rétt að taka Iii greina tillögu þá, er fór því
fram, að vísa þessu máli til hennar, en eg kalla það mjög svo kynlegt, að taka það sem gefið eða líklegt fyrir fram, að þingið hljóti að tvfskiptast. Slíkt - Tillids-votum» eða öllu heldur Mistillids-votum eða
hvort sem vera skal, til stjórnarbótarmáls-nefndarinnar
finnst mer
hreinn óþarfi að koma fram með að sinni, því eg vona staðfastlega, að þingið í heild sinni gjöri ser far um að leggjast allt á
eitt í þessum málum báðum.
Hvað þvi næst snertir það, er þingmaður Gullbringu- og Kjósarsýslu drap á, að það bezta ávarp til konungs væri án efa tillögur þingsins í stjórnarbótarmálinu,
þá vona eg þó, að þingmaðurinn
skilji, að mikill mismunur er á persónulegu ávarpi til konungsins
og á því, sem birtist eins og ástæður til stjórnarinnar fyrir úrslitum stjórnarmálsins á þinginu;
það eru og ávörp lil konungs,
eins og eg áður tók fram, tiðkuð um allan heim. Hvað viðvikur
ýmsum orðatittækjnm í uppástungunni,
er þingmaðurinn fann að og
mótmælti í nafni bæði sjálfs sín og kjósanda sinna, eins og t. a. m. orðunum -vöxt og viðgang., og .vandræði., þá skal eg taka það fram, að
þingmaðurinn rétt eins og í hitt ið fyrra kemur fram hér í alþingissalnum eins og nokkurs konar þingsvitni, og 601fteg slíkt öldungis ótilhlýðilegt, enda er eg viss um, að þó eg ásamt þingmanninum sjálfum færi bæ frá bæ um allt þvert og endilagt kjördæmi
hans með þá uppástungu,
er ber ræðir um, þá er eg viss um,
að þeir yrðu miklum mun fleiri, sem vildu undirskrifa hana með
mer, heldur en hinir yrðu, er vildu fella bana frá nefnd með honum. Að kasta slíku fram í þinginu er mjög óheppilegt, því eg er
sannfærður um, að þingmaðurinn gæti ómögulega sannað orð sín,
þó bann reyndi til þess. Að minnsta k,Qsti leyfi eg mer sem einn
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af Kjösar- og Oullbrlngusýslubúum
að mótmæla
hátíðlega í mínu
nafni og þeirra mörgu, sem eg þekki, orðum þingmannsins
í þessari
grein.
Í uppástungu
þeirri, er hér liggur fyrir, er allt rétt hermt;
einungis
er mögulegt,
að sumir kunni að hafa svo fína og næma
tilfinningu,
að þeir komi ser ekki að, að brúka ýms þau orðatiltæki,
er þar standa; en það þori eg að staðhæfa eigi að síður, að uppástungan er engan veginn svo stýluð, að ávarp í sama anda og hún gæti
orðið í minnsta máta ósæmilegt
fyrir þingið, enda mun þingmanninum, ef hann verður valinn í nefndina, gefast kostur á, að hefla orðin
og slétta, sem bezt hann getur.
Páll Viðalín : Út af áskorun
hins hefðraða
flutningsmanns
til mín skal eg geta þess, að eg sé ekki neina ástæðu Iii að vísa
ávarps-uppástungu
þessari
til nefndarinnar
f stjórnarbótarmálinu,
og eg se ekkert á móti því, að sérstök
nefnd se sett í
máli þessu, því ávarp það, er nefndin kann að semja, kemur aptur til umræðu á þinginu, og má það laga það, eptir því sem þá
standa tímar.
En hvað það snertir,
að einstök orð eða orðatiltæki í uppástungunni
um ávarpið seu miður hefluð eða valin, þá
má laga það síðar, er málið kemur til umræðu á þinginu.
Jón Hjaltalín : Eg vildi leyfa mer að spyrja þingið, hvort
þessi uppástunga
mundi nú eigi vera ótímabær burður, meðan enn
eigi væri seð fyrir endann
á, hvernig stjórnarmáli
voru reiddi af
á þinginu; eg hygg það væri ráðlegra að ganga þannig frá stjórnarskrár-frumvarpinu,
að vel' gætum haft von um, að ver fengjum
leiðréttingu
á því, er oss helzt þykir fara aflaga í stjórn landsins.
Eptir því sem stendur í blöðunum,
mun konungi verða sent ávarp
frá þessum stóra fundi á Pmgvöltum,
býsna-langt,
og svo mergjað, að eg held, að stjórnin se afsakanleg,
þótt hún taki slíkt eigi
með þökkum;
þvi að þegar ver ætlum að fara að segja skilið að
lögum við Dani, þá er öll von, að þing þeirra veiti slíku eigi góðar undirtektir.
Það er annars eigi alls kostar gott, ef það ávarp
á að sýna þjóðviljann,
en það verða þeir að ábyrgjast,
sem hafa
samið og undirskrifað
það.
Eg vil nú biðja uppástungurnann,
sem
eg annars virði fyrir það, hve skarpvitur
og lærður hann er, vel
að íhuga, hvort þessi uppástunga
hans verði að nokkrum notum.
Eg veit, að allir vilja ættjörðu
sinni vel, en það er setning, sem
ver læknarar förum opt eptir, og hljóðar svo: "non nocuisse juvat», það er: menn eiga að varast allt, sem gjörir skaða,
og eg
hef enga sönnun fyrir, að ávarpið verði til nokkurs góðs.
Aptur
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á móti er það ljóst, að það er hægt fyrir nefndina í stjórnarmálinu að taka allt það fram, er að gagni yrði sagt I ávarpinu til
konungs.
Það hefur verið tekið fram, eins og líka er rétt, að
hæglega gæti svo farið, að ávarpið kæmi í bága við stjórnarskrárfrumvarpið frá þinginu, einkum ef farið væri að semja ávarpið, áður en stjórnarmálsnefndin
hefði lokið starfa sínum; mer virðist
þess vegna óráðlegt, að kjósa nefnd í þetta mál, að minnsta kosti
að svo komnu, og greiði því atkvæði á móti nefnd.
Þórarinn BöðvarSBOtl:
Eg ætla að eins að svara þingmanni
Árnesillga fáeinum orðum.
Eg hygg, að nú verði eigi tími til að
ferðast um alla Gullbringuog Kjósarsýslu,
til að leita atkvæða
um þessa uppástungu
hans; eg sagði heldur aldrei, að kjósendur
mínir mundu vera á móti því að ávarp væri samið og sent konungi;
hitt sagði eg, að það gæti ef til vill orðið stjórnarmáli
voru til
tjóns og sundrungur,
ef þegar væri farið að semja ávarp til konungs, áður en útséð væri orðið um, hver úrslit yrðu þessa máls
á þinginu.
Af þeirri ástæðu er það, að eg vil fastlega ráða þinginu frá að kjósa nú þegar nefnd út af þessari ávarps-uppástungu,
en fari svo, að nefnd verði þegar kosin, þá virðist mér þó auðsætt, að hún ætti eigi að taka til starfa, fyr en stjórnarmálsnefndin hefði lokið verki sínu.
Annars álít eg, eins og eg sagði áðan,
að tillaga þingsins í stjórnarmálinu
sé hið bezta ávarp til konungsins; eg segi þetta eigi af því, að mér sé eigi kunnur sá munur sem er á frumvarpi
og ávarpi, beldur af þvi, að eg álít, að
þetta sé hið eina, sem getur haft nokkurn árangur, að tillögur
þingsins verði í þá átt, að stjórnin eða konungur geti veitt þeim
samþykki.
Eiríkur Kúld:
Eg á sjálfur ekkert orð í þessari uppástungu
um ávarp til konungs, og felli mig ekki heldur alveg við ýms orð
eða orðatiltæki í uppástungunni,
en eigi að síður vil eg þó leggja
það til, að þingið kjósi nefnd í málið.
Þar sem hinn 3. konungkjörni þingmaður var að tala um ávarp,
sem senda ætti konungi
frá Píngvallafundínum,
þá get eg eigi séð,
að það ávarp þurfi í
nokkru að binda hendur þingsins.
Það er þó auðskilið, að ávarp
frá alþingi og ávarp frá Þingvallafundi
er sitt hvað.
Hann vildi
líka með öllu ráða þinginu frá að senda konungi ávarp að þessu
sinni, en þar sem það ætíð hefur verið venja, að þegar kosningar hafa
verið úti, þá hefur þingið sent konuugt ávarp, þá get eg eigi seð,
hvaða ástæða skyldi nú vera til þess, að gjöra undantekning
frá
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þessari reglu. Eins verð eg öldungis að vera þvi mótfallinn, að
málinu sé vísað til nefndarinnar i sljórnarmálinu, því að hún mun
hafa ærið nóg samt, og heldur eigi get eg fallizt á þá tillögu, að
frestað sé, að kjósa nefnd í þetta mál, þar til er stjórnarmálsnefndin
hefur lokið starfa sínum. Það er nú sem stendur heldur ekkert vist
um það, að hvaða niðurstöðu sljórnarmálsnefndin
kemst, hvort
heldur að semja og ræða nýja stjórnarskrá
að þessu sinni eða
stjórnarmálið yfir höfuð. Hinum háttvirta þingmanni úr Gullbringuog Kjósarsýslu þótti það of snemmt, að kjósa þegar nefnd í þetta
mál, en þvi get eg eigi verið samdóma, þar sem í dag er 12. júlí,
en hinn lögskipaði þinglimi
enda 28. j~lím., og mun þá verða
nóg að starfa síðari hluta mánaðarins,
þótt þessu máli se eigi
frestað þangað til undir þinglok, og líka er þá miklu hættara við,
að meira flýtisverk kunni að verða á samningi ávarpsins, þegar
tíminn er naumur.
Ef þvi þingið á annað borð ætlar að setja
nefnd í málið, þá álít eg sjálfsagt að kjósa bana þegar á þessum
fundi.
Benidikt Sveinsson:
Eg ætla að eins að leiðretta orð þingmannsins úr Gullbringusýslu, því að eg vil eigi láta þau standa óleiðrett í alþingistíðindunum.
Eg skoraði aldrei á hann að ganga
um alla GulIbringu- og Kjósarsýslu til að leita atkvæða um ávarpsuppástunguna,
en hitt sagði eg, og því dirfist hann trauðla að
neita, að þeir mundu verða miklu fleiri, sem vildu undirskrifa
uppástungu þessa, heldur en hinir, sem vildu fella bana frá nefnd,
þó við báðir færum bæ frá bæ til að leita atkvæða um hana I kjördæmi hans.
Grímur Thomsen:
Mer finnst það eðlilegt og eiga vel við,
að þingið sendi konungi ávarp, og vil þess vegna styðja að þvi,
að nefnd verði kosin í málið. En eg skal taka það fram, að ef
ávarpið, sem samið verður, fer i sömu stefnu og anda, eins og
nppástungan, sem nú liggur fyrir, þá get eg eigi gefið því atkvæði mitt.
Þótt eg að vísu eigi dirfist að segja gagnvart konungsfulllrúa, að það
se beinlínis rétt eptir alþingistilskipuninni, að taka fram I ávarpinu til
konungs óánægju manna yfir því stjérnarfyrlrkornulagí, sem er, og
óskir um breytingar á þvi, þá er þó venja að geta þess í ávarpinu, sem ábótavant þykir, og eg get ekkert séð á móti því, svo
framarlega sem það er gjört með hógværum og stillturn orðum,
og gildar ástæður eru færðar fyrir þvi; en eins og eg sagði áðan, er
nauðsynlegt, að ávarpið se samið í öðrum anda en þessi uppástunga.
.á
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Að svo mæltu lýsi eg því yfir, að eg mun greiða atkvæði fyrir þvi,
að nefnd se kosin, en þar með skuldbind eg mig alls eigi til að
gefa atkvæði mitt fyrir þvi ávarpi, sem samið verður.
Forseti:
Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari inngangsumræðu lokið, og skal eg skjóta þvi til atkvæða þingmanna,
hvort nefnd skuli kjósa i málið.
Síðan var gengið til atkvæða, og var samþykkt að kjósa nefnd
með 17 atkv. gegn 6, en með 17 atkvæðum var ályktað, að sú
nefnd skyldi vera skipuð 3 mönnum.
Þessir urðu fyrir kosningu:
Davíð Guðmundsson
með 14 atkv.
Guðmundur Einarsson -- II -.
Benidikt Seinsson
10 -,
og var málið afhent þingmanni Skagfirðinga, sem hafði fengið
flest atkvæði til nefndar.
Forseti:
Þá kemur til umræðu og nefndarkosningar, ef þingið
ályktar svo, uppástunga frá sjö undirskrifuðum
þingmönnum um,
að nefnd verði kosin til að íhuga reikningsyfirlit Islands 1871-72
og áætlanirnar 1872 og 1873.
Þingmaður Suður-þingeyinga
er
flutningsmaður uppástungunnar,
og mun hann lesa hana, og skýra
þinginu frá henni, eins og þörf gjörist.
Jón Sigurðsson:
Eg skal þá leyfa mer að lesa uppástunguna.
(Sjá II. bls. 14 7).
Eg ætla eigi að mæla meir með uppástungunni,
en hún sjálf
gjörir, þvi að eg vona, að þess gjörist eigi þörf; og skal eg einungis leyfa mer að stinga upp á þvi, að II manna nefnd verði
kosin.
Konung3fulltrúi:
Þar sem eg álit það líklegt, að þingið muni
álykta að selja nefnd i þetta mál, skal eg her einungis leiðrétta
þau orð i uppástungunni, þar sem segir: .Nú hefur að vísu bin
danska stjórn í hinni konunglegu auglýsingu til alþingis lýst þyi
yfir. o. s, frv., því þau geta gefið tilefni til misskilnings, og skal
eg þess vegna taka það fram, sem að öðru leyti á að vera þingmönnum kunnugt, að auglýsingin af 23. mal þ. á. hefur inni að
halda orð og úrskurð bans bátignar konungsins sjálfs.
Ef nefnd verður kosin, skal eg með ánægju senda henni þau
fáu exemplör af áætluninni og reikningsyfirlitinu, er til eru á embættisstofu landshöfðingjans.
Eorseti : Með þvi að eigi fleiri taka til máls, þá er þessari
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inngangsumræðu
lokið, og vil eg þá biðja þingmenn
að ganga til
atkvæða um, hvort nefnd skuli kjósa í málið.
Því næst var gengið
til atkvæða, og var það samþykkt
með
21 atkvæði,
að nefnd skyldi kosin, og með sama atkvæðatjölda,
að í nefndinni
skyldu vera fl menn.
Þessir urðu fyrir kosningu:
Grímur Thomsen.
• með 22 alkv.
Jón Sigurðsson
18
Halldór Kr. Friðriksson
11
Páll Víðalín
12
Egill Egilsson.
. . 10
og var málið afhent
þingmanni
Rangæinga,
er hafði hlotið flest
atkvæði til nefndar.
Forseti:
Störfum
vorum
er lokið {dag;
eg ákveð fund á
mánudaginn
kl. 12, -og mun þá verða teki:ð til undirbúningsumræðu nefndarálit
i tveim konunglegum
frumvörpum,
og þá vona
eg einnig, að þingmenn
hafi kynnt ser til hlítar hin dönsku lagaboð i «Lovtidende»,
svo að þeir geti ákveðið,
hvort þeim þyki
nauðsyn að stinga upp á, að nokkuð af þeim verði her lögleitt.
Fundi slmð.

8. fundur -

14. dag júlím.

Allir á fundi.
Gjörðabók
lesin og samþykkt.
Forseti:
Eg hef fengið tilkynningu
frá nefnd þeirri, er þingið hefur kosið til að íhuga reikningsyfirlit
Íslands 18i I -72 og áætlanirnar
1872 og 73, að i henni er kosinn formaður
Grímur
Thomsen
og skrifari Halldór Kr. Friðriksson.
Einnig hef eg fengið nefndarálit
í málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar
um
mótvarnir gegn þvi, að bólusótt og hin austurlenzka
kólerusótt flytjist til Íslands; er það nú lagt fram á lestrarsalinn,
og verður eptirrit tekið af þvi, og sent hinum háttvirta konungsfulltrúa,
eins og
venja er til. Það, sem fyrst liggur fyrir í dag, er undirbúningsumræða í málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar
fyrir Ísland
um niðurjöfnun
alþingiskostnaðar.
Framsögumaður
er þingmaður Ueykvíkinga,
og mun hann lesa upp nefndarálitið,
og skýra
frá þvi, eins og honum þykir þurfa.
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Fmmsögumaður
(Halldór Kr. Friðriksson):
Eg skal þá leyfa
mer að lesa nefndarálitið.
(Sbr. II. bls. 148).
Eg þykist eigi þurra að fara mörgum orðum um þetta nefndarálit, því að eg ætla, að nefndin hafi þar svo ljóslega tekið fram
ástæður sínar fyrir þeirri niðurstöðu,
er hún hefur komizt að, að
öllum þingmönnum
hljóti að hafa skilizt þær, og að allir þingmenn
telji þessar ástæður nægar.
Eg skal að eins taka það fram, að
það er einmitt ósk landsmanna,
að sá gjaldmáti haldist á þessum
tolli, sem verið hefur, og ef farið er að breyta honum, þá ætla eg,
að það sé beinlínis
gagnstætt
vilja landsmanna.
En ef einhver
misbrestnr
verður á greiðslunni
eptir þeim gjaldmáta, sem nú er,
þá er hreppstjórum
og sýslumönnum
innan handar að laga það,
ef þeir að eins fylgja þeim tilskipunum,
sem gilda í því efni. Að
því er Reykjavík snertir, þá skal eg fúslega játa, að það er sanngjarnt, að hún taki meiri þátt, en hún nú gjörir, í alþingiskostnaðinum, en hitt get eg eigi fallizt á, að sá hluti, sem hún skuli
greiða, se lagður þannig á hana einungis af handahófi, einungis vegna
þess, að hún er kjördæmi
ser, enda þykir mer það of mikið,
að hún beri 1/21 hluta alls kostnaðarins
við alþingi; það væri þá
betra, að hún kostaði sinn eiginn þingmann,
en þá ætli einnig
hvert kjördæmi að gjöra slíkt hið sama, en þá kæmi líka ljóst fram
hversu ósanngjarn
slíkur gjaldmáti væri.
Viðvíkjandi því, að jafna
skuli niður kostnaðinum,
sem á Reykjavík lendir, á kaupstaðarbúa
eptir efnum og ástandi,
þá álít eg sjálfsagt,
að áður en slíkt er
samþykkt, þá þurfi fyrst að leita álits bæjarstjórnarinnar
um það
atriði, og mer virðist það mjög vafasamt, hvort það se rétt, að
leggja gjaldið eptir þessum mælikvarða á Reykjavíkurbúa,
án þess
að spyrja
þá að, þar sem Reykjavík nú hefur fengið frjálslega
bæjarstjórnarlöggjöf.
Að öðru leyti skal eg eigi fara fleirum orðum um málið að sinni, en hef þá von til þingsins, að það fallist
á tillögur nefndarinnar
í málinu.
Konungsfulltrúi : Það er í ástæðunum
fyrir þessu frumvarpi
tekið greinilega fram, hvað valdið hafi frumvarpinu
eða gefið tilefni
til þess, nefni\. að stiptamtmaðurinn,
sem var, hafi haft þá skoðun,
að niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins
eptir reglunum í opnu bretl 18.
júlí 1848, að svo miklu leyti sem kaupstaðarhús
og hús á verzlunarstöðunum
eru undan þegin þessu gjaldi, er bæði gagnstæð
tilgangi lagaboðsins,
sem er sá, að skipta alþingiskostnaðinum
á
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milli fasteigna landsins
og lausafjárins,
og gagnstæð
réttlætisog sanngirniskrðfum,
og þess vegna hefur hann stungið upp á, að
í þessu tilliti verði tekið til yflrvegunar,
hvort ekki ekki mundi vera
ástæða til að breyta héraðlútandi
reglum,
og ef svo virtist, þá
einnig að taka til yfirvegunar,
hvort ekki væri ástæða til að endurskoða lagaboðið í heild sinni,
og koma nokkurri
lagfæringu á
ýms önnur atriði þess, sem hann benti á. Stjórnin fellst á uppástungu
stiptamtmannsins,
að svo miklu leyti sem viðvíkur aðalatriði hennar,
kaupstaðarhúsunum,
og einnig með tilliti til þess,
að jafna alþingistollinum
beinlínis á jarðirnar
eptir dýrleika þeirra
samkvæmt hinni nýju jarðabók,
f stað þess, eins og nú er gjört,
að jafna honum niður eptir leigumálanum.
Aðalatriðið í frumvarpinu er þannig ákvörðunin
um hlutdeild
kaupstaðarhúsanna
f
greiðslu alþingiskostnaðarins,
og eg skal, þar sem nefndin skoðar
þetta spursmál á annan veg heldur en frumvarpið,
halda því fastlega fram, að uppástungur
frumvarpsins
í þessu tilliti eru samkvæmari bæði tilgangi lagaboðsins
um alþingiskostnaðinn
og rettlætis- og sanngirniskröfum.
Þetta var einnig skoðun alþiagis 1849,
þar sem þingið sendi konunginum
allraþegnsamlegasta
bænarskrá
um það, «að alþingiskostnaður
yrði lagður á kaupstaðarhús
þannig,
að timbur- og múrhús einstakra manna ( verzlunarstöðunum,
nefull.
íbúðarhús
öll, sölu- og vörubúðir.
eptir að þau hús væru metin til
verð hæðar af eiðsvörnum
mönnum á alþjóðlegan
kostnað, yrðu háð
alþingistolli,
svo að 50 rd. í verðhæðinni
jöfnuðust
við 1 hndr. í
Iausate».
Að vísu hefur þingið 1849 stungið upp á öðrum mælikvarða við niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins
á kaupstaðarhús,
heldur en þetta frumvarp stingur upp á, en um aðalatriðið sjálft, að
þessi hús eigi að taka þátt í alþingiskostnaðinum,
er enginn munur á milli ályktunar alþingis 1849 og frumvarpsins,
sem hér ræðir
um, og eg held að ekki geti verið meiningamunur
manna á milli
um það, að bæði réttlæti
og sanngirni mæli með þessu.
Þó að
niðurstaðan
í þessu tilliti verði sú sama, hvort menn skoða kaupstaðarhúsin á hinum verzlunarstöðunum
eða i Reykjavíkurkaupstað,
munu dæmin frá þessum kaupstað vera þeim mun ljósari, sem þau
eru öllum þingmönnum
kunnug.
Eg skal þá taka fram, að Reykjavíkurkaupstaður,
sem er kjördæmi sér, er hefur hinn mesta hagnað af alþiogishaldinu,
vegna þess að hann er aðsetursstaður
þingsins, sem hefur - að eg held - meiri gjaldstofn (Skatte-Evne)
en
nokkur sýsla landsins, án þess honum
íþyngt með skattaálög-

se
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um til landssjóðsins að tiltölu við sýslurnar, og sem nú er orðin
sveitarfélag sér, er stendur jafnhliða ömtunum, hefur eptir hinum
gildandi reglum hingað til borgað fasteignar-alþingisgjald
með 12
rd. árlega að meðaltali; en það samsvarar 1/25 á móti Gullbringuog Kjósarsýslu, I!.U á móti Árnessýslu, Ifa móti Strandasýslu, o. s.
frv., og hlutdeild kaupstaðarins hingað til í alþingisgjaldinu af
lausafé má reikna her um bil I sama hlutfalli.
Mér virðist þessi
ójöfnuður svo mikill og svo ósanngjarn, að eg ekki get annað en
verið bæði alþinginu frá 1849 og frumvarpinu, sem nú liggur fyrir,
alveg samdóma um það, að nauðsynlegt sé að ráða bót á honum.
Uppástunga frumvarpsins í J. gr., að Reykjavíkurkaupstaður
skuli borga 1/21 part af alþingisgjaldinu,
er að nokkru leyti af
handahófl, en þetta hlutfall milli kaupstaðarins og annara hluta
landsins getur ekki orðið ákveðið án þess að nokkurs konar gjörræði komi þar fram, af því að gjaldstofninn ekki er samkynja. Það
verður að ákveða að álitum (Skjön), hvað mikið kaupstaðurinn eigi að
borga að tiltölu \'ið aðra hluta landsins, og þessi álilsgjörð getur
eptir hlutarins eðli fallið á ýmislegan hátt.
Frumvarpið tekur til
greina, að kaupstaðurinn er kjördæmi sér, og ákveður hlutfallið
með tilliti til þessa atriðis; nefndin bendir á, að eins vel mundi
mega ákveða hlutfallið eptir fólkstölunni, þá mundi hér um bil 1/30
eða 1/35 af alþingislollinum lenda á Reykjavíkurkaupstað.
Eg skal
bæta því við, að eins vel mundi mega ákveða hlutfallið eptir verðhæð kaupstaðarhúsanna;
þessi verðhæð í Reykjavík er að vísu ekki
fullákveðin með virðingargjörð, en hún mun vera milli 4 og 500,000
rd., að minnsta kosti hefur þessi upphæð verið tiltekin við umræðurnar um brunabóta-trygginguna,
og þá samsvarar bún, ef
hvert jarðarhundrað verður metið 50 rd., að minnsta kosti 8,000
jarðarhundruðum, eða her um bil 1/11 allra jarðarhundraða á landinu, og ef þær jarðir eru dregnar frá, sem ekkl borga alþlngistoll,
hér um bil 1jg allra tollskyldra jarða í landinu, og ef 100 rd. ar
húsaverði eru metnir á við 1c1' í jörðu, þá mun eptir þessu rétta
hlutfallið milli Reykjavíkur og annara hluta landsins verða einmitl
1/21,
Að mínu áliti er þess vegna mælikvarði sá, sem frumvarpið
í þessu tilliti stingur upp á, mjög sanngjarn.
hr sem framsögumaðurinn
í nefndarálitinu tekur fram, að
mjög æskilegt væri, að öll skattalðggjöf Reykjavíkurkaupstaðar yrði
endurskoðuð, og leiðrétt hið allra bráðasta, er eg honum samdóma í þessu, en það getur ekki verið þvi til fyrirstöðu, að 2. gr.
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frumvarpsins
ákveður,
að alþingiskostnaðinum,
sem á Reykjavík
lendir, skuli jafna niður á kaupstaðarbúa
eptir efnum og ástandi,
el' nú sem stendur
er gjaldstofn
sá, sem aðalútgjöld
kaupstaðarins hvíla á, En á hinn bóginn skal eg ekki vera mótmæltur
þeirri
breytingu
á 2. gr., ef hún verður samþykkt
afþinginu,
að alþingiskostnaðurion
af Reykjavíkurkaupstað
verði borgaður
úrhæjarsjóðnum,
en bæjarstjórninni
leyft að útvega þessi gjöld eins og
hin, er hvíla á bæjarsjóðnum.
Þó að það, eins og eg áðan gat um, ekki se aðaltilgangur
frumvarpsins,
að breyta
gjaldmátánum
á alþingis tollinum,
virðist
mer það vel tilfallið. ekki einungis
vegna hægðarinnar,
heldur einig í sjálfu ser, eptir að •.ver erum búnir að fá nýja jarðabók
fyrir
allt landið, að jafna
alþingiskostnaðinum
beinlínis
niður á hverja
einstaka
eign eptir dýrleika
hennar í hinni nýju jarðabók,
því þó
að gallar kunni að vera á henni, eru þeir, að mínu áliti langtum
minni og færri en þeir, sem vissulega
einnig eru á niðurjöfnuninni eptir leigumálanurn,
eins og hún nú tíðkast.
En jarðirnar
eru í hinni nýju jarðabók,
eins og þingmönnum
er kunnugt, virtar
með serlegu tilliti til afgjalda þeirra, og jöfnuðurinn
yfir allt landið mun vissulega
verða
betri,
ef niðurjöfnunln
verður byggð á
jarðabókinni,
heldur en ef hún fer fram eptir mismunandi
reglum
í hinum ýmsu hreppum,
og jarðeigendum
mun að mínu áliti verða
það langtum ákjósanlegra
á þennan hátt að geta haft eptirlit með
niður] öfnun inni.
Af þessum
ástæðum
skal eg ráða þinginu frá, að samþykkja
nefndarálitið,
heldur fallast á frumvarpið.
Framsögumaður:
Mer fannst hinn hæstvirti konungsfulltrúi
í
þessari tölu sinni einmitt viðurkenna
það, sem var aðalatriðið,
það
er að segja, að óþarfi væri að breyta
um gjaldstofninn.
En þar
sem hann sagði, að jarðirnar
væru metnar eptir afgjaldinu,
þá er
það reyndar satt, en þó er við mat jarðanna
einnig
haft tillit til
þess, hve mikið ætti og mætti leggja á jarðirnar;
en afgjald jarðanna breytist árlega; eg get nefnt t. a. m. 2 jarðir,
sem er hvor
um sig rúm 5 hndr. að dýrleika, en afgjaldið af annari er 16 rd.,
en af hinni 70 rd. Þetta er ljóst dæmi þess, að það er eigi hent,
að fara eptir jarðarhundruðum
og því, sem eptir hlutarins
eðli getur
breyzt og opt breytist árlega.
Þegar konungsfulltrúinn
játar þetta,
þá vona eg einnig,
að hann játi með mer, að grundvöllur
frumvarpsins
sé hruninn,
og frumvarpið
fallið af sjálfu ser.
Að því er
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það snertir, að leggja nokkurn alþingistoll
á húseignina
í Reykjavík, þá kannast eg við, að það sé eigi ósanngjarnt,
en þá er einnig
sjálfsagt, að leggja ætti einnig toll á öll hús, hvar sem þau væru
f landinu,
sem eigi heyrðu
til neinni sérstakri
jörð;
en þá er
eptir að vita, í hvaða hlutfalli húseignirntr
í Reykjavík eru við önnur kaupstaðarhús
í landinu
og jarðeignirnir.
Eg fyrir mitt leyti
hygg, að til þess þyrfti þann undirbúning,
sem nú eigi verður við
komið; og þótt alþingi 1849 beiddist þess, að eitthvað af alþingistolIinum lenti á húseigninni
í kaupstöðunum.
þá ákvað það aldrei
neina tiltekna upphæð,
en þar sem frumvarpið
fer því fram, að
1/21 hluti af alþingis kostnaðinum
lendi á Reykjavik, þá er sú upphæð auðsjáanlegn
ákveðin einungis af handahófi,
og það hefur konungsfulltrúi sjálfur viðurkennt ; en hann sagði einnig, að það mundi
aldrei verða lagt á Reykjavík án nokkurs gjörræðis.
Þessu get eg
alls eigi verið samdóma,
því að eg álít, að það se eins hægt að
meta húsin í Reykjavik,
eins og önnur hús.
Nú liggur eins og
kunnugt
er frumvarp
fyrir þinginu, það er að segja frumvarpið til
tilskipunar
um ábyrgð fyrir eldsvoða,
sem einmitt
styðst við það,
að húsin sðu metin, og hinn rðtti mælikvarði
til að leggja gjaldið
á húsin álit eg þá þann, að fara eptir þvi, hve hátt þau eru metin; en það álít eg of háan mælikvarða að leggja hundrað
ríkisdala
í kaupstaðarhúsum
á móti hundraði
í fasteign.
Þess bel' einnig
að gæta, að mörg hús eru líka önnur í landinu, bæði í verzlunarstöðunum
og annarstaðar,
en ef þau væru einnig metin, þá drægi
það niður gjaldið á Reykjavík.
þar sem konungsfulltrúi
sagði, að
Reyjavík hefði svo mikinn hag af því, að þingið væri haldið þar,
þá álít eg það nú efasamt að svo sé, en þótt svo væri, að hún
hefði einhvern lítinn hagnað af því, þá er það sannarlega lítilfjörleg
ástæða til að leggja meira gjald til alþingis á Reykjavík, en henni
í raun réttri ber að greiða. Þess vegna þótt bæði húsin í Reykjavík
og önnur hús í landinu eigi að taka þátt í kostnaðinum
til alþingis,
þá álít eg þó sjálfsagt, að fyrst verði að vita, hvers virði húsin eru,
áður en farið er að ákveða það gjald, er leggja skuli á þau.
Her að
auki er eitt athugandi,
og um það vona eg þó að konungsfulltrúinn
se mer samdóma; væri það rétt, að Reykjavík skyldi nú bera 1/.'l1
hluta af alþingiskostnaðinum,
þá stækkar bærinn óðum, svo að eptir
þessum mælikvarða
yrði alþingistollurinn
að breytast á ári hverju.
Kouungsfulltrúinn
var alveg á sama máli og eg um það, að brýna
nauðsyn bæri til, að breytt yrði sem fyrst allri skattalöggjöf
Reykja-
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vikur-kaupstaðar,
en þá hlýtur hann einnig að vera á sama máli og
eg um það, að réttast sé, að fres ta þessu máli, þangað til skattalöggjöf kaupstaðarins
hefur fengið þá endurbót,
er nauðsynleg
þykir.
Eg get heldur
engan veginn álitið það víst, að bæjarstjórnin
sé
því samþykk, að gjaldið sé lagt á kaupstaðarbúa
eptir efnum og
ástæðum,
en hún hefur þó án efa fullan rétt til að segja álit sitt
um, hvernig gjaldið skuli á leggja.
Af þessum ástæðum verð eg
fastlega að halda þvi fram, sem nefndarálitið
ræður til, að ráða
frá frumvarpinu.
Þórður Jónasson:
Eg ætla einungs að þessu sinni að minnast á eitt atriði i frumvarpinu,
nl. ákvörðun þess f 4. gr., að alþingiskostnaðinum
skuli beinlfnis jafna niður á hverja einstaka eign
eptir dýrleika jarðanna f hinni nýju jarðabók.
Þessa ákvörðun
get eg eigi aðhyllzt,
þó hún skoðuð út af
fyrir sig virðist að hafa mikið við að styðjast, að eg ekki nefni,
hvað hún gjörir niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins
hægri og umsvifaminni, en það er að mínu áliti her til fyrirstöðu,
að jarðabókin
nýja er með þeim göllum, og hlutrallið milli sýslnanna,
hvað dýrleika jarðanna snertir, svo fráleitt réttum sanni, að það yrði mikið
minni
sanngirni
í niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins
eptir
jarðanna hundraðatali,
en eptir þeim nú við höfðu afgjaldsskýrslum,
sem líka eru farnar að verða betur og betur úr garði gjörðar, en
þær voru upphaflega.
Eg skal taka til dæmis, að Rauðará her við
bæinn, sem er einhver hin rýrasta jörð og kostalaus með öllu, er
að dýrleika eptir hundraðatali
2i hndr., en Kirkjubær á Síðu einhver hin bezta kostajörð
24 hndr.
Svona er jöfnuðurinn
ft hlutfallinu á jarðadýrleikanum
sýslna á milli, og má telja mörg dæmi
þessu lík. Eg verð þvi að vera mótfallinn þessari ákvörðun.
Um
afgjaldið af Reykjavík til alþingiskostnaðarins
skal eg ekki tala, því
það er búið að taka það fram af öðrum greinilega.
Eg er á þeirra
máli, sem álíta að það sé of mikið, að láta Reykjavík borga 21.
hluta alþingiskostnaðarins,
en það álít eg mjög sanngjarnt
og eðlilegt, að Reykjavík
beri sanngjarnan
hluta af alþingiskostnaðinum, að tiltölu við aðra hluta landsins, en nú er ekki þessu máli
að gegna.
Guðmundur Einarsson:
Eg skal vera fáorður um frumvarp
þetta, og leiða hjá mer að sýna fram á það, að gjald það, er frumvarpið ætlast til að lagt verði á Reykjavík, se mjög ósannngjarnt,
þvi það er tekið ljóslega fram f nefndarálitinu,
og framsögumað-
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ur hefur fært full rök til þess.
Eg vildi einungis lauslega taka
það fram, að stofn sá, er frumvarpið byggir gjaldið á, er að minu
áliti mjög óheppilegur,
og get eg þess vegna eigi fallizt á frumvarpið.
Sú hugsun býr ríkt f meðvitund allra, að jarðabókin
nýja
hafi mjög svo misheppnazt
i tilliti til jafnaðarins
milli hundraðatals og gæða; en þótt svo væri, að f henni væri fullkominn jöfnuður, þá eru þó ýmsar kvaðir, sem leggjast á jarðirnar eptir samningum, og ýmist rýmka,
ýmist takmarka afnot jarðanna.
En aptur á mót eru afnotin eða arðurinn
hinn eini sanni stofn, það er
það verulega, sem maður á. Að meta 100 dala virði í húsum til
jafns við hundrað
f jörðu,
er mjög ósanngjarnt,
og mun hver
sannfærast
um, að svo se, sem með rósemi virðir það fyrir ser.
Húsið þarf viðhald og fyrnist
samt og eyðist, en jörðin stendur
her um bil f stað.
Ef menn vildu nú kippa frumvarpinu
að mínu
áliti f rétt horf, þá ætti stofninn fyrir alþiogistollinum
að hvíla á
afgjaldi fasteignanna,
eins og hefur verið, en leggja jafnframt á umsamda eða matna leigu húsanna
svo og svo það, er sanngjarnt
þætti móts við jarðaafgjaldið,
þá kæmust menn sem næst jöfnuðinum.
Hvað það snertir,
að hægra sé að jafna gjaldinu
niður
eptir dýrleika jarðanna
heldur en afgjaldi þeirra,
þá má f slíkum efnum sem þessu eigi hægðin ráða, heldur rðttsýnln,
og viðvíkjandi þeirri mótbáru
að mismunur sé á afgjöldum þeirra jarða,
sem eigendur búa á, móts við hinna, sem eru undir leiguliða ábúð,
þá ber þess vel að gæta, að það er eigi lögunum að kenna, að svo
er, heldur vangæslu uodirstjórnarinnar
og eptirgangsleysi
yfirsljórnandanna,
því að lögstjórnarbréflð
frá 18. júlí t 84 8 segir víst svo
fyrir, að hreppstjóri
og tveir aðrir menn með honum skuli nákvæmlega gæta þess ár hvert, að afgjöld jarða f hreppunum
séu
rðu talin eður rétt metin, en ætla þessa se vel gætt?
Mundi ekki
mega finna dæmi þess,
að ákveðið afgjald fyrir 20 árum á jörðu
sjálfseignarbónda
situr við sama enn, þó að afgjöld í hreppi þeim,
sem jörðin liggur i, hafi hækkað svo og svo, og er nú þetta sök
ser, hafi afgjaldið á jörðu
sjálfseignarbóndans
verið upphaflega
metið til landaura, því þá vex það i dalatali samkvæmt hinni hækkandi verðlagsskrá,
en hafi nú afgjaldið verið metið upphaflega til
dalatals og sama dalatal verið látið gilda fyrir öll 20 árin, þá er
auðséð, að mikill ójöfnuður kemur
fram.
Þegar þessa, sem eg
hef nú tekið fram, er gætt, og margs annars, sem nefndin hefur
tilgreint, verð eg að vera á þeirra máli, sem segja, að málefnið S8
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ekki eins vel íhugað sem skyldi,
og sé því ráð að fresta úrslitum
þess að þessu sinni.
Eirikur IúUd: Þingmaður
Dalamanna
hefur tekið flest það
fram, er eg ætlaði að segja.
En eg stóð upp, einungis til þess
að votta gleði mína yfir því, að þingmanni
Rt'ykvíkinga
hefur nú
öldungis snúizt hugur síðan á undanförnum
þingum. Aður þótti honum, þegar um spítalalögin var að ræða, allt ókleyft vegna "Contrnllsins»,
sem yfirvöldin
yrðu að hafa, en nú álítur hann það
ekkert til fyrirstöðu,
og um það er eg líka alveg samdóma honum. Hvað snertir
greiðslu
á alþingistollinum
úr Reykjavík,
þá
kann einhvern að stinga það í augu,
að Reykjavík,
eptir því sem
konungsfulltrúi
segir, geldur að eins 12 dali upp í alþingiskostnaðinn.
En eg vil leyfa mer að spyrja:
Af hverju á Reykjavík að
gjalda?
Mer mun verða svarað: af húsunum.
En það er þó ólíku
saman að jafna, eign jarða eða eign húsa, og ef ætli að meta 100
dala virði í húsum til jafns við jarðarhundrað,
þá er margt sem
sýnir, að eigendur
húsanna
verða harðara
úti en jarðareigendurnir.
Framsögumaður
sagði, að ef ætti að fara að jafna niður
kostnaðinum
til alþingis á húsin í Reykjavík,
þá ætti einnig að
jafna honum niður á önnur hús her á landi, en þetta get eg ei
fallizt á, því víða stendur öðruvísi á þeim húsum út um landið,
en her í Reykjavík; að minnsta kosti gefa þau minni leigu af ser,
en her, þegar þau eru leigð öðrum,
Ef menn annars ætla ser að
leggja þetta gjald á húsa-eignina,
þá verður margt að vera tekið
til greina og vandlega íhugað, fyrst og fremst hvað húsin upphaflega kosta, svo viðhald þeirra og fyrning, lóðargjald, hærra fátækragjald fyrir það, að maður er húseigandi,
ábyrgðargjald,
o. s. fr.;
eg veit að vísu eigi, hvernig eða hve hátt hús eru hér leigð, en eg
er sannfærður
um, að til þess að eigandinn geti orðið skaðlaus,
hlýtur
hann að hafa enda meira en 8% af -capítalínu»,
sem í
húsinu stendur.
En þegar litið er til jarðanna,
þá er her óneitanlega mikill munur, því að þær standa
her um bil í stað; mönnum má því eigi vaxa það svo mjög í augu, þótt húseignin
verði
linara úti en jarðeignin.
Hvað það snertir, el' konungsfulltrúi
sagði,
að Reykjavík hefði hagnað
af þinghaldinu,
þá get eg eigi álitið,
að sá hagur sé teljandi.
Af þeim ástæðum,
er eg þegar hef talið,
gef eg óhikað atkvæði mitt fyrir nefudarálitinu.
Stefán Eiríksson:
Eg skal að þessu sinni eigi vera fjölorður
um frumvarp þetta.
Það er einn kostur við það, og hann er sá,

80

að það vill færa tollinn y6r á fleiri gjaldstofna.
Hvað þá uppástungu frumvarpsins snertir, að Reykjavik greiði 1/21 hluta alls
alþingiskostnaðarins, þá virðist mer það of hátt gjald f samanburði
við önnur kjördæmi landsins; eins þykir mer það ósanngjarnt, að
leggja J 00 dala virði í húsum til jafns \lið hundrað í jörðu, því að
það er aðgætandi, að húsin fyrnast og ganga úr ser fyr en jarðarhundruðín; aptur á móti er það eigi ósanngjarnt,
að af 100 rd.
virði I húsunum borgist líkt og af einu hundraði, þegar farið er
eptir þvi, hvernig hús eru leigð um I eða 2 ár, en þegar Ma
ætti til lagaboð, sem um lengri tíma gilti um alþingistollinn, mundi
varla veita af, að 200 rd. í húsverði gilti á móti jarðarhundraði. Það
hefur verið tekið fram, eins og rett er og satt, að tala jarðarhundraðanna út um landið er mjög ónákvæm, og eg veit til, að í mörgum sýslum er megn óánægja yfir hinni nýju jarðabók, og ~erð
eg þess vegna alveg að halla mer að nefndarálitinu, þar eð það
ræður frá að gjöra frumvarp þetta að lögum, þar sem það (frumvarpið) byggir á skökkum grundvelli. í 3. gr. frumvarpsins er sagt,
að lensjarðir presta, og þær jarðir, sem til guðs-þakka eru lagðar,
skuli, eins og hingað til, undanþegnar því, að greiða nokkurn nluta af
kostnaði þessum. Það hefði þó verið réttast, að leggja toll þennan
á öll jarðarhundruð í landinu, úr því breyta átti 1iI um alþingistollsgjaldið, og einkum þegar maður skoðar ástæðurnar við 3. gr.
frumvarpsins, þá má sjá, að ætIazt er til, að þetta gjald verði lagt
á bændakirkjur, sem ættu einmitt fremur að vera undanþegnar
þessu gjaldi, þar sem á þeim hvílir annað þungbært gjald, sem er
prestsmatan.
það verður þvi eigi annað séð, en að það se hvað á
móti öðru f frumvarpinu, að undan skilja mensalgóssið, en taka
bændakirkjujarðir inn undir þennan gjaldmáta.
Torfi Einarsson:
það er að vísu eigi stór partur ar íslandi,
sem mer er kunnugt um, enda hef eg ekki orðið var við þennan
ójöfnuð, sem frumvarpið talar um milli jarðeiganda, sem sjálfir búa
á eign sinni, og leiguliða; því þó það eigi ser sumstaðar stað, að
sami maður búi á jörð sinni, t. d. síðan að alþingistollur fyrst
var goldinn, og afgjaldið þá hafi verið í réttu hlutfalli við aðrar
jarðir f hreppnum, og þó hann hefði bælt hana, svo hún nú gæfi
meiri arð, þá er engin sanngirni fyrir því að færa árlega upp tollinn, eins og aldrei hefur þótt rétt eða fagurt af jarðeigendum, að
vera allt að færa upp árlega afgjaldið við þann leiguliða, sem bætir
ábúðarjörð sína.
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það hafa nú verið færð ljós rök að þvi, hve óhyggilegt
er
að leggja tollinn á jarðarhundruðin
eptir hinni nýju jarðabók,
og
er eg þessu alveg samþykkur.
Það hefur verið sagt, að mikið
kostaði, að koma upp húsum i Reykjavík;
það þyrfti að borga af
þeim til sveitar og halda þeim við; þetta er satt.
En það þarf
líka .að kaupa jörðina, og borga af henni til sveitar, en viðurhaldskostnaðurinn
er um fram; þegar þvi ætli að meta timburhús
á
móti jörðum, og leggja á þaualþingistoll,
eins og relt er, þá ætti
að meta þau til afgjalda,
eins og aðrar fasteignir,
og draga frá
vlðurhaldskostnaðinn,
og borga svo af því, sem eptir er, í sama
hlutfalli og af öðrum fasteignum,
en til þessa vantar allan nauðsynlegan undirbúning,
svo að eg mun ekki hika við að gefa atkvæði með nefndinni.
Stefán Jónsson:
Það hefur þegar verið sannað, að tala jarðarhundraðanna
sé mjög óhagkvæmur
gjaldstofn fyrir toll þennan,
svo að eg þarf eigi I'rekar að minnast
á það.
En hvað þau atriði
frumvarpsins
snertir, að alþingis tollurinn einnig se lagður á kaupstaðarhús
og önnur hús hér á landi, þá var nefndin alveg á sama
máli um það, að það væri mjög æskilegt,
ef því yrði haganlega
fyrir komið, en til þess að það gæti orðið, áleit hún, að hún þyrfti
að gjöra svo miklar og verulegar breytingar
á frumvarpinu,
að
henni þótti mjög tvísýnt, að þær yrðu teknar til greina, eptir því
sem reynslan hefur áður sýnt, og þess vegna áræddi ekki nefndin
að gjöra þær breytingar við frumvarpið, sem voru óum!lýjanlegar,
ef
það hefði átt að geta náð til tílgangsíns.
Forseti:
Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari
undirbúningsumræðu
lokið; og liggur þá næst fyrir til umræðu
konunglegt frumvarp til tilskipunar
um ljósmæðraskipun
á Íslandi,
sem er. til undirbúningsumræðu;
þingmaður .Barðstrendinga
er framsögumaður,
og mun hann lesa neíndarálltlð,
og skýra frá þvf, eins
og þurfa þykir.
Framaögumaður (Eiríku,. Kúldj:
Eg skal þá leyfa mer að
lesa nefndarálitið.
Sbr. II. bls. 151.
Eg vona að þetta nefndarálit
se svo ljóslega og skýrlega
samið, að eg þurfi eigi að fara mörgum orðum um það, enda mun
eg eigi gjöra það að sinni, heldur heyra fyrst undirtektir hins hæstvirta. konungsfulltrúa
og annara þingmanna.
KOllungsfulltrúi:
Í frumvarpinu
til sveitastjórnarlaga,
sem í
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hitt eð fyrra var lagt fyrir þingið, var í 37. gr. stungið upp á, að
hverri sýslu skyldi skipta f viss yflrsetukvennaheruð
eptir uppástungu sýslunefndarinnar,
og að af sýslunni skyldi veita tiIlag til
fastra launa handa ljösmæðrurn.
þingið ályktaði að breyta þessari
ákvörðun á þann hátt, sem konungurinn hefur samþykkt í tilsk.
4. maí f. á., að sýslunefndin skal hara eptirlIt með skipun ljósmæðra,
og f álitsskjali sinu tók þingið það fram, að það áliti réttara, að
laun Ijósmæðranna yrðu ákveðin með serstöku lagaboði.
Til að
fullnægja þessari ósk eða þessum bendingum
alþingis, er frumvarp það, sem her ræðir um, lagt fyrir þingið, og má þess vegna
gegna furðu, að nefndin hefur stungið upp á að alþingi beiðist þess,
að konungurinn fresti þvi að sinni, að gjöra frumvarpið að lögum,
án þess að stinga upp á breytingum, sem kynnu að virðast nefndinni nauðsynlegar á frumvarpinu.
Hin hefðraða nefnd kannast að
vísu við, að brýna nauðsyn beri til þess, að koma betri tilhögun á
ljösmæðraeklpunínn
her í landinu, en hún byggir uppástungu
sína á því, að kostnaður sá, sem betra fyrirkomulag á ljósmæðraSkipuninni útheimtir, muni verða sýslunum og hreppunum allt of
þungbær. Til að sýna og sanna þetta hefur nefndin gjört áætlun
mn tölu ljésrnæðraheraðanna
í öllu landinu, og er komin að þeirri
niðurstöðu, að þau muni verða allt að 200; frumvarpið hefur farið
annan veg, eins og þingið i hitt eð fyrra gjörði ráð fyrir, með því
að fela þessa ákvörðun sýslunefndunum
og amtsráðunum
á hendur,
óg eg skil ekki, hvers vegna hin heiðraða nefnd ekki hefur haft
eins mikið traust til sýslunefndanna
og amtsráðanna,
og bæði
frumvarp þetta og al þingið í hitt eð fyrra. Það er þó bæði eðlilegt og frjálslynt, að láta sveitanefndirnar (communale Áuthoriteter)
ráða þeim málum, er sveitarlegs eðlis eru, en þar sem frumvarpið
felur þeim á hendur, að skipta sýslunni i ljösmæðrabéruð,
má
gjöra ráð fyrir, að þær muni taka nægilegt tillit til þess, bæði
hvað mörg ljdsrnæðrahéruð,
sem, eptir orðum hinnar heiðruðu
nefndar, hin brýnasta nauðsyn heimtar, séu nauðsynleg í hverri
sýslu, og hver útgjöld til þess sýslufelagið kunni að geta borið;
en hvorttveggja verður sjálfsagt að taka tilgreina eptir I. gr. frumvarpsins. Þá er önnur mótbára : Það er tekið fram fallmörgum
bænarskrám, að þingið ráði frá öllum nýjum álögum A landið, svo
lengi alþingi ekki hafi fengið fjárhagsráð og löggjafarvald, og þess
vegna ser nefndin sér ekki fært "að meðhöndla þetta mál á annan veg, undir þvi stjðmarformi,
sem nú er beitt við land vort,
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en að ráða þinginu til að fresta frumvarpinu
að sinni ••,
Af þvi
að nefndin er óánægð með. stjórnarform
það, sem nú er, álítur
hún að ser beri að styðja að þvi, að sængurkonur
ekki geti náð
nauðsynlegri
hjálp ( þjáningum
þeirra, þó að hún kannist við, að
brýna nauðsyn beri til þess, að koma betra fyrirkomulagi
á þetta
mál, og þó að hún ekki bafi leitt rök að, hvernig þessu fyrirkomulagi megi betur við koma. Hinni heiðruðu nefnd hefur gleymzt
ákvörðun alþingis-tilskipunarinnar
í 59. gr.:
«Hver alþingismaður á í þessum sinum verknaði einungis að fylgja samvizku sinnar
sannfæringu
um það, er verða megi almennings-heill
til eflingar,
og má ekki binda sig við neinar fyrirsagnir
kjósanda
sinna ••, því
annars hefði hún líklega ekki á aðra hliðina kannazt við nauðsyni na á að koma betra fyrirkomulagi
á mál þetta, en á hina hliðina
leitað skjóls hjá kjósendum á móti þessari .samvizku
sinnar sannfæringu »,
Eg held að þetta se nægilegt til að sýna og sanna, að nefndarálitið ekki er byggt á góðum og gildum rökum, og þar sem tillögur ráðgjal'arþingsins
eptir hlutarins
eðli standa og falla með
þeim rökum, sem þær eru byggðar á, vona eg að hið beiðraða alþingi aðhyllist
frumvarpið óbreytt,
eða með þeim
breytingum,
sem samþykktar
kunna að verða og á góðum rökum eru byggðar.
Guðmundur Einarsson:
Þetta mál, sem nú er til umræðu, er
sannarlegt
nauðsynjamál
fyrir landið, og með því að mer liggur
það mjög á hjarta, að það verði vandlega íhugað, þá vil eg leyfa
mer að fara fáeinum orðum um frumvarpið.
Um 1. grein þess
ætla eg ekkert að tala. Hvað 2. gr. snertir, þá skil eg hana eigi
glöggt, en se sú meiningin,
að ljósmæðurnar
séu skuldbundnar
til,
þegar þeim er styrkurinn
veittur, að fara í vist hérað, að náminu
afloknu,
þá álít eg ákvörðunina
óheppilega.
Eg vil að ljósmóðirin hafi leyfi til að setja sig niður hvar sem hún vill. Annað er
það, að hún se fríviljuglega unnin til að fara í víst hérað.
En eins
og eg sagði áðan, er eg ekki viss um að þetta se þýðing ákvörðunarinnar
í 2. gr. Hvað 3. gr. snertir,
þá virðist mer þóknunin,
sem þar er ákveðin, hæfileg; ver höfum af litlu að taka, og verðum að sníða oss stakk eptir vexti. Þegar þessi litlu laun eru miðuð
við sveitabúskaplnn,
þá má segja, að ljósmóðirin
fái kaup handa
kvennmanni, sem hún geti haft i sinn stað til heimilisstarfa,
meðan
hún er heiman að til að gegna skyldu sinni.
Hvað það snertir, að
ljósmæður fái 10 dala launaviðbót eptir 10 ára góða þjónustu, og að
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þessi ákvörðun nat einmg til þeirra ljósmæðra, sem nú eru, þá
er eg vel ánægður með þessa ákvörðun j einungis er eg hræddur
um, að í frumvarpinu 5e að eins átt við þær ljósmæður, sem yfirheyrðar eru, en ekki við aðrar, en eg álít, að ákvörðunin eigi
einnig að ná til þeirra ljósmæðra, sem óyfirheyrðar eru, þvi að
þær hafa opt geflzt vel og eiga þvi gott skilið.
Eg vildi þess
vegna breyta ákvörðuninni þannig, að hún næði til þeirra ljósmæðra
lfka, sem staðið hafa vel f sinni stöðu 5 til tO ár, enda þótt þær
séu öyflrheyrðar; þvi að það hefur reynslan sýnt, hvort sem læknar
vilja viðurkenna það eða eigi, að þær hafa margar reynzt betur,
heldur en hinar, sem hafa komið nýyfirheyrðar frá læknunum. Eg
játa það, að það er bezt, að lærdómur og reynsla se samfara, en
ef eg ætti að velja um annaðhvort útaf fyrir sig, þá kysi eg heldur þá, sem lært hefði ar reynslunni og tekizt vel, heldur en þá,
sem einungis hefði lært af bókinni og litla eða enga æfingu fengið.
En nú kemur í 4. gr. aðalhnúturinn í málinu, það er að segja
borgunin. Þegar eg lít yfir ísland (eg þekki vel til fyrir vestan og
nokkurn veginn fyrir norðan og sunnan), þá sannfærist eg fljótt
um, að ljósmæðraskipunin yrði ekki til hlítar, nema það kæmi að
minnsta kosti ein ljósmóðir f hvern hrepp, og ef ætli að leggja
þann kostnað, sem þar ar leiddi, á sýslusjóðina, þá yrði hann ærið
mikill j en nú er enginn sýslusjóður
enn til; hann er reyndar kominn á pappírinn, en feð er eigi fengið fyrir það, og að byggja á
því, sem ekki er til, er undarlegt.
Og þegar nú ætti að fara að jafna
niður öllum kostnaðinum á hreppana, þá yrði það ber um bil 80
dalir á hvern árlega (Jón Hjaltalín : Það er merarverð) að jafnaðartali, og er það ærna gjald og óbærilegt fyrir suma hreppa.
Og hið lakásta er f öllu þessu, að sjálfsagt myndu fyrst um sinn
margir hreppar verða út undan, sem ekki fengju ljósmóður svo árum skipti, en yrðu þó að borga eins fyrir það að tiltölu, og það
vekti mesta óánægju f þeim hreppum.
Hið opinbera hlýtur þess
vegna að ganga hart að ser og greiða kostnað þanu, sem af þessu
flýtur, og mer virðist það spursmálslaust,
að landssjóðurinn
ætli
að borga kennslu og verkfærakaup, þvi her er um opinbera stofnun að ræða, en læknasjóðurinn og máske hinir væntanlegu sýslusjóðir launin. Hvað &. gr. snertir, þá er þar einn aðalhnútur, sem
verður framkvæmd þessa nauðsynjamáls til mesta hnekkis. Það
er að vísu gott málinulil tryggingar, að landlæknirinn kenni einn,
en eptir því sem ber á stendur, verður það einnig til mestu táJm-
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unar og kostnaðarauka.
Hvemig eiga t. a. m. giptar konur að
fara hingað langar leiðir til Reykjavíkur,
og vera her missiri eða
heilt árj það er líka auðvitað,
að kennslan gengi langtum seinna,
ætti landlæknirinn
einn um hana að (jalla, heldur en ef héraðslæknar og enda sýslulæknar
mættu einnig kenna, þeim og yfirheyra
þær, eins og hingað til hefur við gengizt,
og fyrst þeir hingað til
bafa kennt mörgum, sem hafa reynzt með tímanum vel og staðið
sómasamlega
Í sinni stöðu, hvers vegna á þá nú að fara að banna
þeim það eptirleiðis.
Þetta kalla eg að setja málið á skrúfur. Það
er líka aðgætandi,
að kostnaðurinn
verður að ætlun minni 4falt
meiri, ef kona norðan úr landi verður að sækja kennslu suður til
Reykjavíkur,
í stað þess hefði hún mátt læra hjá lækninum á Akureyri.
Amtsjafnaðarsjóð~rnir
hafa margar
og þungar byrðar að
bera, og verður að gæta varhuga við, að demba ekki á þá þeim
útgjöldum, sem hjá verður komizl.
Í 6. og 8. gr. er eitt orð, sem
eg álítóbrúkandi,
það er orðið • tafarlaust ••; þetta orð getur valdið
umtali og jafnvel lögsókn; því að hugsanlegt
er, að einhver kynni
að vera svo illkvittinn,
að hann heimtaði,
að yfirsetukonan
færi,
enda þótt hún hefði gildar ástæður til þess að sitja kyrr, en sem
hún má ske ætti eigi svo hægt með að sanna.
Eg vil taka til
dæmis, að yfirsetukonan
sé þunguð og lasin, og sé hávetur
og
mikil áhætta fyrir hana að fara; fari hún ekki, má ákæra hana að
lögum, því hún skal fara tafarlaust.
Eg vil þVÍ spyrja: hvort eiga
menn síður að eiga undir samvizkusemi
Ijósmóöurinnar
að gegna
skyldu sinni, en undir hlífð og vorkunnsemi sumra óhlutvandra.
Eg
álít þess vegna nauðsynlegt,
að einhverjum
viðauka ve við bætt,
sem gefi Ijósmæðrum kost á að verjast óþarfa-ákærum.
Eg viðurkenni fullkomlega,
eins og eg sagði áðan, að þetta mál er sannarlegt nauðsynjamál,
en nú er spursmál:
er það til nokkurs að
stinga upp á breytingum
við frumvarpið
og reyna til að lagfæra
það'? Yfirstjórnin
tekur tillögur þingsins til greina miður en skyldi
að mínu áliti. Þótt eg þess vegna færi að áskilja mer breytingaratkvæði, þá veit eg eigi, til hvers það leiddi; eg vil nefull. að annaðhvort
taki stjórnin ekkert tillit til tillaga þingsins og láti málið
falla og komi svo með nýtt frumvarp,
eða hún taki þær allar til
greina, en se eigi að vinsa úr; eg ætla því að leiða hjá mer allar
breytingar
að þessu sinni, en eg skal styðja þær breytingar,
sem
bornar verða fram, ef hinn háttvirti konupgsfulltrúi
fullvissar mig
um, að þær verði teknar til greina.

86

Eiríkur K'Úld: Eg get eigi neitað því, að mer finnst nefndIn hara fengið fremur harðar
ávítur hjá hinum háttvirta konungsfulltrúa, og það ser í lagi af því, að hún var saklaus af þvi, sem
hann bar upp á hana.
Hann sagði á þá leið, að nefndin
lýsti
sinni óánægju yfir þeirri stjórn sem nú er, en það stendur hvergi
f nefndarálitInu,
heldur einmitt hitt, að það se af því að hún gat
ekki bent þinginu á, hvaðan tekinn yrði kostnaðurinn.
Hvað það
snertir, að þingmenn SEm eptir alþingistilskipuninni
eigi bundnir við
vilja kjósanda sinna, heldur ~ið sína eigin sannfæringu,
þá er það
satt, en nefndin hefur heldur hvergi sagt annað en það, sem var
hennar sannfæring,
en þar sem hún tekur fram þá áskorun landsmanna til þingsins,
um að það að þessu sinni leiði hjá ser að
samþykkja eða ráða til, að nýjar álögur séu lagðar á landið, meðan
alþingi hefur eigi fengið fjárforræði, þá fór nefndin eptir sannfæringu sinni, þegar hún tók þessa áskorun til greina sem bendingu
þjóðarinnar til þingsins.
Hvað það snertir,
að kostnaðinn
skuli
greiða úr sýslusjóðunum,
þá virðist mer því líkt háttað,
eins og
þegar smiðurinn smíðaði negluna áður en hann byrjaði að smíða
skipið.
Það er enginn maður enn valinn nokkurstaðar
f sýslunefnd; eg efast reyndar ekki um, að nefndir þessar komist á, en
hitt efa eg, að þeim takist að koma sveitarsjóðunum
í svo gott
horf, að þeir geti bráðlega borið þennan kostnað; eptir þvi ímynda
eg mer að megi lengi bíða.
Hinn háttvirti þingmaður Dalamanna
hefur nú tekið fram ýmisleg atriði, er gjöra frumvarpið óaðgengilegt, og skal eg ekki taka það upp aptur, en eg skal þó nefna að
síns eitt, sem sýnir kostnaðarauka.
Eg fæ t. d. eHi betur seð,
eh i 6. gr. frumvarpsins
sé ljósmóðirin gjörð réttarhærrl
en prestarnir.
Hún fær jafnmikið kaup .fyrir starfa sinn úr sveitarsjéðl,
ef
að konan, sem hún situr ytir, er SVG fátæk, að hún hefur eitthvað
þegið af sveit og getur eigi sjálf bargað henni, eins og prestur fær
i offur hjá búanda, sem tíundar 20", f föstu og lausu.
Hvort þetta
er sanngjarnt
eða ekki, hvort þetta er of mikið eða of lítið, þar
um skal eg ekkert segja, en eg segi að þetta verður sannarlega
tilfinnanlegt gjald fyrir sveitarsjóðina.Eg
vil taka dæmi til að sýna,
hvað þungbært þetta gjald verður fyrir sveitarsjóðina.
Setjum svo,
að 1) bændur og 5 tómlhúsmenn
væru í einum hrepp sem styrkja
verður aC sveitarsjóðnum,
og ættu konur þeirra allra sama árið
böro,og
fengi .Ijósmóðirin
Sálnir
fyrir hvert þeirra, sem yrði
eptir vert.lagsskráoni,· sem nú gildir f vesturamtmu, .yfir 24 rd .• og
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þegar þar við bættust þeir 80 rd., sem þingmaður Dalamanna reiknaði (Guðmundur Einarsson:
Það er ekki rett) að mundi her um
bil verða sú upphæð, sem til jafnaðar
lenti á hverju sveltarfélagi,
þá yrði það alls um 100 rd. viðbót, sem legðist til útgjálds á sveitarsjóðina.
Eg verð nú að segja fyrir mig, að eg þekki marga
hreppa, að minnsta kosti í Barðastrandarsýslu,
sem ekki þola neinn
minnsta aukakostnað,
ekki einu sinni þann kostnað, er nemur 5 rd.,
hvað þá heldur 100 rd. Þannig er t. a. m. í einum hrepp í Barðastrandarsýslu
bóndi nokkur, sem á 8 eða 9 börn, en verður þó að
gjalda 20 vættir til sveitar; eg tek þetta sem dæmi upp á sveitarþyngslin sumstaðar.
Eg get líka vitnað til hins háttvirta þingmanns
Snæfellinga,
að þar í sýslu munu margir þeir hreppar vera, sem
jafnvel ekki geta klofið að greiða gjald það, er fátækir þurfa, því
síður meira.
Eg er sannfærður
um, að engum er meira annt um
þetta mál en mer, og það er þingmönnum
kunnugt,
að eg ætíð
hef eptir megni verið hlynntur læknamálinu,
en eigi að síður vil
eg þó hara einhverja útsjón um að málinu geti orðið framgengt,
áður en eg fer að mæla með þvi, eins og það liggur fyrir og nú
er ástatt hjá oss. Hvert sem nefndin litaðist um, þá sá hún ser
ekki fært að visa á neinn annan sjóð en á landssjéðínn
eða læknasjóðinn, en hvað landssjóðinn snertir, þá hefur ekki einu sinni verið
haft svo mikið við þetta þing, að fyrir það hafi verið lagt nokkurt
reikningsyfirlit
yfir hann, og því varð nefndin að sneiða hjá honum, en hvað læknasjöðlnn
snertir,
þá léð i annar stjórnandi
hans,
hinn háttvirti
5. konungkjörni
þingmaður,
góðfúslega
nefndinni
reikningsyfirlit
hans, og ar því varð nefndinni ljóst, að sá sjóður
átti svo að segja enga skildinga afgangs,
að minnsta
kosti ekki
fram yfir það sem ætla þarf læknum þeim, er ætlazt er til að bætist enn við, og þá var ekki annar sjóður eptir, sem visað varð á,
en sveitarsjéðirnir,
sem viða eru engir til. Hvað átti þá nefndin
að gjöra? átti hún að fallast á frumvarpið óbreytt, eða gjöra breytingar á því, sem hún ekki sá til hvers miðaði?
Stefán Eiríksson:
Framsögumaður
hefur nú tekið flest það
fram, er eg hefði viljað segja nefndinni
til afsökunar.
Mer þótti
konungsfulltrúi
annars dæma nefndina nokkuð hart.
Og viðvíkjandi
þvi, er hann sagði, að aðalástæðan fyrir þvi, að nefndin réði þinginu
frá að beiðast löggildingar á konungs-frumvarpi
þessu, hafi verið vilji
landsmanna,
án tillits til þess, hvort það var sannfæring
nefndarmanna eður eigi, þá verð eg alveg að mótmæla þessu.
Aðalástæða

88

nefndarinnar til frávísunar frumvarpsins var hinn afarmikli kostnaður, sem þegar hefur verið sýnt fram á að hlyti að stafa af Ijósmæðraskipun þeirri, er her ræðir um. Það er auðsætt, að ef t
eða 2 yHrsetukonur ætli að vera í hverjum hrepp, og af því mundi
víst ekki veita, þá yrði þetta eigi alllitið fe, er útheimtist þessum
Ijósmæðrum til launa. Hvað Skaptafellssýslu
snertir, þá get eg gefið
þinginu glöggt yfirlit, hve margar ljósmæður þar þurfa; í það minnsta
til tekið þá veitir þar ekki af 12 Ijósmæðrum, ef duga skyldi,
nefull. 2 f Dyrhólahrepp, 3 f Lelðvallahrepp, 2 I Kleifahrepp, 1 f
Hofshrepp, 1 í Borgarhafnarhrepp,
2 í Bjarnaneshrepp
og 1 í
Bæjarhrepp, og ef hver þeirra ælti að fá 30 rd. laun, sem varla
mætti minna vera, þá yrði það alls um 400 rd., er legðust ofan á
önnur útgjöld sýslunnar, og hygg eg það mundi fullerfitt fyrir SkaptafeJlssýslu og hverja sýslu sem er að greiða þá peningaupphæð árlega. Peua hljóta þó allir að sjá að er til þess, ef jeg mætti svo
að orði kveða, að koma hreppum hverrar sýslu sem er á kaldan
klaka, og stofna sýslufélðgunum
í megnustu vandræði. Þar sem f
4. grein frumvarpsins er ætlazt til, að kostnaðinn við kennslu ljósmæðra skuli greiða úr hlutaðeigandi amtsjafnaðarsjéði, þá verð eg
að álita, að ekki sé fært að ofþyngja suðuramtinu með þessari álögu,
þar sem við verðum nú árlega að bera t 6 sk. útgjöld af hverju
lausaflárhundraði.
Þessi álaga virðist æði-há, þó ekki se á hana
bætt, sem vel getur skeð án tillits til þess, á meðan málleysingjakennslan hvílir á [afnaðarsjéðunum.
Það er því óhugsandi, að íþyngja suðuramtsjafnaðarsjóðl
meira en búið er. Annað mál væn,
ef stungið hefði verið upp á, að verja þeim 300 rd., sem árlega
er varið til dýralæknis I suðuramtinu, til að koma á betri Ijósmæðraskipun, því það hefði vist "erið þarfara, að brúka þá peninga
til að launa Ijósmæðrum, heldur en að eyða því til launa handa
dýralækni, sem sýnist ekki að gjöra annað gagn en halda kláðanum við. Þar sem þingmaður Dalasýslu var f vafa um, hvort f
frumvarpinu væri að eins átt við yfirheyrðar ljósmæður eða einnig
við óyfirheyrðar, þá sest það af 5. gr., þar sem svo segir:
«Engin getur orðið ljósmóðir, nema hún hafi nolið kennslu og gengið
undir próf. o. s. frv., að einungis er átt við yfirheyrðar ljósmæður. En nplur á móti er eg á því með þingmanninum, að öyflrheyrðar yfirsetukonur geti opt orðið að fullt eins góðum notum,
eins og þótt yfirheyrðar séu,
Þannig þekki eg tvær yHrsetukonur, aðra í Bjaroanesbrepp,
og aðra í Bæjarhrepp.
sem
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taldar eru ágætar ljósmæður,
og mundu vart standa mikið á baki
hinna yfirheyrðu.
Að ganga í gegnum frumvarpið grein fyrir grein
með allar þær breytingar,
sem nauðsynlegar
væru,
ef frumvarpið
ætti að verða að lögum, það áleit nefndin ekki til neins af þeirri
ástæðu, að engin minstu líkindi eru til, að stjórnin
taki neitt tillit
til þeirra breytinga,
sem þingið kynni að aðhyllast;
nefndin harði
dæmið fyrir ser frá næstu þingum, að svo að segja allar breytingar, sem þingið gjörir, eru útilokaðar.
Konungsfulltrtíi:
Út af því, sem hinn heiðraði
þingmaður
Al1stur.Skaptafellssýlu
sagði, að stjórnin ekki hafi tekið tillit til tillaga
þingsins,
skal eg leyfa mer að geta þess, að hún þó að minnsta
kosti hefur tekið tillit til þeirra að því leyti sú breyting, sem her
ræðir um og þingið gjörði við 3i. gr. sveitasljórnarfrumvarpsins
í hitt eð fyrra, hefur verið tekin til greina.
Út af áskorun
hins
heiðraða þingmanns
Dalasýslu
skal eg athuga,
að mer þykir það
ekki eiga sem bezt við, þegar verið er að ræða þetta frumvarp,
sem við kemur betri ljösmæðraskipun,
að verða við slíkri áskorun,
sum se að skýra þioginu ýtarlega frá því, er eg benti að áður, sem
var munurinn
milli löggjafarvalds og ráðgjafarvalds,
en líklega verður bæði tirni og tækifæri til þess seinna.
Þórarinn Böðvarsson:
Í ræðu m þelrra þingmanna, er hingað
til hafa talað í þessu máli,
hefur ekki komið fram annað, en að
frumvarp það, er her ræðir um, se - eins og það liggur fyrir frá
stjórninni - næsta óheppilegt.
því ætla eg eigi heldur
að mótmæla, en þó verð eg að segja það, að mer finnst nefndarálitið
enn óheppilegra.
Þar er það tekið fram, að brýn nauðsyn sé að
bæta ljésrnæðraskipun
her á landi, en allt um það ræður nefndin
þó frá því, að bætt verði úr henni með því að gjöra frumvarpið
að lögum.
Eg þykist vera viss um, að nefndin hefur vel vitað,
hvað hún sagði, þegar hún játaði, að brýn nauðsyn væri á lagfæring í þessari grein; eg verð líka að ætla, að þetta málefni sé eitthvert hið alvarlegasta,
þar sem það snertir það, sem hverjum einum hlýtur að vera kærast,
en það er líf og heilsa manna.
Vér
vitum allir, hvernig ástandið í þessu efni er her á landi;
eg skal
f því skyni taka það fram; að Gullbringusýsla
mun vera betur stödd,
hvað ljósmæðraskipun
snertir, heldur en flestar aðrar sýslur, þó er
mer kunnugt um það, að einmitt innan þessara sýslu hefur kona
eins embættismanns
dáið svo af barns förum, að engin ljósmóðir
með fullkominntkunnáttu
kom þar nærri.
Menn verða og að
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gæta þess, að sú hjálp,
sem ljósmæður veita, er fólgin eigi að
eins i nauðsynlegum
handtökum,
heldur og í góðum ráðum,
eigi
einungis að þvi er snertir móðurina, heldur og líka barnið, en það
er ókunnugt,
hve mörg börn deyja her á landi af þeirri orsök, að
þá vantar· svo viða, sem nokkra ráðlegging geta gelið i þessu efni.
Eg veit nú ekki, hvernig það á að álíta, að vilja ekki styðja að því,
að einhver umbót komist á í þessari grein her á landi; en það veit
eg, að heiðnir menn dærr-du þá menn Iiflátsseka,
sem ekki vildu'
hjálpa þeim, er í háska voru staddir,
frá tjóni.
Aðalástæðan
hjá
nefndinni
fyrir niðurlagsatriði
hennar
segja menn að hafi verið
kostnaður sá, sem samfara hlyti að verða ljösmæðraskipnn
þeirri,
sem frumvarpið stingur upp á. Eg er nú mjög smeikur um, að
meira hafi verið gjört úr þessum kostnaði, en ástæða er til. Eg
skal í þessu tilliti, með því aðrir þingmenn hafa fundið ástæðu til
að sítera til sinna kjórdæma,
benda mönnum á Álptaneshrepp.
Þar eru 2 ljósmæður nú þegar, og útgjöld af hreppnum
til að
launa þeim yrðu 40 rd., er eg get ekki álitið svo sem neitt muni
um, þar sem önnur árleg útgjöld, sem á hreppnum
hvíla, eru um
2000 dalir.
ÞA hefur það verið tekið fram, að sýslunefndirnar
eru
enn eigi komnar á, sem þó er gengið út frá í frumvarpinu;
og
hefur það verið talið sem ein ástæða fyrir því, að nefndin hefur
komizt til þeirrar niðurstöðu,
að afbiðja frumvarpið.
Þetta getur
ó.mögulega verið gild ástæða; meining frumvarpsins
hlýtur að vera
sú, að hin fyrirhugaða
ljósmæðraskipun
komist á svo fljótt sem
verður, svo sú mótbára getur víst ekki komið að neinu haldi. Ein
var sú ástæðan, að landsmenn
væru mótfallnir öllum nýjum skattaálögum ; en þess ber að gæta, að her er um engan serstakan skatt
að ræða, er fenginn skuli dönskum ráðgjafa til að fara með eptir
vild sinni; ekki heldur á skattur þessi eða fjártillag að ganga til
æðstu embættismanna
landsins eða höfðingjanna,
svo það þurfi að
fæla menn frá að aðhyllast frumvarpið,
heldur á þvert á móti
skattur þessi að ganga þeim til líknar, er fátækastir eru og aumástir,
því optasl munu ríkismennirnir
geta útvegað ser alla þá
læknishjálp
handa ser og sínum, sem fáanleg er. Auk þess þyrfti
kostnaður þessi engan veginn allur að lenda á sveítarfelögunum,
heldur gæti bann lent á öðrum sjóðum,
og í því skyni vil eg
benda á einn sjóð, spítalasjóðinn,
sem eflaust væri skylt að leggja
ber eitthvað. Lil. Framsögumaður
kannast vist vel við lö'ggjöf þeim
sjóði viðvíkjandi,
því hann átti talsverðan þátt í henni.
Eg leyfi
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mer þvi að áskilja mer breytingaratkvæði
við 4. gr. {þá stefnu, að
spítalasjóðurinn
leggi meira eða minna í þennan kostnað, og mun
eg nák væmar orða það síðar;
sömuleiðis
vil eg breyta að nokkru
ákvörðuninni
í 5. gr. um prófskyldu ljósmæðra hjá landlækni.
Guðmundur Einarsson : Eg vildi að eins leiðrella· rangmæli
mín áðan.
Kostnaðurinn
við ljósmæðraskipunina
samkvæmt þvi,
sem frumvarpið stingur upp á, mundi verða ekki meiri en 40 til
50 rd. á hverjum hrepp að meðaltali.
Þórður Jónasson:
Eg veit að vísu, að Island er fátækt, en
að það skuli vera svo fátækt, að hver einstakur hreppur þess yfir
höfuð gæti ekki látið úti árlega sem svaraði einu ómagaframfæri
eða
20-30 rd. til yfirsetukvenna
I hreppnum,
því hefði eg ekki trúað
og trúi ekki; en ekki fyrir það, það er engin
nýlunda,
þegar
eitthvað
á að setja á stofn á okkar sjálfra kostnað,
að heyra
þá mótbáru,
að það vanti fe til þess.
Þannig t. a. m. þegar her
kom fyrir á þinginu
um að launa
hreppstjórum,
að þinglð
sá engin ráð til þess, en vísaði I kgs.sjóð,
eins og nú I landssjóð eða læknasjóð.
Að öðru leyti virðist
mer, að nefndin
fari beinlínis í ranga stefnu, þegar hún telur, að kostnaðurinn
muni
verða 7000 rd. árlega, því þessi kostnaður
er af nefndinni miðaður
við, að 200 ljósmæður séu í landinu; en þar sem nú eru her að eins
65 ljósmæður, verðum við, sem her erum í þingsalnum,
eflaust allir
komnir undir græna torfu, áður en útlærðar ljósmæður her á landi
hafi náð þessari tölu. Það á augsýnilega
ekki við að miða kostnaðinn við þetta ímyndaða tímabil.
Eg skal ekki orðlengja her um, en
einungis taka það fram, að eg vona þess af þinginu, að það hugsi
sig vel um, áður en það felli málið, eða skjóli þvi á frest, því ef
til viii,. getur kostnaðurinn
ekki orðið til fyrirstöðu,
því það er
sannarlegt - velferðarmál
fyrir landið, sem æskilegt er að geti sem
allrafyrst
leiðzt til lykta, þeirra sem stjórnarfrumvarpið
ætlast til.
Jón Hjaltalin:
Eg vil eigi lengja þingræðurnar
að mun f
þessu máli; en eg verð þó að geta þess, að það litur út fyrir, að
enginn
þeirra þingmanna,
sem enn hafa talað f málinu, beri hið
minnsta skynbragð á það, að undanteknum
þingmanni Gullbringusýslu.
Eg hef áður skrifað um mál þetta á ýmsum stöðum í blöðum og tímaritum vorum, og tekið það fram, að eg álit það hreint
niðurdrep
fyrir landið það ljósmæðraleysi,
sem her á ser stað.
Eg verð að benda mönnum á, að það er eigi einungis
sængurkonurnar,
sem eru í veði, heldur og líka börnin, og í því að bjarga
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þeim geta, sem kunnugt
er, ljósmæður
mikið að gjört.
Eg vil
benda mönnum á eitt dæmi:
Frá 1830-40 var Mortaliteten
á
íslandi svo, að 40 proCent
dóu af börnum á .1. ári, og þar af
voru flest innan 1/2 árs gömul, mörg að eins mánaðarog hálfsmánaðar-gömul.
Milli 1840 og 1850 mun Mortaliteten hafa verið
ámóta, en frá 1850- t 860 var skárra I þessu tilliti; þá var hlutfallið 38/100 optast nær, og aldrei minna en 3%00'
En dauðratala barna í Reykjavík fyrir 19 árum var ekki meir en t 9°'0' Og
af hverju skyldi þetta koma, nema af ólíku betri meðferð her á
börnunum
en annarstaðar
út um landið? í öllum siðuðurn löndum er yflrsetukonum
kennt,
ekki einungis
allra-nauðsynlegustu
handtök við barnsfæðingar,
heldur og jafnframt
nákvæmar reglur
fyrir meðferð barnanna,
eptir að þau eru fædd.
Eg skal nú ekki
fara út í að dæma um það, hvort lærðar eða ólærðar yfirsetukonur
séu betri, ne reyna til að hrekja það, sem þingmaður
Dalasýslu
, talaði um það atriði - þess gjörist ekki þörf -; en eg get sagt
þingmanninum
það, að eg hef hitt margar konur,
sem heinlínis
hafa verið skemmdar
af handtökum
þessara
ýmsu, sem gefa sig
út fyrir yflrsetukonur,
þótt þær kunni ekkert.
Að það geti á
stundum
gefist vel, því neita eg ekki alveg, en eg verð að álita
það hreinasta Lykketrær,
sem þó það þrásinnis geti að borið, þá
verður þó ekkert byggt á því,
Þetta verður ekki hrakið, því tölurnar eru svo vaxnar,
að það' er ómögulegt að spyrna
á móti
sannleikanum,
er i þeim liggur.
Eða vill þingmaðurinn
segja mer,
hvað mörg börn hafi farizt fyrir handvömm
yfirsetukvenna,
sem
ekkert kunna?
Þar sem enn fremur þessi sami þingmaður
áleit,
að það væri bezt, að yfirsetukonur
lærðu víðs vegar út um landið
hjá héraðslæknum
og sýslu læknum, þá get eg ekki fallizt á þetta.
Eg veit það vel, að flestir héraðslæknar
eru svo að ser, að þeir
geta kennt það, sem þarf i yfirsetukvennafræði;
en það er munur
á að læra að eins theoretiskt, eða geta líka lært jafnframt praktiskt,
sem er alveg ómögulegt til sveita.
Eg vildi sjálfsagt
helzt, að
allar ljósmæður
hefðu gengið á fæðingarstiptunina
í Kaupmannahöfn, ef þess væri kostur;
en her í Reykjavík eru 2 lærðar yfirsetukonur.
er fúslega hafa hingað
til lekið að ser, fyrir mín orð,
að leiðbeina þeim, er her hafa verið að nema fræðigrein
þessa
hjá mer, og þar sem her fæðast um 100 börn árlega,
þá gefst
þeim kostur á eigi alllítilli prakliskri æfing,
i stað þess að yfirsetukonur
sumar hjá héraðslæknum
að eins hafa numið hið fyrir-
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setta Pensum utan að á fáeinum vikum, án þess nokkurn
tíma
að æfa sig verklega;
þar sem eg aptur er sannfærður
um, að ef
þær lærðu her undir umsjón landlæknis
og gengu jafnframt á æfingar með yfirselukonum
bæjarins,
þá mundu þær geta orðið allt
að því eins vel að Ser eins og þær, sem koma frá Kaupmannaböfn.
Eg hef þannig kennt her um bil 20 ljósmæðrum
mína embættistíð alveg kauplaust,
með því eg hef skoðað
það heyrandi
til minni embættisstöðu
sem landlækni,
og mer er kunnugt um,
að margar þeirra hafa beztu tiltrú meðal landsmanna.
Eg vona,
uð 8VO praktiskur
maður, sem eg veit að þingmaður
Dalasýslu er,
hafi ekki móti því, sem eg nú hef sagt.
Nú, þá kemur nú þessi
blessaður
kostnaður,
sem á að vera öllu Iii hindrunar.
Eg verð
þó að vara þingið við, að gjöra sig ekki hlægilegt,
með þvi að
setja aðrar eins grýlur fyrir sig og kostnaðinn
þann arna.
Hvað
er verið að tala um kostnað,
meðan Íslendingar
kaupa ••Luxusvvörur - já, hreinasta
óþarfa fyrir hálfa millíón,
brennivín, tóbak, og þess konar;
en enginn
skildingur
á að vera til,
þegar hjálpa á við og vernda lif ómálgauna.
Eg er hræddur um,
að ef þetta væri tekið fram í útlendum blöðum með álíka góðgjörnum anda eins og greinin, sem út kom í fyrra um okkur konungkjörnu þingmennina,
að þá gæti það orðið þinginu og þá líka þjóðinni fremur til vanvirðu.
Gætum þess, að við stöndum fyrir opnum
dyrum alls heimsins, fyrir opnum dyrum allra þeirra, sem hlynntir
eru framförum og þjóðlegum þrifum íslands, bæði nú og á ókomnum öldum.
Eg hef opt verið her á landi á ferð með menntumönnum útlendum,
sem oss hara verið næsta velviljaðir, og þegar
þeim hafa þótt vegirnir illir og ógreitt um landið að ferðast,
og
eg hef borið það fyrir, að peninga vantaði til að bæta úr þessu,
þá hafa þeir bent mer á tóbak ið og brennivínið,
sem tekur svo
mikið ógrynni fjár úr vasa landsmanna.
Peua er öðruvísi í öðrum löndum, þar sem nokkur Civilisation á ser stað, þannig á Englandi, þar sem lollarnir á slíka vöru nema allt að 30 milíóuum
pundum sterling.
þar er spurningin
að eins um:
Er það gagnlegt, sem um er að ræða, og se svo, þá er aldrei ráðaleysi með
peningana.
Það þykir partamenunu
langt fyrir neðan sig, að fást
um annað eins.
Og eg vona, að þó 7 þúsundir dala væri, sem
eflaust er of hátt,
þá væri það ekki mikið á móti lifi 100 manns
á ári hverju.
Þingmaður
Dalasýslu
þarf ekki að vera að spreita
sig á að hrekja það, sem eg segi, því það er allt óhrekjandi.
Gæt-
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um líka að því, að vörur landsins eru komnar i þrefalt og fjórfalt
hærra verð en fyrir fáum árum, svo þessi fjárupphæð
þarf ekki
að ógna neinum.
Eg vil að endingu að eins spyrja nefndina um,
fyrst hún hefur ráðið frá að frumvarpið verði lögleitt, hvað hefur
hún þá ougsað ser að gjöra máli þessu til stuðnings?
Eg vona
að þingið sjái að ser og aðhyllist frumvarpið,
nema svo se, sem
eg varla trúi; en sem eg hef þó heyrt einhvern kvitt um, að þingmenn hafi almennan niðurskurð,
ef eg mætti svo að orði kveða, á
hinum konunglegu
frumvörpum,
og má þá nærri geta, að eg, sem
allt af hef verið andvígur öllum niðurskurði,
muni verða slíkri aðferð alveg mótfallinn.
Við ályktunarumræðuna
skal eg taka aptur
til máls i þessu máli, en í þetta skipti stend eg ekki upp til að
svara neinum þeim hnútum, sum mer kunna að verða sendar.
Eg
ætla mer ekki að virða þær svo mikils.
Þórður Jónasson:
Mer gleymdist áðan að taka fram eitt atriði, sem sýnir og sannar, að það er með góðum vilja enginn ógjörningur
fyrir hvern hrepp
i landinu að borga ljósmóðurlaunin,
svo sem 20-30 rd. um árið.
Seltjarnarneshreppur,
sem eins og
kunnugt er, hvorki er stór né auðugur,
borgar
Ijósmæðrum
sínum árl, 50 rd., og er engin umkvörtun
út af því atriði í hreppnum. Eg skal að endingu gjöra þá athugasemd,
að þegar svo segir
i frumvarpinu
3. gr., að ljósmæður
í Reykjavík
skuli hafa sína
50 rd. hvor, þá hafa þær talsvert meira með því, sem bærinn leggur til árlega auk þess, sem þeim er goldið úr konungssjóði.
Guðmundur Einarsson:
Eg tek til máls að eins nf þvíað
binn 3. kooungkjörni
þingmaður hefur einangrað mig i ræðu sinni
öðrum fremur. Þó' ætla eg alls ekki að fara að elta allt hið einstaka i ræðu
hans, er mer virtist þannig vaxin, þó eg virði manninn sjálfan mikils, að þar væri mörgu sem á glæ kastað, og margt í sannleika að mínu
áliti ekki vandlega hugsað.
Sumum af spurningum
þeim, er hann
lagði fyrir mig, er eptir hlutarins eðli ómögulegt að svara, eins og
það, hve mög börn muni hafa farizt fyrir handvömm
úexarníneraðra
yfirsetukvenna.
Á sama hátt mætti aptur spyrja hann:
Hvað
margar konur skyldu hafa sýkzt fyrir handvömm examioeraðra
ljósmæðra?
Því það kyoni eg að geta, ef á þyrfti að halda, sannað,
að konur hafa sýkzt og ekki beðið þess bætur af barnsfæðingum,
sem einmitt þessar svo nefndu lærðu ljósmæður hafa verið nærkonur
hjá. Það er mikið satt, að það er illt að fást víð tölur, þegar
tölurnar
benda á eitthvað,
sem reynslan
staðfestir.
En það er
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aptur óheppilegt,
þegar hinn 3. konungkjörni
út leiðir rangar ályktanir af tölum sínum, eins og t. a. m. þegar hann fær það út, að
barnadauðinn
eingöngu standi I sambandi
við ljósmæðraleysið,
því
vitaskuld er, að þar getur margt fleira komið til skoðunar.
Opt,
og það jafnvel optast fer ljósmóðirin
burtu
strax
eða svo að
segja strax eptir að barnið er fætt, og þá má geta nærri,
hvað
mikla leiðbeining
hún gefi I tilliti til meðferðar
á barninu,
eða
hverja hliðsjón
að hún geti haft af uppfóstri
og meðferð á því.
Eg er nú orðinn þegar sextugur að aldri, og veit til yflrsetukvenna,
sem átt hafa að heita lærðar, er ekki hafa kurmað meira að fara
með börn, heldur en seppi, þvi þó þær hafi theoretiskt
átt að
kunna eitthvað
utan að, hafa hendurnar
á þeim stað aptur úr
- (0: ermum), þegar til þess hefur komið að hlynna
að börnunum. Þetta er ekki neitt sérstaklegt
með yfirsetukonur.
Alveg eins
er háttað I öðrum greinum, að sé engin reynsla, dugar kunnáttan
lítið. Hvað ætli t. a. m. nýbakaður júristi frá Kaupmannahafnarbáskóla dygði á við gamlan reyndan embættismann,
þó lítt lærður hefði
þótt upphaflega,
eða kandídat frá prestaskólanum
á við JO-20 ára
gamlan langæfðan
prest úr Bessastaðaskóla.
Eg held eg hikaði
ekki við, að treysta hinum reynda miklu betur, því það verður
aldrei hrakið, að reynslan á að hafa yfirborð
yfir eintómum lærdómi.
Eg játa það fúslega,
að þessi umrædda
yfirsetukvennastofnun
er mjög nauðsynleg,
en það dugar þó ekki annað, en
skoða málið með allri rósemi,
og reyna að haga því til eptir því
sem bezt á við, og aðgengilegast
er, svo ljósmæðraskipunin
geti
sem haganlegast
komizt á.
En það tjáir ekki að leggja kostnaðinn á þá sjóði, sem ern ekki til nema að nafninu, og sem naumast eru líkindi til að geti borið hann.
Menn verða að byrja á hinu
lægsta stigi með hinar nýju stofnanir,
og nota allt, sem til er, og
notað verður, þeim til undirlags;
með því kemst nytsemi hinnar
nýju stofnunar
fyrst og viðfelldnast
inn f meðvitund þjóðarinnar,
og vekur vilja hennar
til að styrkja að framkvæmdinni.
Menn
verða að byrja að neðan og færa sig upp eptir I flestu þvi, sem
her á að fá framgang.
F'I'amsögumaður:
Af þvi hinn 3. konungkjörni
þingmaður
skoraði á nefndina að skýra frá, hvað hún heíðl hugsað ser þessu
máli til stuðnings,
íyrst hún hefði ráðið frá að gjöra frumvarpið
nú þegar að lögum,
þá skal eg geta þess, að nefndin vill styðja
það á þann
veg, að ljósmæðraskipun
sú, sem til er ætlazt að
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komist á, komist sem fyrst á, þegar fe er fyrir hendi, svo að því
megi við koma.
Hitt eru gersakir
gegn nefndinni,
að hún hafi
eigi viljað betri ljósmæðraskipun
en nú er her á landi.
Hvað því
viðvíkur, sem hinn háttvirti
3. konungkjörni
þingmaður
tók fram,
að í Reykjavík
se minni
harnadauði
en annarstaðar
í landinu,
þá er það af fleiri orsökum,
en skorti
á yfirsetukonum,
og þó
undarlegt
sé, þá sýnist mér hinn 3. konungkjörni
núna hafa gleymt
sjálfum ser alveg, eða veit hann ekki, að í sveitunum
er töluvert
erfiðara en hér í Reykjavík að ná til læknis handa börnum, og víða,
að minnsta kosti á stundum,
alveg ómögulegt?
og mun hann ei
játa mér, að það, sem baruadauðinn
hér í Reykjavík er minni en
annarstaðar
her á landi,
geti lika verið eins mikið að þakka
læknahjálpinni
og yfirselukonunni?
Auk þess eru húsakynni miklu
betri her í Reykjavík en víðs vegar út um landið.
Hvað það snertir, er hann vitnaði til, að f;VO mikið af óþarfavöru
sé keypt af
landsmönnum,
og að það fe, er fyrir slíkt gengur; væri nóg, til að
launa ljósmæðrunum,
þá efast eg stórlega um að svo se; eg að
minnsta kosti hef ekki þá skýrslu í höndum,
eða getur hann má
ske skýrt oss frá, hve mikið fé hafi komið síðan í fyrra her á Suðurlandi og annarstaðar
í hrennivínstolllnn?
Hann talaði enn fremur um, að það kynni að spilla áliti þjóðarinnar,
að aðhyllast í þessu
máli þann veg, sem nefndin hefur stungið upp á. ÞVí get eg ekki
samsinnt.
Eg skyldi sízt styðja að því að spilla áliti þjóðarinnar
og þingsins;
en með hverju ætli maður spilli áliti þjóðar vorrar
mest?
Ætli maður gjöri það síður með því að byggja alls konar
loptkastala,
og það kalla eg, ef þingið reði stjórninni
til að gefa
út lög um stofnanir þær, er ekki gætu komizt nema á pappírinn,
vegna þess að peningana
vanta.
Hinn 1. konungkjörni
og þingmaður Gullbriugusýslu
héldu,
að nefndin
færi skakkt í reikningsáætlun sinni, þar sem hún heit, að ei mundi veita af 7000 rd., en
eg skal fullvissa þá um, aðþeUa
er sízt of mikið tiltekið, því ef,
eins og nefndin heit, að ei mundi veita af 200 yflrsetukonum
her
á landi, og hver þeirra
byrjar
með
20 rd. launum,
þá er það
4000 rd., skyldi þá 3000 rd. vera of mikið fyrir kennsluna,
launaviðbótina, eptirlaunin
og verkfærin ? ætli það hrökkvi
ekki næsta
skammt?
Þingmaður
Gullbringusýslu
kvað gjald það, er her um
ræðir,
vera næsta léttbært, og vitnaði til Álptaneshrepps;
en eg
veit, að hann þekkir víða til her á landi og getur getið ser til, að.
það hlýtur mörgum hreppum að verða alltilflnnanlegt;
hann má og
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vita, að fáir hreppar eru eins umfangslitlir
eins og Álptaneshreppur, svo þó 2 ljósmæður
dugi þar vel, er ekki þar með sagt, að
svo se sumstaðar
annarstaðar.
Hvað sýslunefnd unum viðvíkur, þá
eru þær enn að eins til á pappírnum,
svo á þeim getur ekki enn
verið neitt byggt eins og nú stendur.
Hvað breytingaratkvæði
það
snertir,
er þingmaður
Gullbringusýslu
áskildi ser, þá geymi eg að
tala um það þangað til við ályktunarumræðuna,
þá eg se , hvernig
það verður.
Helgi
Hálfdánarson:
Eg skal ekki tefja þingið mikið að
þessu sinni.
Það gladdi mig í upphafi,
er eg sá þetta frumvarp
liggja fyrir þinginu,
því mer hafa jafnan
ofboðið
þau kjör, er
ljósmæður
her hafa átt við að búa, þar sem laun þau, er þeim eru
ætluð til sveita, nema að meðaltölu
ekki 2 ríkisdölum
handa hverri
einstakri.
Mer hafði að vísu virzt ástæða til að breyta ýmsu í
frumvarpi
þessu,
en allt um það áleit eg og álít enn frumvarp
þetta stofn til ágæts lagaboðs,
og vonaði að þingið mundi beina
þessu í beztu stefnu til þess að ból fengist á hinni brýnu þörf i
þessu efni. En er eg sá nefndarálitið,
brást mer sú von min að
mestu.
Eg ætla eigi að eyða tíma til að hrekja ástæður nefndarinnar gegn frumvarpinu,
því eg veit, að það kemur fyrir ekki.
En
það verð eg að segja, að eg get ekki álitið kostnað þann, er Ijósmæðraskipun
sú, sem frumvarpið
ætlast til, mundi hafa i för með
ser, neitt voðalegan.
Reyndar vildi eg ekki styðja að því, að ofþyngt væri á sveitarsjöðunurn,
því eg veit, að þeir flestir munu
hafa nóg að bera, en eg get ekki seð neitt á móti því, að landssjóðurinn
eða læknasjóðurinn
eða báðir tækju þátt í kostnaðinum
með fram, og yrði þá miklu bærilegra
fyrir hreppana, að bera nokkuð af kostnaðinum.
Og þótt launin sjálf væru lögð á hreppana
eða Ijósmæðra-umdæmin,
þá mundu fæstir hreppar vera þeir, að
þeim yrði óbærilegt að bæta á sig þeim 20 rd. er til þess þyrftu.
Eg veit ekki heldur,
hvort nein nauðsyn
væri að Ijósmæðra-umdæmin væru jafnmörg og hrepparnir;
því ellaust
gætu sumir 2
hreppar notað sömu yfirsetukonu.
Eg held 1. a. m. að hinum 3
hreppum
í l<jósarsýslu
gætu nægt 2 ljósmæður,
ef þær ættu heimili á nokkurn veginn hentugum stöðum.
Seltjarnarneshreppur
þarf
enga ljósmóður
út af fyrir sig, þegar 2 eru her í Reykjavík,
og
hið sama mun eiga heima um flesta þá hreppa,
er næstir
liggja
hinum öðrum kaupstöðum,
t. a. m. Akureyri, ísafirði, Stykkishólmi
o. s. frv.
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Út af bænarskránni
frá yfirsetukonunni
á Vestmannaeyjum
verð eg að áskilja mer breytingaratkvæði
í þá stefnu,
að henni
persónulega
verði veitt hin umbeðna launa viðbót.
Eg er sannfærður um, að eins og ásigkomulagið
er á Vestmannaeyjum,
hefur
hún fulla ástæðu til að beiðast
þessa,
og mer finnst það ekkert
ósanngjarnt,
að yfirsetukonan
á Vestmannaeyjum
fái sömu þóknun
sem hvor um sig af þeim 2 Ijósmæðrum,
sem eru her í Reykjavík; því þó fyrirhöfn ljósmóðurinnar
á Vestmannaeyjum
kunni að
vera nokkuð minni en hvorrar um sig her í Reykjavík, þá fá ljósmæðurnar
her borgun hjá flestum fyrir starfa sinn, og hana ríflega hjá mörgum,
þar sem hið gagnstæða
sakir fátæktar á sel'
stað á Vestmannaeyjum.
Auk þess er það kunnugt,
að ljósmóðurstarf á Vestmannaeyjum
þótti að minnsta kosti áður fyrri vandasamara
en víðast annarstaðar
vegna ginklofans,
er var svo hættulegur
\ffi
barnanna.
Hvort sem nokkur
þingmaður
verður
með mer eða
ekki, þá mun eg halda fram þessu breytingaratkvæði
mínu, og
standa upp fyrir því ósneyptur,
þótt eg standi upp einn saman.
Stefán Jónsson:
Eg ætla ekki að vefengja
það, sem sagt
hefur verið um þá miklu nauðsyn,
er sé á ljósmæðrum,
en eg ætla
tilhögun þá, er frumvarpið
fer fram á, munu eiga langt í land.
Og þar sem talað er um, að ljósmæður
endilega þurfi að læra hjá
landlækni,
þá væri æskilegt að vita, hve margar mundu geta lært í
einu hjá honum iJðn Hjaltalín:
Eg á eins hægt með að kenna 10
eins og einni).
Eg er hræddur um, að svo gæti farið, að langur
tími yrði að líða áður en 200 ljósmæður
fengjust útlærðar frá honum; auk þess veit eg fyrir víst, að þær ljósmæður,
er lært bafa
hjá héraðslæknum,
hafa margar vel gefizt.
Se nauðsynin
brýn, þá
þyrfti fljótt að geta orðið bælt úr henni; en það er ekki gjört með
því að einskorða
kennsluna
við landlækninn
í Reykjavík,
og nú
eru þess utan sjálfsagt
margar
af þeim ljósmæðrum,
er til eru,
orðnar gamlar, og geta dottið úr sögunni áður en varir.
Forseti:
Fyrst ekki fleiri taka til máls, er þessari undirbúningsumræðu
lokið.
Eg vil biðja þingmenn
þá, er hafa áskilið ser
breytingaratkvæði,
að skila mer þeim sem fyrst, helzt strax í kvöld,
en í öllu falli fyrir hádegi á morgun.
þá er eptir að ákveða um, hvort kjósa skuli nefnd til að íhuga hin dönsku lagaboð, sem út eru komin síðan 1871.
Af því
hin dönsku lagatíðindi
hafa legið um nokkurn tíma á lestrarsalnum, þá þykist eg viss um, að allir hinir háttvirtu þingmenn
hafi
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kynnt
mynd

ser svo vel þetta mál, að þeir munu geta haft ljósa hugum, hvort þeir vilji kjósa nefnd í málið eða ekki.
Með því enginn þingmaður
tók til máls, leitaði forseti þegar
atkvæða um það, hvort nefnd skyldi kjósa,
og var það fellt með
t 7 atkvæðum gegn I.
Með því þá var dagskrá lokið og ekki meira að starfa, ákvað
forseti
fund næsta dag kl. 12 og sleit svo fundinum.

9. fundur -

15. dag júlím.

Allir þingmenn á fundi.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin og
samþykkt.
Forseti: Hið fyrsta, sem kemur fyrir í dag, er undirbúningsumræða um konunglegt
frumvarp til tilskipunar
um sjómannaskóla
á Íslandi.
Þingmaður
Snæfellinga
er framsögumaður
þessa máls,
og mun hann lesa upp nefndarálitið
og taka það fram málin u til
skýringar,
sem honum þykir við eiga.
Framsögumaður (Egill Egilsson):
Eg leyfi mer þá að lesa
nefndarálitið :
(Sjá II, bls. 155).
Eg skal ekki neita því, að mer finnst það sannarlega hart aðgöngu f slíku máli, sem her um ræðir, að komast'til þeirrar niðurstöðu að fá því frestað, og það í óákveðinn ókominn tíma, og jafnvel í vonleysu um, að sjá því nokkurn
tíma framgengt;
en þar
sem frumvarp þetta er svo úr garði gjört, eins og skýrt er bent á
í nefndarálitinu,
þá vorn engin tiltök fyrir nefndina, að ráða þinginu til að aðhyllast það.
Tvisvar áður hefur mál þetta verið her
fyrir þinginu,
og hefur í hvorttveggja
sinn fengið hinn bezta byr;
í fyrra skipti 1869,
og gjörðu þingmenn
þá góðan róm að því,
sendi það síðan með sinum beztu tillögum til stjórnarinnar,
en svo
kom það aptur þaðan að öllu leyti ökarrað.
t 871 bar eg sjálfur
fram nýja uppástungu
um mál þetta á þinginu, og naut eg þá þeirrar
gleði, að þingmenn
fyrst og fremst studdu það af alefli, og þar á
ofan lofaði hinn hæstvirti konungsfulltrúi,
að veita þvi hin kröptugustu meðmæli sín við stjórnina,
með þvi hann kvaðst bæði vera
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samdóma efni og fyrirkomulagi
uppástungunnar,
eins og hún var
send frá þinginu.
Eg gat því eigi vonazt annars,
en að málinu
mundi fljótt verða framgengt,
þegar svona var komið, og von mín
i því efni var ekki minni fyrir það, að tveir hinir helztu menn
þingsins sátu í þeirri nefnd með mer, nefnilega hinn háttvirti 2.
konungkjörni
þingmaður
og hinn málsnjalli
þingmaður
Rangvellinga.
En sú von brást herfilega,
því nú er málið komið hingað
enn til þingsins,
og hefur ekki fengið minnstu
áheyrn.
Það er
eitt með öðru merkilegt,
að stjórnin nú heldur ser við uppástungu
þingsins
1869, og litilsvirðlr hún með því sjálfa sig næsta mjög,
þar sem hún áður hafði hafnað þeirri uppástungu
sem óhæfilegri;
en hún lítilsvirðir einnig eða virðir alveg að vettugi tillögur konungs fulltrúa,
þar sem hún hefur ekki getað brúkað
eitt einasta
atriði úr bænarskrá
þeirri,
er siðasta þing sendi til stjórnarinnar
með kröptugustu
meðmælum
konungsfulltrúa,
því eg geng að því
visu, samkvæmt heit yrðum hans á þingi 187\,
að hann hali svo
gjört.
Þó hún hafi litilsvirt þingið i þessu máli, þá er það nú
gamall vanl, sem enginn lengur kippir ser upp við. Eg skal geta
þess, að nefndin velti frumvarpi þessu fyrir ser á allar lundír, og
gjörði ser allt far um, að reyna að finna eitthvað nýtilegt í því, sem
hún gæti haft þessu máli til stuðnings;
en þvi dýpra sem nefndin
sökkti ser .niður í stjórnarfrumvarp
þetta, og því nákvæmar
sem
hún íhugaði einstök
atriði þess,
því lakara varð álit hennar og
dómur um það, og þannig gat nefndin
með engli móti komizt til
annarar niðurstöðu
en þeirrar, sem niðurlagsatriðin
bera með ser.
Annar vegur, sem nefndin hefði undir vissum kringumstæðum
getað gengið, var sá, að ganga gegnum allt frumvarpið,
og reyna að
lagfæra allt, er breyta hefði þurft; en sá vegur þótti nefndinni óvinnandi, þar sem hver einstök grein frumvarpsins
er i sjálfu ser
óbrúkandi,
svo nefndin hefði þá orðið að semja nýtt frumvarp frá
rótum, en samkvæmt undirtekturn
þeim, sem tillögur þingsins hafa
fengið að undanförnu í hverju einasta máli, gat enginn af oss nefndarmönnum
látið ser detta í hug, að stjórnin mundi aðhyllast slíka
stórkostlega
breytingu
á hennar
eigin frumvarpi.
Þess vegna
hlaut nefndin að gjöra það, sem hún hefur gjört, nefnilega að
ráða þinginu alveg frá þvi að beiðast löggildingar
á frumvarpinu.
Nefndin hefur nú i áliti sínu ekki gengið inn á hin einstöku atriði
frumvarpsins,
og leyfi eg mer þess vegna að drepa á nokkuð af
þeim.
þá verður fyrst fyrir mer I. grein frumvarpsins,
er hljóðar
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um fastan skóla handa sjómannaefnum
á Íslandi, og el' sú tilhögun
alveg þvert ofan í beiðni alþingis
1871 í uppástungu
þeirri, er
þá fór til stjórnarinnar.
Þá er þar enn fremur talað um, að hinum fasta kennara skuli veitt hús ókeypis, og þar að auki hafa 300
rd. í þóknun
fyrir húsaleigu,
líklega í því tilfelli, að hann ekki
þæði
hús
gefins
auk sinna
600 rd. föstu launa árlega,
en
þar el' alls ekkert
minnzt
á, hvaðan
fé þetta
skuli tekið.
Reyndar
getur maður seð á ástæðunum
fyrir þessu fallega frumvarpi, að ætlazt muni vera til, að þetta fe sé lekið úr landssjóði,
þó hvergi sé á það vikið í sjálfu frumvarpinu;
þegar maður les
grein þessa,
getur manni ekki skilizt betur, en að kennaranum
eigi að gefa hús, þar sem svo er að orði komizt: að honum skuli
veitt hús ókeypis, og er það bezt til sönnunar
skeytingarleysi
því,
sem stjórnin jafnan lætur við gangast,
þá frumvörp til þingsins eru
samin.
Enn jafnframt
þessu er engin ákvörðun fyrir þennan kennara, sem þannig fengi hús gefins á kostnað landssjóðs,
að hann ekki
megi brúka það nema fyrir sjómannaskóla,
svo að hann getur einasta til málamyndar
haft það til þess augnamiða
eitt ár eða tvö,
en svo sagt: nú þarf eg að brúka það til annars.
Þetta er hrósverð tilhögun á fé landsins, eða hvað? eða ef þetta el' rangt fært í
stýlinn, þá er vel gengið frá því.
þá stendur í 2. grein, að próf
skuli haldið tvisvar á ári hverju, í apríl og ágúst, en rétt á eptir
stendur,
að engum verði leyft að ganga undir prófið, nema þeim,
sem hefur verið í förum að minnsta kosti 4 mánuði, sem auðsjáanlega hlýtur að koma í bága við ákvörðunina
um prófið í aprílmánuði í sömu grein, því vissulega
mundi, sökum þess hvernig til
hagar hér á Íslandi, lærisveinar
eigi koma til þessa skóla fyr en á
haustin,
eins og lærisveinar
annara
skóla, og veitti þeim því ekki
af vetrinum til að læra allar þær í 3. grein fyrirskipuðu
menntagreinir, og væri þá aprílmánuður
kominn,
eru þeir ekki farnir að
sigla 4 mánaða siglinguna,
og yrðu því auðsjáanlega
að bíða til
ágústprófsins,
og svo mundi jafnan
verða; en hér hefur efalaust
vakað fyrir dönsku stjórninni,
að ferðalög
mundu
hér á Íslandi
vera á sama hátt og í Danmörku,
nefnilega vetrarsigliogar
nægar,
og er nærgætni
hennar í þessu eins og vant el', en fasheldnin
nóg
hjá henni í því, engar tillögur þings né þjóðar að aðhyllast.
Í 3. grein
stendur ákvörðun um, hvað af stýrimannsefnum Íslendinga skuli heimtað, og skal eg ekki neita, að þar virðist langtum of mikið heimtað í
samanburði við árangurinn
og uppbefðína, sem þeim á að veitast sam-
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kvæmt 7. grein.
Þessu næst er í 4. grein ákvörðun um nefnd þá,
er prófið skal halda, og skal þess þá getið, að kennarinn við skólann,
sem samkvæmt athugasemdunum
sjálfsagt á að vera danskur, á að
prófa í því munnlega,
en ekki má hann vera oddviti nefudarinnar,
heldur á landshöfðinginn
að til taka hann eptir geðþótta,
og þá
sjálfsagt sækja hann fram á herskip Dana ásamt hinum öðrum prófnefndarmanni,
og er þá, eins og nefndarálilið
getur um, prófið alveg danskt og óhafandi.
Þrátt fyrir þetta er sjómannaefnum
i 3.
grein alls ekki gjört að skyldu að kunna dönsku, og er þvi mjög
líklegt að próf þetta verði árangurslítið.
Um 7. grein vil eg helzt
ekkert tala; enda þarf varla meira að minnast á hana en það sem gjört
er í nefndarálitinu
; því að öllu öðru leyti fellir hún sig bezt sjálf.
f athugasemdunum
við frumvarp þetta talar stjórnin mikið um misskilning hjá alþingi 1871, þar sem það hafi leyft ser að hafa þá.
mein ingu, að Íslendingar,
sem lekið hafi próf við sjömannaskólann
i Kaupmannahöfn,
geti tekizt á hendur að vera kennarar
í slíkum
skóla, sem þeim, er hér ræðir um.
Um þetta má margt segja, en
það vægasta, sem um það verður sagt, er að minni hyggju, að
það er nauða-ölöglskt.
Ég er sannfærður
um, að við Íslendingar
eigum völ á fullt eins góðum kennurum
í þessari grein og Danir,
og mundi geta nafngreint
þá, ef 1iI kæmi.
Að svo mæltu skal eg
ekki orðlengja meira um mál þetta; ekki heldur ætla eg 'að fara í
kappræður
við þá, sem kynnu að vera nefndarálitinu
mótfallnir,
til að leitast við að verja það, þvi eg hef þegar ljóslega skýrt
skoðun mína og nefndarinnar,
og álít að meira þurfi eigi við. En
alla óþarfamælgi
hata eg. Það eitt skal eg þó að endingu segja,
að frumvarpið,
borið saman við þjóðerni Íslendinga
og þarfir þeirra,
fellir sig bezt sjálft.
Konungsfulltrúi:
Eptir að alþingi fleirum sinnum hefur farið
þess á leit við stjórnina,
að sjómannakennsla
yrði stofnuð her í
landinu, er frumvarp það, sem her liggur fyl'Ír, samið, og stingur
það upp á stofnun þvílíks skóla með þvi fyrirkomulagi,
að kennslan í sjómannafræði
við hann geti orðið bæði tryggjandi
og þess
vegna einnig komið að sem beztum notum.
Að vísu breytti alþingi
í hitt eð fyrra uppástungu
sinni á þá leið, að það beiddist þess, að
fyrst um sinn yrði veittur styrkur af landssjéðnum
til hinnar umræddu kennslu í landinu sjálfu, og benti f ástæðunum
fyrir bænarskrá þingsins að því, að her i landinu væru nokkrir menn, sem
tekið hefðu reglulegt
próf í sjömannafræði
við sjómannaskóla
f
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Danmörku,
og því megi álíta
færa um að kenna öðrum fræði
þessa; þingið stakk þess vegna upp á því, að þessir menn fengju
styrk af hinu opinbera til að halda þessari kennslu áfram.
Stjórnin hefur ekki getað fallizt á þessa bendingu
vegna þess, að þegar
um það er að ræða, að hið opinbera styðji að því, að komið verði
á fót kennslustofnun,
eða komi henni upp á eiginn kostnað, verður það að vera skilyrðið,
að trygging
sé fyrir því, að kennslan
samsvari
tilganginum;
en það er auðsætt,
að slík trygging
ekki
fæst, nema kennari verði útvegaður til að standa fyrir kennslunni,
kennari,
sem er fær um að kenna öðrum sjómannafræðina,
og það
er líka auðskilið,
að til þess útheirntist
annað og meira,
en að
maður einhvern tíma sjálfur hafi tekið próf í sjómannafræðinni.
Þar sem nú stjórnin af þessum ástæðum
ekki gat lekið iii
greina bendingar
þingsins í hitt eð fyrra um að styrkja kennslu
þá í sjómannafræðinni,
sem ekki gat álitizt tryggjandi,
hefur hún
til þess að verða við óskum þingsins um, að sjómanna-kennslu
verði á komið,
búið til frumvarp
það, sem her liggur fyrir, og
sem vafalaust mun hafa þann árangur,
ef það verður lögleitt, að
ver fáum góðan
sjómannaskóla
her í landinu.
En hin heiðraða
nefnd hefur tekið þetta frumvarp
á þann hátt, að hún ræður
þinginu til að ráða frá, að frumvarpið
verði gjört að lögum.
Hin
helzta ástæða, sem þetta niðurlagsatriði
er byggt á, er sú, að hin
heiðraða
nefnd er óánægð yfir ýmsum stjórnar-athöfnum;
en þó
að þessi óánægja væri á rökum byggð,
hvað hún, eptir minni
meiningu
ekki er, þá er hún í öllu falli þessu
máli óviðkomandi,
þar sem her einmitt ræðir um tilraun
frá stjórnarinnar
hálfu til
að koma til móts við óskir þingsins.
En mer virðist það frá þingsins hálfu mjög ísjárvert,
að byggja álit sitt um frumvörp þau, er
fyrir það verða lögð á þess konar persónulegum
og málinu óviðkomandi rökum.
Því tillögur þingsins geta eptir hlutarins eðli og
gildandi lögum því að eins haft nokkur áhrif á úrslit málsins,
að
þær séu bygðar á góðum og gildum rökum.
Með tilliti til þeirra fáu mótbára,
sem nefndin hefur komið
fram með á móti hinum serstöku atriðum
frumvarpsins,
skal eg
að eins geta þess, að það er ekki nema af tortryggni,
þegar nefndin gjörir ráð fyrir, að í kennaraembætti
það, sem í frumvarpinu
ræðir nm, vafalaust
muni verða settur danskur maður.
Eg fyrir
mitt leyti veit ekki betur,
en að til þessa embættis
muni verða
kostur á duglegum Íslendingi,
og þá mun hann sjálfsagt verða
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settur í embættið.
Stjórnin hefur í þessu máli ekki annað fyrir
augum, en að útvega landinu
sem beztan sjómannaskóla,
og ef
hann verður tryggjandi
og góður, þá ríður ekkert á, hvort hann
verður með dönsku eða með íslenzku sniði;
hið fyrra er alkunnugt frá hinum dönsku sjómannaskólum
sem ágætt, hið síðara enn
þá óreynt;
en hinni heiðruðu
nefnd virðist allt undir því komið,
að skólinn fái íslenzkt snið, hvort sem hann að öðru leyti verður
nýtur sjómannaskóli
eða ekki.
Það hefur ekki verið álitin skynsöm mótbára
á móti læknakennslunni
Í Reykjavík,
að hún gefur
kandidötunum
aðgang til að verða læknar einungis her í landinu,
né heldur á móti prestaskólanum,
að kandidatarnir
verða álitnir
hæfir til prestaembætta
að eins her á landi, og er þetta alveg eðlilegt, því hæfilegleiki
sá, sem eitthvert próf veitir, mun sjálfsagt
samsvara
prófinu og þeirri kunnáttu,
sem það á að sýna, og þess
vegna virðíst mer mótbára nefndarinnar
á móti 7. gr. frumvarpsins
ástæðulaus.
Með þessum athugasemdum
skal eg ráða þinginu til, að samþykkja frumvarpið
óbreytt,
eða þá með þeim breytingum,
sem
gjörðar kunna að verða við það.
Sigurður Melsteð:
Þegar eg leit fyrst á nefndarálit
það, er
ber liggur fyrir, þá vakti það strax furðu mína, er eg sá, að það
reð þinginu frá, að beiðast löggildingar
á frumvarpi
um sjómannaskóla á Íslandi, þar sem þó nefndin sjálf viðurkennir,
að hún álíti
slíka stofnun nauðsynlega
her á landi.
Allir Íslendingar
hafa líka
fyr og síðar lokið upp einum munni um það, að álíta mál þetta
eitt af aðalvelferðarmálum
þjóðar vorrar og lands.
Eg veit líka, að
hinir heiðruðu
nefndarmenn
vilja fúslega
styðja fósturjörð
vora
eins og hverjir aðrir; en því merkilegra
finnst mer, að menn skuli
hafa getað komizt til slíkrar niðurstöðu,
og yfir höfuð finnst mer
öll meðferð þessa máls Í nefndinni næst undarleg.
Tillögur nefndarínnar
er að mínu áliti dómsályktun
án gildra
röksemda.
Hin
heiðraða nefnd hefur kveðið upp áfellisdóm
sinn yfir frumvarpinu
í
almennu
máli og almennum
setningum,
þar sem hún ræður frá,
að frumvarp þetta verði gjört að lögum, af þeirri ástæðu,
að það
se óþjóðlegt, óíslenzkt,
útlent, og þess vegna - að hennar áliti óhafandi.
Þessa
röksemdafærslu
skil eg ekki.
Mer skilst
hin
hefðraða nefnd ímyndi sér, að stjórnin ætti að setja serstaklega
íslenzkar reglur fyrir kennslustofnun
þá, sem her ræðir um, að sjómannaskóli
á Íslandi þurfi sérstaklega
íslennzkt vísindaeinkenni
; en
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nefndinni hefur eins og gleymzt það, að sú vísindagrein, sem ætlazt er til að kennd yrði á hinni umræddu kennslustofnun,
er ekki
neinnar einnar þjóðar eign eða einkenni,
heldur er það alþjóðleg
fræðigrein,
sem ekkert tillit tekur til serstakra
landa eða sérstaks
þjóðernis.
Eg veit ekki betur en Englendingar
brúki sömu reglur
í sjómannafræði
sem bæði Frakkar og Norðmenn
og hver önnur
þjóð; allir beita þeir hinum sömu sæfarar-reglum,
og eptir hinum
sömu reglum hljótum ver Íslendingar
líka að sigla.
Ástæða þessi
hjá nefndinni
er því alveg þýðingarlaus,
því sjómannafræði
er ekki
serstaklega
vísindagrein
nokkurrar
einstakrar
þjóðar, og um enskan eða norskan sjómannaskóla
t. a. m. getur ekki orðið talað nema
að því leyti, að sá skóli ætti aðsetur í því eða því landi, og að
því leyti sem kennslan fram fer á landsins máli.
Bið sama mundi
og verða tilfellið hér, því frumvarp stjórnarinnar
gefur ekki ástæðu
til að halda annað,
en að hinn skipaði kennari við skólann eigi
að vera íslenzkur.
Nefndin hefur ekkert gefið sig út í hin einstöku atriði, eins og þó hefði verið skylda hennar, til þess að leiðbeina þinginu í málinu; hún hefur engar misfellur sýnt í hinu einstaka, ne gefið skýringar sínar yfir það, sem henni var fengið til
álita, sem hún hefði þó átt að gjöra,
til þess að þingið gæti svo
áttað sig á þessu máli, að það annaðhvort
sæi ráð til að bæta
frumvarp þetta eptir þörfum eða þá fella það með góðum og gildum ástæðum.
Þannig átti nefndin t. a. m. að benda þinginu á,
að hverju leyti hún áliti fyrirkomulag
það, sem frumvarpið fer fram,
á kennslunni
heppilegt
eða ekki, hvort þar er heimtað of líIið eða
of mikið, og eins um hinar einstöku ákvarðanir
um prófið og tilhögun þess
(Framsögumaður:
Eg tók þetta fram
áðan i ræðu
minni).
Enga slíka skýringu hefur þingið í þessu máli fengið frá
nefndinni,
sem þó var brýn þörf,
og beinlínis virðist
hafa verið
skylda nefndarinnar
eptir alþingistilskipuninni
að láta í te. Eg er
því alveg í vandræðum,
hvernig
eg á að snúa mér í máli þessu,
þar sem nefndin í áliti sínu ekki hefur bent á neina serstaka galla
við frumvarpið,
svo ómögulegt
er að halda ser til neinnar eiginlegrar breytingnruppástungu.
Eg verð því að skora á forseta, samkvæmt 70. grein alþingistilskipunarinnur,
að hann leiti atkvæða
þingsins um, hvort ekki eigi að vísa máli þessu aptur til nefndarinnar, svo hún að nýju taki það til meðferðar,
og efast eg ekki
um, að nefndin,
sem er skipuð svo liprnm Iiðsmönnum,
og sem,
eptir því sem kostur er á ber á þessu þingi, bera góða þekkingu
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til þessa máls, muni, þegar hún sinnir málinu á annað borð, geta
leiðbeint því í svo gott horf, að afdrif þess og úrslit her á þingi
verði heillavænleg
fyrir fósturjörð
vora,
Páll Yídalín:
Fyrst að nefndin hefur fengið svo mikið hrós
fyrir meðferð þessa máls eða hitt heldur, þá verð eg að tala nokkur
orð. Þar sem konungsfulltrúi
kvað nefndina hafa komizt til þeirrar
niðurstöðu,
sem niðurlagsalriði
hennar sýna, af tómri tortryggni,
þá er það ámæli alveg án orsaka.
Nefndin
áleit að frumvarpið,
eins og það nú liggur fyrir, væri ekki hentugt,
og að í því lægi
engin framför fyrir Ísland, og það af tveim aðalástæðum:
fyrst af
því, að eptir frumvarpinu
hlýtur kennslan
að fram fara á dönsku,
þvi þó að kennarinn eigi kynni að verða íslenzk ur, vel að merkja ef
hann þá fæst nokkur, þá er þó auðséð, að prófið hlýtur
að verða
á dönsku,
eins og athugasemdin
við frumvarpsins
4. gr. ber með
sér; því þar er gjört ráð fyrir, að prófdómendurnir
verði danskir,
og ekki verður við því búizt,
að þeir skilji íslenzku.
í öðru lagi
er ákvörðunin
I 7, gr. um það, að þeir, sem tekið hafa próf það,
er nefnt er í 3. gr., skuli að eins fá rétt til sjóferða kringum Ísland, en slík ákvörðun er alveg óþörf, því til að öðlast slíkan rétt,
þarf ekkert nýtt lagaboð frá dönsku stjórninni.
Það er aðalatriðið
í þessu máli, að frumvarpið er ekki til neinna framfara fyrir landið, þvi menn hafa til innlenda sjómannakennslu
eins og nú er með
sömu réttindum
og frumvarpið
býður, og yrði því allt þetta fyrirkomulag, sem það miðar til, einungis til kostnaðar
fyrir landssjóðinn, en veitti engin ný réttindi.
Nefndin gat því eigi betur gjört,
en hún gjörði, er hún réð alveg frá að aðhyllast frumvarp þetta.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg er alveg samdóma
hinum
konungkjörna
varaþingmanni
um það, að nefndin
hafi komizt í máli
þessu til mjög öheppilegrar
niðurstöðu.
Vera kann nú að vísu, að
eg hafi ekki skilið frumvarpið
fyllilega,
því eg hef farið að eins
lauslega yfir það.
Nefndin
hefur eiginlega
ekkert
haft á móti
frumvarpi stjórnarinnar
annað, en að það fyrirknmulag,
er þar er
stungið upp á, sé í meira óþjóðlegt,
og er þó merkileg að finn ing,
þar sem allir vita, að sjömannafræði
er allra landa fræði, en ekki,
bundin við neitt einstakt þjóðerni.
Þingmaður
Húnvetninga
tók
fram tvær aðalástæður
móti frumvarpinu,
en mer virðist þær engan veginn svo stórar,
að þær geti verið nægar til að hrinda því
þar fyrir, að frumvarpið
verði gjört að lögum.
Mer sýnist sjálfsagt, að byggja á því sem gefnu, að sjómannaefnin
hljóti að hafa
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rðtt til að standa próf sitt á íslenzku, og finnst mer eitthvað undarlegt, ef þingið vísar málinu frá af þeirri ástæðu, þar sem þingið
áður hefur beiðzt hins sama, og á hinn bóginn er frumvarpið engan veginn móthverft beiðni þingsins,
og hafi 1869 og 1871 verið
þörf á slíkri stofnun,
sem her ræðir um, hví skyldi þá ekki líka
vera þörf á hen.ni nú?
Það er þó kunnugt,
að íslenzk
skip eru
allt af að fjölga, og verzlunarfélög
hvervetna
að fjölga, og þörfin
fer vaxandi með ári hverju
að hafa menn,
sem geta verið fyrir
skipum.
Við þann eina flóa, Faxaflóa, kveður svo mjög að þessu,
að I) eða 6 skip munu bætast við í ár.
Hins vegar vita skipaeigendur,
hvað það kostar út af fyrir sig, þó ekki se meira, að fá
hingað upp mann frá Danmörk,
sem gilti verið fyrir skipi, nefni!.
ekki minna cn 150 rd. í hvert skipti.
Eg veit nú ekki, hvort það
er vert fyrir mig að fara út í einstakar
ástæður nefndarinnar.
I>ó
skal þess getið, að þar sem framsögnmaður
harði móti þeirri ákvörðun í 1. grein, að fastur skóli yrði stofnsettur,
þá skil eg ekki
slíka að finn ingu.
Ekki heldur getur mer skilizt, að ákvörðunin
í
2. ~ um próf 2var á ári geti verið til neins baga fyrir hlutaðeigendur, því það liggur í augum uppi, að talsverð
æfing þarf að
hafa gengið á undan því, að lærisveinar
gangi undir próf, og hvað
þetta atriði snertir,
að minnsta kosti 4 mánuði.
Eg se ekki til
mikils að fara út í breytingar
við frumvarpið,
með því líka eg get
ekki séð, að því sé svo ábótavant,
að það megi ekki nota það.
Það skyldi helzt vera 3. grein í sambandi
við 7. grein.
En það
er aðgætandi,
að ættu meiri rettíndi að veitast hlutaðeiganda,
en á
er kveðið í 7. gr., þá yrði og að heimta meiri lærdóm af honum,
en 3. gr. gjörir ráð fyrir.
Eg vildi þess vegna áskilja mer breytingaratkvæði
við 7. grein, og áskil eg mer að orða hana síðar.
Guðmundur Einarsson:
það eru nokkrar almennar
athugasemdir, sem eg vildi gjöra um mál þetta,
sem þá líka gætu átt
við mál það, er fyrir lá í gær (ljósmæðramálið).
Þegar eitthvað á
her nýtt að stofna á Íslandi,
þá er að mínu áliti nauðsynlegt,
að
fyrirkomulagið
sé svo, að stofnunin í byrjuninni
verði sem aðgengilegust og kostnaðarminnst,
bæði fyrir hvern þann, er vill nýta hana,
og líka fyrir hið opinbera.
Kostina má allt af herða seinna meir,
þegar stofnunin er komin í gang, rekspölur
á framkvæmdir
hennar og aðsókn að því, að njóta gæða hennar.
Einmitt þessi stefna
hefur hjálpað
fram læknaskipunarmálinu,
sem landlækninum
yfir
Íslandi verður til hrósunar
lífs og liðnum.
Þess konar stefna á
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að hjálpa fram ljósmæðramálinu,
sem er sannarlegt
nauðsynjamál,
og einmitt samkynja stefna á að hjálpa
fram sjómannafræðslunni,
sem og svo er mikils verð.
Eg man svo langt, að sumir
lágu
landlækninum
á hálsi fyrir það, að hann heidi því fram, að koma
upp læknaefnum,
sem ekki gætu náð meiri fræðslu en her gæti
fengizt.
Menn lögðu, ef til vill, fæð á forsprakkann
og fyrirlitningu
á hina nýju lækna. Nú hefur reynslan sannað hið gagnstæða, læknakennslan er viðurkennd
góð og læknarnir nýtir embættismenn.
Að
sínu leyti álít eg að ætli að haga ser í tilliti til fræðslu ljósmæðranna;
þær ættu fyrst um sinn að hafa leyfi til að nema ljósmæðrafræðina
hjá hðraðslæknum
og enda sýslu læknum ; þá kæmist ljósmæðraskipunin miklu greiðlegar
á gang og yrði miklu vinsælIi.
Að sínu
leyti ætti eins að byrja með sjömannafræðsluna
á hinu lægsta stigi
og með sem aðgengilegustu
innlenzku
sniði, meðan rekspölurinn
væri að komast á; þá mundi aðsóknin vaxa og löngunln
að menntast meira kvikna, og þá væri tími til að herða kröfurnar.
Einmitt
samkynja
hugsun vakir fyrir með stofnun búnaðarskólanna
hér á
landi, hún er í svo smáum stýl sem hugsazt getur.
Þess
konar
stefnur eiga sannarlega
bezt við; eptir því sem her hagar til, þar
sem vanaleysið er á aðra hlið, en efnaleysið á hina.
Það er því
alls eigi af neinum aukaorsökum,
að eg ætla að greiða atkvæði
fyrir nefndarálitinu,
heldur einungis af því, að eg álít það fyrirkomulag
sjómannaskólans,
sem frumvarpið
fer fram á, óhagfellt
fyrir Ísland.
.
Jón Sigurðsson:
Eg skal fúslega játa það, að stjórninni hefur
gengið gott til með þessu frumvarpi,
og að hún með því hefur viljað koma á móts við óskir landsmanna
á miðri leið, en her hefur
farið, eins og opt áður, að hún hefur eigi hitt þær; hún hefur
nefnilega farið í aðra átt; þess vegna er það, að nefndin hefur eigi
getað fellt sig við frumvarpið,
og eptir mínum skilningi er ástæður hennar fyrir því, að frumvarpið
eigi sé aðgengilegt,
á góðum og
gildum rökum byggðar.
Hitt er annað, hvort eigi mætti laga frumvarpið með breytingum,
og eg skal játa, að ske kynni, að það
mætti.
En eigi að síður ætla eg mer eigi að fara að kasta þungum steini á nefndina
fyrir aðgjörðir
hennar á málinu.
Eg ætla
heldur eigi að fara að ræða um gallana á frumvarpinu,
því aðrir
hafa þegar tekið þá fram.
En þess ætla eg að geta, að mer finnst,
að þeim mönnum,
sem talað hafa bæði í gær og í dag, vera eigi
ólíkt farið og þeim manni, sem gengur með illartað kýli, en þorir
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eigi að láta stinga á því, heldur er allt af að þukla um það.
Eg
skal þá stinga á þessu kýli. Það eru eigi frumvörpin
sjálf, sem
valda því, að menn eigi vilja gjöra neinar breytingar við þau, heldur
er það af þeirri ástæðu, að mön norn er farið að leiðast, að sjá ráð
sín að engu höfð og virt vettugi af stjórninni,
eins og sessunautur
minn, þingmaður
Rangæinga,
SIO ljóst og
skorinort
tók fram Ilm
daginn í byrjun þingsins.
Þetta hygg eg se það, sem hefur gengið
bæði þessari nefnd og fleirum til að gjöra eigi þær breytingar
á
frumvörpunum,
sem nauðsynlegar
eru, en sem vafasamt er hvort
teknar yrðu til greina.
Og þar sem í þessu máli er að ræða um ný
útgjöld, er leggjast skulu á landssjóð,
þá getur þó víst enginn láð
þingmönnum
það, þótt þeir eigi geti fengið af ser að greiða atkvæði silt fyrir serstökum
útgjöldum úr landssjóði, þegar landsmenn
eigi hafa hin minnstu ráð yfir fé sínu.
Verkin sína merkin; reikningsyfirlitið
og áætlunin fyrir árið, sem leið, sýnir það ljóslega, að
stjórnin fer með fé vort, eins og henni sýnist, og tillögur þingsins 18i 1 um lagfæringu
á ýmsum atriðum í þessu tilliti hafa- svo
að segja öldungis eigi verið teknar Iii greina.
Að lyktum lýsi eg
því yfir, að eg er öldungis á sama máli og þingmaður
Húnvetninga nm það, að það se sama sem að kasta fé landins á glæ, að
verja því til þessarar
stofnunar,
því að ef henni yrði komið fyrir
á þann hátt, sem ráðgjört er í frumvarpinu,
þá hygg eg hún yrði
til lítils gagns fyrir landið,
og alls ekki þess verð, að ærnu fé se
kostað til hennar.
Eirikur Kúld:
Eg er að öllu leyti samdóma því, sem þingmaður Húnvetninga
sagði, að of miklu fé yrði her varið til lítils
gagns, einkum þegar gætt er að ákvörðuninni
í i. gr., því það er
auðsjáanlegt,
að slíkt er minna en engin réttindi,
og kalla eg það
þó óþarft, að ætla þessum sjómannaefnum,
sem svo mikið er af
heimtað, eins og 3. gr. bendir á, samboðin svo lítil réttindi.
Þeir,
sem til þekkja, vita þar að auki, að margir íslenzkir sjómenn hafa
kurmað
manna bezt að stýra skipum, svo að óþarfi er að ætla, að
þeir mundu eigi standa á sporði annara þjóða mönnum,
ef þeir
hefðu fengið þá tilsögn, sem frumvarpið
ætlast til. Auk þess yrðu
útgjöldin
við stofnun
þessa allt of mikil, og hefði verið miklu
betra að fara eptir frumvarpi þingsins
t 87 t; þar var ætlazt til,
að kennslan
væri innlend,
og auk þess miklu kostnaðarminni
en
eptir uppástungu
frumvarpsins.
Mer er það líka óljóst,
nema
því að eins eg fengi um það skýrslu frá hinum hæslvirta konungs-
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fulltrúa,
hvort nokkur vegur er til, að landssjóðurinn,
sem svo
mörg gjöld þegar liggja á, og sem allt af verða fleiri og fleiri, geti
borið þau útgjöld, sem af skólahaldinu
leiddi.
Mer þykir það að
vísu illt, að málinu getur eigi þokað áfram, þar sem það er áhugamál þjóðarinnar;
allt um það get eg þó eigi aðhyllzt
frumvarpið,
eins og það liggur fyrir, og enn síður treysti eg mer til að gjöra við
það þau breytingaratkvæði,
er nægja mundu.
Það væri annað mál,
ef beiðzt væri hins sama og þingið gjörði 1871, en þá uppástungu
ætla eg þó eigi að gjöra,
þótt eg kannske
vildi styðja hana, ef
aðrir þingmenn
bæru hana fram.
því hefur verið hreift, að eigi væri
hætt við, að annar yrði tekinn til kennara en íslenzkur maður, og
hafa menn þá líklega einhvern vissan íslenzkan mann í huga, og þætti
mer fróðlegt að vita, hver það væri.
Eg þekki að vísu ýmsa menn
á Vesturlandi,
er til þess væru færir, en þeir eru búsettir þar og
mundu varla fást til að flytja sig til Reykjavíkur;
en her á Suðurlandi er eg lítt kunnugur,
enda þekki eg engan slíkan her.
Auðsætt er og eptir frumvarpinu,
að prófið getur eigi verið á íslenzku,
fyrst próFnefndin
á að vera skipuð dönskum
mönnum,
og kalla
eg það galla mikinn á tilhöguninni,
ef hver sjómaður
yrði fyrst að
læra útlent mál, áður en hann byrjaði
hið eiginlega
nám sitt.
Hvað 7. gr. viðvíkur, þá gat konungsfulltrúi
þess, að sú ákvörðun
væri samkvæm því, sem fyrir er mælt um þá, er nema læknisfræði
hjá landlækni, og prestaskóla-kandídata,
að þeir geti eptir hlutarins eðli eigi haft rétt til ernbætta annnarstaðar
en á islandi; en eg
vil benda honum á, að sjómannaskólinn
er allt annars eðlis; hans
mark og mið á að vera, að sjómannaefnin
geti orðið notaðir hvar
i heimi,
sem vera skal, en læknar
og þó einkum prestar
þurfa
fyrst og fremst
að kunna mál þess lands,
er þeir búa í, og eru
því þeir,. sem konungsfulltrúi
benti til, eingöngu
ætlaðir
fyrir ísland.
Benidikt Sveinsson:
Eg ætla að eins að bæta fáu við það,
sem hinn háttvirti
þingmaður
Suður-þingeyinga
sagði viðvíkjandi
aðalástæðu nefndarinnar
fyrir þeirri tillögu hennar, að ráða þinginu
frá, að frumvarp þetta verði gjört að lögum; en til þess að lengja
þingtíðindin sem minnst, þá skal eg leyfa mer að bera fram nokkrar
athugasemdir
I spursmálsformi.
Eg vil þá spyrja
hinn háttvirta
konungsfulltrúa.
Er það ekki meining hans, að skóli þessi samsvari tilgangi sínum eptir frumvarpinu?
Sjálfsagt.
Hann tók einmitt
fram, að svo ætti að vera. En viti menn. Lítum þá á 7. gr. frumvarps-
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ins; þar er æt1azt til, að þeir, sem hafa numið sjómannafræði
á
þessum skóla,
einungis
hafi rétt Iii að sigla umhverfis
Íslands
strendur.
En eg vil þá spyrja:
Hvernig getur það samrýmzt
við
tilgang frumvarpsins,
að þeir, sem numið hafa á þessum
skóla,
einungis hafi rétt til að sigla umhverfis strendur
Íslands?
Hver er
tilgangur frumvarpsins
eptir þessu með skólanum?
Er það ekki
meiningin,
að binda Íslendinga,
sem á skólanum
nema, á klaf'a við
strendur
Íslands '?
En hvernig
skyldu þessir veslings-skipstjórnarmenn þá eiga að fara að, ef stormur af norðri ræki þá iii dæmis suður um haf suður fyrir England;
þar hafa þeir ekki lengur rétt
til að færa skip sín, því þá eru þeir sannarlega
ekki lengur í kringum strendur
Íslands '( Hvað eiga þeir til bragðs að taka?
Eg vil
biðja þingmenn
þó vel að gæta að því, að ef eg mælti svo að
orði kveða, guð og náttúrulögmálin
munu lítinn gaum gefa að klafaböndum stjórnarfrumvarpsins
í 7. gr.; eg vil biðja þess vel gætt,
að þessi ákvörðun kemur í hlægilegan
bága við þau allsherjar-lögmál náttúrunnar,
sem höfuðskepnurnar,
sjór og vindur, fara eptir.
Mer þætti sannarlega
vænt um, ef eg gæti fengið einhverjar
fullnægjandi
upplýsingar
um þetta atriði, upplýsingar,
sem sýndu mer,
að slík ákvörðun
sem þessi væri á nokkru viti byggð.
Jú, mer
gæti að vísu skilizt einhver
ástæða til þessarar
ákvörðunar,
ef her
væri um einhverja
ófullkomna
bráðabyrgðar-ráðstöfun
í sjómannakennslu að ræða, því þá gæti maður hjálpað ser út úr bobbanum
með því, að segja: nauðsyn brýtur lög.
En her er allt öðru máli
að gegna, her er verið að tala um skóla, um fullkominn, í dönsku
sniði tilbúinn
sjömaunaskóla,
þar sem þess vegna mönnum hlýtur
að gefast kostur
á að afla ser allrar þeirrar menntunar,
sem í
þessari vísindagrein,
eður í siglingafræðinni
er álitin nauðsynleg
til þess að færa skip um allan heim.
Út af orðum hins. háttvirta
varakonungkjörna
þingmanns,
þar sem hann var að finna að því,
að nefndin væri að tala um íslenzkt próf eða þjóðlegt próf, þá skal
eg benda honum á það, að stjórnin sjálf hefur einmitt í 1. grein
frumvarpsins
einkennt
prófið með orðinu «Islenzkt»,
Eg vil og
minna þingmanninn
á, að það á sízt við að lá nefndinni
það, þó
hún vilji hafa eitthvað annað og meira íslenzkt við prófið, einhver
önnur fslenzkuJeg
einkenni á því, en bara tómt nafnið í 1. grein
frumvarpsins
«íslenzkt
stýrimannspröf».
Eg vil einnig
leyfa mer
að spyrja hinn háttvirta þingmann,
hvernig hann ætlar ser að sameina þá yfirgripsmiklu
menntun,
sem skólinn á að veita eptir hans
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eigin orðum í 3. grein,
við þann takmarkaða
rétt, eða réttara ótakmarkaða
órétt, sem hann útvegar þeim, er ganga á hann eptir
7. gr. Nei I
Annaðhvort
er 3. gr. frumvarpsins
þýðingarlaus
og
hlægileg, eða þá að öðrum kosti 7. gr. þess með öllu óhafandi.
Ef
skólinn sumsé veitir þeim, er ganga á hann, næga þekkingu til að
stýra skipum sinum um allan heim, hver möguleg skynsöm eða réttlát ástæða skyldi þá vera til þess, að takmarka rétt þeirra frá þessu,
nefull. þekkingarinnar,
sjónarmiði?
Þar að rekur, að ver Íslendingar eignm víst eigi að losa st úr klafaböndunum
góðu, sem hafa
færzt á oss í þessn tilliti sem öðru, mest síðan samband vort hófst
við Dani.
Áður voru þeir tímarnir,
að Íslendingar
sigldu skipum
sínum ekki að eins milli Íslands og Noregs, heldur hvert um heim
sem þeir vildu, og þegar einhverjir
þóttu sigla djarflega,
þá gátu
menn til, að þar sigldu
Íslendingar.
Og fara ekki sögur af, að
þeim eigi hafi gengið
slysalitlð
En nú er svo komið fyrir oss,
að ver að vísu eigum að mega nema það í hádönsku
sniði, sem
Danir nema, fyrir vort eigið fe, en að hugsa til að fara út fyrir
þaragarð
Íslands,
eins og nefndin tekur til orða, það eigum ver
eigi að hafa rétt til, með því það sé ofætlun
fyrir oss.
En eg
fyrir mitt leyti kann nefndinni
miklar
þakkir
fyrir það, að hún
hefur skýlaust tekið fram þau atriði, sem glöggt sýna, að frumvarpið er öldungis
öhafandi,
því að það er satt að segja ekki til annars en til þess að niðurlægja
Íslendinga
í augum sjálfra þeirra
og
annara þjóða.
Jón Petursson:
Eg hef að vísu eigi nákvæmlega
íhugað i.
gr. frumvarpsins,
en mer dettur í hug, hvort eigi mætti bæta hana
með að breyta henni svo, að hún kæmi til að hljóða her um bil
þannig:
«þeir sem" o. s. frv. "fá með því ekki heimild til að vera
skipstjórnarmenn
og stýrimenn
á dönskum
skipum, nema á sjóferðum við ísland ••, og tek eg mer þetta breytingaratkvæðij
eg
skal útlista það nákvæmar við ályktarumræðuna.
Forseti:
Úr því að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari
undirbúningsumræðu
lokið, og vil eg þá fyrst samkvæmt
uppástungu hins háttvirta
konungkjörna
varaþingrnanns
skjóta því til
atkvæða þingmanna,
hvort vísa skuli málinu heim aptur til nefndarinnar.
Því næst voru greidd atkvæði, og var uppástungan
felld með
16 atkv. gegn t.
Forseti:
Eg óska, að þeir, sem hafa áskilið ser breytingar-
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atkvæði í "máli þessu,
komi þeim til mín hið allra-fyrsta,
helzt í
kveld.
þá kemur til undirbúningsumræðu
málið um konunglegt frumvarp til tilskipunar
um undanþágu
frá lestagjaldi
af skipum, sem
flytja hvalkjöt
til Íslands.
Í'ingmaður
Strandasýslu
er framsögumaður, og mun hann lesa upp nefudarálltið,
og skýra frá málinu,
eins og þurfa þykir.
Framsögumaður
(Torfi Einarsson):
Eg skal þá leyfa mer að
lesa nefndarálitið.
(Sjá II, bls. 157).
Eg ætla eigi að svo komnu
að halda neina varnarræðu
fyri!'
hönd nefndarinnar;
eg vona líka, að nefndarálitið
se svo ljóst, að
öllum þingmönnum
hafi skilizt það; eg skal því eigi fjölyrða meir
um það að þessu sinni, en reyna til að svara þeim mótbárum,
er
koma kunna fram gegn því.
Konungsfulltrúi:
Frumvarp
það, sem hér liggur fyrir, er í
sjálfu ser ekki mjög mikílsvarðandl;
það miðar ekki til þess, að
koma á flutningi á hvalkjöti til landsins,
heldur að eins til þess,
að ef hvalur verður
veiddur
við strendur
landsins af útlendum
hvalaveiðamönnum,
þá gefist þeim kostur á, að flytja skrokkinn
til
landsins
og selja hvalkjötið
hinum efnalitIu landsmönnum,
sem
geta haft mikið gagn af því, þegar svo stendur á, á meðan það
er auðsætt, að hvalaveiðamenn
ekki munu gjöra þetta, ef þeir þess
vegna eiga að borga lestagjald
samkvæmt
lögum 15. apríl 1854.
Tilefni til þessa frumvarps
hefur, eins og segir í ástæðunum,
gefið
uppástunga
nokkur frá amtmanninum
í norður- og austummdæminu, út af því, að hollenzkur hvalaveiðamaður.
að nafni Bottemann,
sem ekki þekkti lestagjaldsskylduna,
á þennan
hátt flutti hvalkjöt
til landsins og seldi,
en var samkvæmt lögunum
1854 skyldaður
til að borga lestagjald;
amtmaðurinn
fór þess á leit við stjórnina,
að þessum hvalaveiðamanni
yrði framvegis leyfður þess konar aðflutningur
gjaldlaust,
af því að það var honum ljóst, að hvorki
þessi né annar hvalaveiðamaður
mundi að öðrum
kosti
verða til
þess,
að veita landsmönnum
þá aðstoð,
sem sala hvalkjötsins
á
móti sanngjarnri
borgun getur veitt þeim,
þegar
svo stendur á;
stjórnin fann ekki ástæðu til að veita þetta einkaleyfi,
heldur til
að reyna til þess, að útvega öllum þeim, sem stunda hvalaveiðar
við strendur
landsins hina sömu kosti.
Eins og sú ósk einungis hefur vakað fyrir stjórninni,
að gefa
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þurfandi landsbúum
ko st á þessari litlu hjálp, eins er það að mínu
áliti það, -sem eitt á að ráða úrslitum
þessa frumvarps
á alþinginn, og eg fyrfr mitt leyti get ekki skilið,
hvernig
hin heiðraða
nefnd hefur getað komið óánægju sinni yfir ýmsum stjórnaralhöfnum í samband við þetta saklausa frumvarp.
Aðrar mótbárur
nefndarinnar
á móti frumvarpinu
eru heldur
ekki þýðingarmiklar;
það segir sig sjálft,
að þess konar lagaboð
ekki getur hvatt hvalveiðamenn
til að flytja hvalkjöt til landsins, ef
ferð þeirra eða veiðiskapur
hindraðist
nokuð við það, en það getur
gefið þeim kost á, að hjálpa landsmönnum,
með því að selja þeim
kjöttð,
þegar kringumstæðurnar
að öðru leyti leyfa það, á meðan
það sjálfsagt mun verða þeim langtum fremur í hag að eyðileggja
kjötið, heldur en að borga lestagjald
af skipinu.
Eptirlitið
með
þess konar lagaboði mun heldur ekki í neinu tilliti verða örðugra,
en með verzlunarlögunum
og lögunum
um fiski veiðar útlendra yfir
höfuð að tala.
Eg skal þess vegna
ráða þinginu
til að fella uppástungu
nefndarinnar.
Páll Olafsson:
Eg ætla ekki að taka upp aptur ástæðurnar
í
nefndarálitillu
; þær eru sannar,
og hverjum
manni
skiljanlegar.
En eg ætla enn fremur
að færa rök fyrir því, að frumvarp þetta
muni fremur
verða fátæklingum
og landssjóðnum
tíl skaða en ábata, ef það verður löggilt.
Þegar hvalaveiðamenn
hleypa inn á
firðina og selja rengi og þvesti, selja þeir ætíð þeim, er færastur
er um að borga fljótt og vel; en þessir ríkismenn
selja aptur við
ærnu verði, ríkum sem fátækum.
Þegar nú hvalaveiðamenn
skjóta
hvali með landi fram eða inni á fjarðarmynnum,
fletta af þeim splkinu og sleppa þeim síðan,
reka þeir optast nær fyr eða síðar að
landi.
Það er reynslan
búin að sanna;
því fyrir Austurlandi
hafa
nú rekið miklu fleiri hvalir, síðan farið var að skjóta þá, en áður
hafði rekið í manna-minnum.
Þegar nú hvalina ber að landi, ber
þá eins upp á fjörur fátæklinganna
eins og efnamannanna,
og auðgar það þá stórum.
Margar konungsog klausturjarðir
liggja líka
víð sjó fyrir austan, og reynslan hefur sýnt, að landssjóðurinn
hefur grætt talsvert við hval reka á seinni árum.
Eg get því eigi mælt með, að það frumvarp
verði að lögum
gjört, sem feflettir þannig bæði fátæklinga
og landssjóðinn.
Framsögumaður : Eg heyrði eigi, hvort konungsfulltrúi
sagði,
að þeir væru undanþegnir
lestagjaldi,
þótt þeir kæmu her við land,
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ef þeir eigi flyttu hvalkjöt r land (Halldór Kr. Friðriksson:
Jú).
Fyrst að svo er, þá get eg eigi skilið, hvers vegna lestagjald
skal
leggjast á þá, þótt þeir flytji hvalkjöt i land, því að það er eigI
vara,
sem þeir
hafa hlaðið skip sín á útlendum
höfnum,
áður
en þeir taka vegabréf, heldur
er það am, sem þeir fá umhverfis
strendur
Íslands.
það getur verið, að þessi skilningur
minn þyki
barnalegur.
en hann er þó að minnsta kosti praktlskur.
Mer er
t. d, vel kunnugt,
að fiskimenn
flytja opt á land heilagflskl,
og
dettur víst engum í hug að krefjast af þeim lestagjalds
þar fyrir.
það sem meðnefndarmaður
minn, varaþingmaður
Norður-Múlasýslu
tók fram, það skar öldungis úr því spursrnáli:
er nokkurt gagn að
því, að hvalveiðamenn
flytji hval í land?
Reyndar veit eg til, að
slík hindurvitni
eiga ser stað, að menn ætla, að það verði til að
sökkva hval, ef skorið er gat á hann; en eg veit það af reynslunni,
að hvalir, sem einu sinni eru komnir upp úr sjó, sökkva ekki, þó
gatskornir
sðu. Eg vil því heldur, að skrokkinn
reki f land, en að
kaupa hann af veiðimönnum.
Konungsfulltrúa
þótti það þessu máli
óviðkomandi,
að nefndin fór að minnast á samvinnu þingsins við
stjórnina,
því að þetta frumvarp og mál yfir höfuð væri þó að minnsta
kosti saklaust, þá skal eg einnig í sakleysi mínu reyna til að hrinda
af nefndinni þessari ákúru.
Árið 1871 hafði alþingi til meðferðar
frumvarp til tilskipunar
um toll af brennivíni
og öðrum áfengum
drykkjum.
Þingið lagði það að vísu til, að það yrði eigi lögleitt,
fyr en þingið hefði fengið Ijárhagsráð,
en stjórnin tók ekkert tillit til þeirrar tillögu alþingis,
og maður gat, hvað það snerti, virt
henni það til verkunar,
að hún vildi sem fyrst auka tekjur landssjóðsins,
en á hinn bóginn
ekki þótt þingið svo mikilsvert,
að
þörf væri á að skipta ser af tillögum þess.
þingið lagði einnig til,
að gjaldið á spirltus væri haft t6 sk. og á öli 4 sk., en svo vinnur
hún það til frá sínu sjónarmiði,
að spilla málinu til að Iella tillögur þingsins,
að minnka tollinn, sem ætlazt var á að mundi verða
50,000 dala niður til helminga, og svipta svo landið 20-2&,000 rd.
tekjum árlega, enginn veit hvað lengi.
Þetta held eg að sé dálítil
sönnun fyrir því, að það se full ástæða til þess, að þinginu þyki það
hart fyrir sig að vera að stinga upp á breytingum,
sem það her um
bil má ganga að vísu með að eigi verða til greina teknar.
Eg álít
þess vegna þá einu ákvörðun öldungis lilgangslausa.
Ei"íkur Kúld:
Það er að vísu satt, að þetta mál er i sjálfu
ser saklaust og stendur á litlu, því að þessir hvalaveiðamenn
hafa
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allt af verið fáir, og eru nú, eptir þvi sem sagt er, allt af að fækka,
að minnsta kosti er þessi Hollendingur,
sem má segja að hafi
gefið tilefni Iii frumvarpsins,
nú hættur hvalaveiðum
her.
En hefur nefndin athugað það vandlega, hvort þetta mál er i rauninni svo
saklaust, sem henni finnst það vera.
Það er þó kunnugt,
að hvalveiðameun
hafa við haft einhver eilurskeyti
til að drepa hvalina
með, og eg fyrir mitt leyti er eigi viss um, að það se skaðlaust,
ef t. d. fátæklingar
kaupa og eta þvesti af hvötum, sem með þessum skeytum eru drepnir.
En ver höfum alls eigi nægilega tryggingu fyrir því, að þau eigi sðu við höfð her enn.
Framsögumaður : Nefndinni
gleymdist
engan veginn að taka
þetta atriði til íhuguuar,
en með því að henni var kunnugt,
að
menn höfðu etið kjöt af hvötum, sem með eiturskeytum
voru drepnir,
og eigi orðið meint af, þá fann hún eigi ástæðu til, að hreifa
þessu atriði.
Forseti:
Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari undirbúningsumræðu
lokið; og með þvi að ekki er meira til að starfa
í dag, þá ákveð eg fund á morgun kl. 12, og segi
Fundi slitið.

10. fundur. -

16. dag júlím.

Allir á fundi, nema þingmaður
Húnvetninga
og varaþingmaður Norður-Múlasýslu,
er höfðu tilkynnt forseta, að þeir eigi gætu
komið á fund sakir lasleika
Gjörðabók lesin og samþykt.
Forseti: Það, sem fyrst liggur fyrir f dag, er ályktunarumræða
um konunglegt
frumvarp til tilskipunar handa islandi um niðurjöfnun alþingiskostnaðarins;
framsögumaður
er þingmaður
Reykvíkinga,
og skal 'eg skjóta þvi til hans, hvort hann vill þegar taka til máls.
Fran/sögumaður
(Halldór Kr. Friðriksson):
Eg þykist hafa
litla ástæðu til að ver.a fjölorður um þetta mál.
Eg tók við undirbúníngsumræðu
málsins ljóslega fram þá galla, sem frumvarpið hefur, og eg vona, að þingið se mer samdóma
um, að sú undirstaða,
sem allt frumvarpið í heild sinni styðst við, se svo óheppileg
og
óhagkvæm,
að eigi se gjörlegt,
að fara að eiga
nokkuð við
frumvarpið
og gjöra breytingar
á því.
Mér er heldur eigi kunnugt, að nokkur
óánægja
se meðal landsmanna
yfir þvi, hvern-
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ig þessi tollur hingað til hefur verið á þá lagður,
en þótt menn
nú vildu fara að breyta hinum einstöku
atriðum, þá áleit nefndin,
og það víst með fullum rettí, að til þess vantaði allan undirbúning.
Að því er Reykjavík snertir, þá skal eg játa, að það er sanngjarnt,
að Reykjavík borgi tiltölulegan
hluta alþingiskostnaðarins
til móts
við önnur héruð landsins, og að hún eptir þeim ákvörðunum,
sem
nú gilda, eigi greiðir eins mikið gjald upp í kostnað alþingis, eins
og henni í raun réttri bæri að greiða, en eigi að síður verð eg
þó að segja, að það sé mjög ósanngjarnt,
að hún greiði ll;!! hluta
alls alþingiskostnaðarins,
og eg hef eigi heyrt neina sönnun fram
koma fyrir því, að þessi ákvörðun
hafi við nokkurn jöfnuð að styðjast.
Eg tók fram við undirbúningsumræðu
málsins
ástæðurnar
fyrir þessari skoðun minni, og eg hygg, að þær séu enn óhraktar,
og skal eg þess vegna eigi ítreka þær aptur.
En eitt ætla eg að
taka fram, og það er það, að mer virðist það mjög ísjárvert, að fara
að gjöra nokkrar breytingar
á tilhögun alþingistollsins
nú, og það
sér í lagi af þeirri ástæðu, að i öðrum löndum mun það alstaður
tíðkast, að kostnaður
sá, er til þinga gengur, er greiddur úr sjóð
landsins,
en eigi úr neinum serstökum sjóði.
Ef þess vegna þingið færi að ráða til að breytt væri gjaldmáta alþingistollsins,
þá yrði
það einmitt til þess, að rígbinda þá reglu,
að hver « Institution 0'
landsins,
að eg við hafi útlent orð, fái sinn sérstaka sjóð, og engin
þörf landsins verði uppfyllt, nema til þess sé stofnaður
sérstakur
sjóður.
Að öðru leyti vona eg, að eg þurfi eigi að halda miklar
varnarræður
fyrir aðgjörðum
nefndarinnar
í máli þessu.
Björn Petursson:
Eg skal eigi tala margt í þessu máli.
Eg
fyrir mitt leyti álít, að stefna frumvarpsins
se í rauninni góð, að
því leyti sem það ætlast til, að gjaldið komi niður á fleiri stéttum,
en það hingað til hefur gjört, því að það er óneitanlega
mjög ósanngjarnt, að láta allt gjaldið lenda einungis á einni stétt, það er
að segja hændasteuinni,
eins og það hingað til hefur gjört.
Frumvarpið miðar auðsjáanlega
til að leiðrétta
þá galla, sem mönnum
hingað til hefur þótt á gjald máta þessa
tolls, enda þótt þeir af
nokkurs skonár ••Takt" aldrei hafi beinlínis opinberlega kvartað undan gjaldi þessu.
En þótt eg þannig fyllilega viðurkenni, að stefnu
frumvarpsins
og augnamið
þess sé í rauninni gott, þá verð eg þó
að hinu leytinu að lýsa því yfir, að eg mun greiða
atkvæði mitt
fyrir því, að þingið ráði frá, að það verði gjört að lögum, og það
af þeirri ástæðu,
að aðalgjaldstofninn,
er það byggir á, er alveg
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óhafandi að mínu áliti, nefníl. lala jarðarhundraðanna
í hinni nýju
jarðabók.
Alþingi hefur og áður, mig minnir 1861, fastlega ráðið
frá samkynja uppástungu
og her ræðir um.
Hinn I. konungkjörni
þingmaður
tók fram um daginn eitt dæmi, er svo áþreifanlega
sannaði, hve skakkur þessi grundvöllur
er, að eg álít óþarft,
að
til færa fleiri, og skal eg þess vegna eigi fjölyrða meir um þetta
efni.
Hallgrímur Jónsson:
Mer virðist, að maður þurfi eigi vera
lengi að skoða þetta frumvarp
til að sannfærast
um, að maður
getur eigi gefið því meðmæli sín, eins og það liggur fyrir.
Að
því sem mér er kunnugt,
hafa aldrei komið neinar beinlínis umkvartanir frá þjóð vorri yfir greiðslu alþingiskoslnaðarins,
eða hvernig
hann er lagður á, enda er líka auðsjáanlega
rettarl sú ákvörðun,
sem gilt hefur og gildir enn í þessu atriði,
það er að segja, að
leggja tollinn á afgjald jarðanna,
heldur en sú ákvörðun,
sem frumvarpið fer fram á, að tollurinn sé lagður á hlutinn sjálfan, það er
með öðrum orðum á [arðarhnndruðln,
eptir því sem þau eru talin
í hinni nýju jarðabók,
því það er deginum ljósara, eins og það er
líka sýnt og sannað við undirbúningsumræðu
þessa máls, hvaða
ójöfnuður væri I því, þar sem sumar
lítilfjörlegar
jarðir
og kol
hafa orðið fyrir þelrrí heppni að metast hátt, en sum höfuðból eru
þeim minni að hundraðatölu,
en sem eptir allri sanngirni
leigjast
þó langtum meir, hvar eptir að tollurinn
er nú goldinn
og á að
gjaldast að minni meiningu.
Hvað Reykjavík snertir,
þá er það
satt, að hún ber eigi mikinn hluta alþingiskostnaðarins
í samanburði við önnur kjördæmi landsins,
en þó ber þess að gæta, að
það eru þó nokkrar
jarðir
og túnhlettlr
innan Reykjavíkur
lögsagnarumdæmis,
sem leigjast
ekki svo lítið og alþingis tollurinn
hvílir á, og að það eru margir jarðeigendur
í Reykjavík, sem eiga
jarðir víðs vegar út um land, svo að hún borgar þannig beinlínis
og óbeinlínis
eigi alllítinn alþingistoll.
Eg vil að vísu eigi segja,
að eigi hefði mátt hjálpa frumvarpinu við með breytingaratkvæðum,
svo að mer hefði þótt vlðunanlegra.
Eg veit, að margir bændur
eða jarðeigendur,
sem mestan þátt taka f alþingistollinum,
eru óánægðir með, og þykir það ósanngjarnt,
að lensjarðlr presta og þær
jarðir, sem til guðs þakka ern lagðar, skuli vera undanþegnar
þessu
gjaldi, og á þeirri skoðun hefur stiptamtmaðurinn
verið í tillögum
sinum við undirbúning
þessa frumvarps.
Þess vegna þykir mér
það undarlegt,
að stjórnin í þetta skipti skuli hafa farið svo lítið
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að tillögum hans, en þó svo að fallast 4 það, sem miður átti við,
og enginn hafði óskað eptir nema hann,
en hefði þessi tillaga
stiptamtmannsins
staðið í frumvarpinu,
þá skyldi eg heldur hafa
viljað gefa því atkvæði mitt með nokkrum breytingum,
sem eg
hefði þá borið upp við fyrri umræðuna,
en eins og það nú liggur
fyrir, verð eg alveg að vera þvi mótfallinn,
og gef nefndinni atkvæði mitt.
Konungsfulltrúi:
Með tilliti til atkvæðagreiðslunnar
í þessu
máli og öðrum skal eg, áður en til hennar er gengið, benda þinginu að afleiðingunum,
hvernig sem hún verður.
Eins og þingmönnum
er kunnugt,
er löggjafarvaldið
í hinum
serstöku
málefnum Íslands hjá konunginum
einum,
er samkvæmt
alþingistilskipuninni
8. marz 1843 og tilskipuninni
28. maí 1831
leitar álits þingsins
um þau mál, sem þar eru til greind,
áður
en .hann úrskurðar,
hvort og hvernig
eitthvert
lagaboð
eigi að
gefa út. Þegar hans hátign konungurinn
er búinn að leita álits
þingsins
og þar með gefa þinginu tækifæri
til að stinga upp á
þeim breytingum
við hlutaðeigandi
lagafrumvarp,
sem því virðast
nauðsynlegar
eða gagnlegar,
tekur hann tillögur þingsins
til yfirvegunar,
og sker þar á eptir úr því, hvort hann geti tekið þær Iii
greina eða ekki. Tillögnr þingsins geta þannig eptir gildandi lögum ekki hamlað löggjafarvaldinu;
en þær geta að vísu haft hin
mestu
áhrif á úrskurð
konungsins
og munu ávallt hafa það, ef
þær eru byggðar á góðum og gildum rökum.
Eg skal þess vegna
biðja hina heiðruðu
þingmenn
að hafa það hugfast
við atkvæðagreiðslu þá, sem nú fer í hönd, að þingið getur átt það víst, að
ef þingið aðhyllist
uppástungu
nefndarinnar,
muni konungurinn
taka til nákvæmrar yfirvegunar,
hvort hann geti tekið hana til greina,
en á hinn bóginn
hefur konungurinn
hina fyllstu lagaheimild
til
að lögleiða frumvarpið,
þó að þingið ráði frá því, ef hann kemst
að þeirri niðurstöðu,
að tillögur þingsins séu ekki á góðum
og
gildum rökum 14Yggðar.
Framsögumaður:
Eg er sannfærður
um, að öllum þingmönnum
er það fullkomlega
ljóst, að alþingi er eigi löggefandi
þing, en að löggjafarvaldið
el' hjá konungi einum, svo að það var
eigi ný saga, sem hinn háttvirti konungsfulltrúi
sagði oss í þessu
efni.
Eg er einnig sannfærður
um, að allir þingmenn
hafa þá
von og það traust til konungs,
að hann taki allar tillögur þingsins til greina og íhugi þær; og ef hann tekur þær tillögur þings-
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ins til greina,
sem miða til breytingar
á einstökum
atriðum
eða
ákvörðunum
í frumvörpum
þeim, sem hann lætur leg/?ja fyrir
þingið, hvers vegna skyldi hann þá eigi einnig taka til greina þá
tillögu þingsins,
að frumvarpið
í heild sinni Re eigi gjört að lögum, ef sú tillaga hefur við gild rök að styðjast.
Og að því er
þetta frumvarp snertir, þá hef eg tekið það skýrt fram og sannað
ljóslega, að sá grundvöllur,
sem það styðst við, er svo öldungis
óhafandi,
að eigi se gjörlegt að fara að bera fram nokkrar breytingar á frumvarpinu.
Það yrði þá að umsteypa því frá rótum.
Eg
fyrir mitt leyti vona, a~ hans hátign konungurinn
sannfærist
um,
að frumvarpið,
svo lagað sem það nú er, geti eigi orðið að gagni;
og sannfærist hann um það, þá vona eg einnig, að hann verði einnig
við þeirri ósk þingsins, að gjöra frumvarpið eigi að lögum.
Eg er
þess vegna öldungis öruggur fyrir því, að þessi orð hins háttvirta
konungsfulltrúa
geti snúið huga nokkurs
þingmanns.
Eg þarf
eigi að tala um nein breytingararkvæði,
því að þau eru her engin.
þinginu er annaðhvort
að gjöra, að samþykkja
frumvarpið
óbreytt
með öllu, eður fallast á tillögur nefndarinnar,
að ráða hans hátign konunginum
frá, að frumvarp
þetta verði gjört að lögum.
Eg vona að allir sjái þá galla, sem á því eru, og séu mer samdóma um, að það se ekki hagkvæmt,
að það verði lögleitt,
fyrst
engar breytingar
hafa verið gjörðar á því; enda vona eg líka, að
'konungur
vor taki þessar tillögur
þingsins fullkomlega
til greina.
Að því er snertir ákvörðun
frumvarpsins
um gjald Reykjavíkur
til
alþinglskcstuaðnrlns,
þá hef eg áður sýnt fram á við undirbúningsumræðu þessa máls, að sú' ákvörðun er tekin öldungis af handahófi og úr lausu lopti, og til þess hún gæti farið nærri réttu lagi,
þá vantaði allan nauðsynlegan
undirbúnig.
Það er auðvitað, að af
því að Reykjavík er eitt kjördæmi út af fyrir sig, þá er hægast og
brotamínnst,
að leggja
1/21 hluta alþingiskostnaðarins
á hana, en
eg vona þó, að hinn hæstvirti
konungsfulltrúi
játi með mer, að
hægðin ein se eigi næg ástæða
til gjaldmátans.
Eptir þessari
reglu ætti líka hvert kjördæmi
landsins
að borga 1/21 hluta alþingiskostnaðarins.
Það er ekki svo mikið, að það hafi verið gjörð
skýr grein fyrir, hversu mikils virði húsin í Reykjavík eru, eður
í hvaða hlutfalli þau standa við jarðirnar
og húseignir
annarstaðar í landinu; þetta verða menn vandlega að íhuga og nákvæmlega
að taka til greina.
Mer virðist það einnig liggja beint við, að úr
þvi Reykjavík hefur fengið 5V.O frjálslega bæjarstjórn,
sem hún nú
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hefur, þá hafi hún fulla heimting á, að leitað sé álita hennar um
þetta efni.
Eg skal játa það, að það er með öllu sanngjarnt,
að
Reykjavík taki tiltölulegan
þátt í alþingiskostnaðinum,
og það getur vel verið að nokkur óánægja se meðal landsmanna
yfir því, að
minna gjald leggist á hana, en önnur kjördæmi
landsins sökum
alþingis, enda skyldi eg líka fús styðja hverja þá nppástungu,
er
færi því fram, að hún borgaði
sinn hluta af gjaldinu,
en það
verða einhverjar
ástæður að koma fram fyrir því, að hún einmitt
á að borga þessa upphæð, en aðra ekki.
Eg hygg, að nægar ástæður séu komnar fram fyrir því, að frumvarpið,
eins og það liggur fyrir, sé ekki hagfellt fyrir oss, og að því eigi verði breytt til
batnaðar,
nema því se öldungís umsteypt.
Benidikt Sveinsson:
Eg ætlaði mer eigi að tala í þessu máli,
en þau orð féllu hér í salnum fyrir skemmstu,
el' neyða mig til að
standa upp og tala fáein orð, til þess að gjöra grein fyrir atkvæði
mínu í þessu máli.
Eg h ef eigi haft tíma til að telja, hve opt
konungsfulltrúinn
her á þingi hefur ógnað þinginu með því löggjafarvaldi,
sem hans hátign konungurinn
í Danmörku
hefur gagnvart alþingi; eg kalla það ógnun, þegar hann einlægt er að vísa til
grundvallarlaga
standaþinganna
28. maí I !:l31, og alþingistilskipunarinnar 8. marz 1843, og brýna fyrir þinginu, að það og það megi
gjöra að lögum, hvort sem þingið ræður til eða frá, og að rétti
þingsins se fullnægja
gjörð, þegar það að nafninu til se kvatt til
álita, hvort sem þetta álit svo el' tekið til greina eða ekki.
Eg
veit mikið vel, þingið og þjóð vor veit mikið vel og eru á einu
máli um það, að löggjafarvaldið
er hj~ konungi; eg veit líka mikið
vel, að atkvæði þingsins getur haft áhrif á löggjöfina í þeim málum, sem fyrir það eru lögð; um þetta og því um líkt þarf konungsfulltrúi
öldungis
ekki að fræða mig, en eg veit líka, og um
það get eg frætt hinn hæstvirta
konungsfulltrúa,
að alþingið á að
hafa áhrif á löggjöfina
í þeim málum,
að það hefur rétt til að
krefjast þess, að tillögur þess séu teknar til greina, svo framarlega sem þær eru á rétturn
grundvelli og rökum byggðar, en dómurinn um það, hvort tillögur þess hafi við réttan grundvöll og rök
að styðjast, verður eigi ,byggður á neinu öðru en sönnum og yfirgnæfandi skynsamlegum
ástæðum,
og stendur því ekki undir neinu
valdi öðru en því, að réttu
lagi, sem er skynseminni
samkvæm,
og fer að hennar lögum.
Að öðrum kosti kæmi maður til þeirrar
niðurstöðu
- það vil eg benda konungsfulltrúa
á - að löggjafar-
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valdið sé óháð (emanciperað)
frá skynsamlegum
ástæðum og röksemdum.
Nei! langt frá. þó ver eigi sætum her f þessum sal,
og legðum engiu ráð löggjafarvaldinu,
til að bæta úr þörfum og
nauðsynjum
landsins, þá væri það þó bundið við þarfir og nauðsynjar landsins,
einmitt á þann hátt, sem skynsemin
fyrir skipar.
Eg segi, í löndum, þar sem ekkert þjóðþing er, er löggjafarvaldið
eigi að síður háð skynsamlegum
ástæðum,
sem ætíð verða sannur mælikvarði fyrir þeirri löggjöf,
sem hver þjóð á heimtingu á.
Hvað vald alþingis Íslendinga að öðru leyti snertir, þá vil eg benda
konungsfulltrúa
á þær fáu línur, sem standa framan við tilsk. 28.
maí 1831 í Schous
lagasafni.
Af þessum fáu línum getur hinn
hæstvirti konungsfulltrúi
fengið sannfæringu
og vissu fyrir því, að
löggjafarvaldið
í Danmörku
hefur lýst því yfir berustu
orðum, að
það er eigi einungis
vegna þjóðanna
sjálfra eða þeim f vil, að
standaþingin
eru stofnuð, heldur, og það engu síður, vegna konungsins sjálfs, eða honum til hjálpar í köllun hans sem góðum og
réttlátum löggjafa.
Með öðrum orðum: konungurinn
viðurkennir
sjálfur að fyrra bragði með stofnun standaþinganna
van mátt sinn
til að stjórna löndunum
án tillaga standaþinganna,
van mátt sinn til
að tengja þjóðirnar og konungshúsið
því bandi, sem báðum er
fyrir beztu, en þar af leiðir beinlínis,
að þau (standaþingin)
hafa
fullkominn rett til eða heimtingu á, að allar tillög lll' þeirra, sem á
gildum og góðum rökum eru byggðar,
séu til greina teknar.
Ef
menn vildu hverfa frá þessari hugsun eitt augnablik,
og féllust á
skoðun konungsfulltrúa,
og rekja beinar afleiðingar hennar, þá verður það sannarlega
aumur sess,
sem hann ætlar hinu löggefandi
þingi, .t. a. m. þessu alþingi, þegar það fær löggjafarvald.
Ef löggjafarvaldið,
nefniI. núna í höndum
konungsins,
í heild sinni eigi
er bundið við skynsamleg
rök, þá verður alþingið sem löggjafarþing, sem á að fá einn hluta þessa valds, eigi heldur bundið
við
skynsamleg
rök. Er það ekki tilhlökkun, fulltrúar Íslendinga!
Nei,
þess konar hugsanir get eg eigi haft og vil eigi ala hjá mer sem
þjóðkjörinn
þingmaður
á alþingi Íslendinga,
og eg fulltreysti því,
að enginn þingmaður
sé svo andlega sljór, að hann eigi sjái, að
sannleikurinn
er langt
hafinn yfir geðþótta, (CI Velhehag»],
að eg
komist svo að orði, alls jarðnesks
valds.
Vildu "menn nú heimfæra þetta,
er eg hef sagt, upp á mál
það, sem her liggur fyrir, og gæta að 4. grein i tilskipun 28. mai
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þá mundu menn fljótt sjá, að bendingar
hins hæstvirta koneru alveg þýðingarlausar.
Frumvarp
þetta er lagt fyrir þingið í því skyni,
að þingið
svari þeirri spurningu,
hvort sú breyting yfir höfuð í hinum gildandi lögum sé ráðleg. sem frumvarpið
með ser leiðir, fái það lagagildi.
Þessi spurning
kemur fyrst fram við serhvert frumvarp
samkvæmt hinni tilvitnuðu grein.
Setjum nú, að þingið ráði frá
þessari
breytingu
og færi svo gildar ástæður,
sem her er þegar
gjört, fyrir því, já, jafnvel enga aðra ástæðu en þá, er framsögumaður nýlega tók fram, að það leiddi af Principi því, sem frumvarpið
er byggt á, væri því fylgt, að þá yrðu líklegast á endanum
eins
margir serstakir sjóðir,
eins og þarfir landsins
væru margar,
þá
álit eg hana öldungis
fullnægjandi;
þvi að það er þó sannarlega
undarlegt,
ef ekki beinlínis hlægilegt og skaðvænt,
að vera að slá
föstum sem flestum skattagreinum
landsins sitt á hvern veg, einmitt á þeim sama lima, sem menn ættu af alhuga að hugsa um,
að öllum skattaálögum
landsins í heild sinni verði breytt; það mætti
jafnvel sýnast auðsjáanlega
gjört til þess, að gjöra landsmönnum
ómögulegt
eða þá að minnsta kosti mjög erfitt fyrir, að fá framgengt þessari
allsherjar
breytingu
á greiðan og geðfelldan
hátt.
Það er nú svo sem sjálfsagt,
að þinginu er alveg neitað um atkvæðisrétt
um það, hvernig verja skuli fe landsmanna,
þótt það viti
bæði guð og menn, að landsmenn
einir eiga það og enginn annar.
Eg vona, að þingmönnum
sé það nú ljóst aF þvi, sem eg þegar hef
sagt, að það er engin ástæða til að ætla, að konungur
taki síður
til greina tillögur þingsins, þó það ráði frá þessu frumvarpi í heild
sinni, heldur en þó það reði til breytinga
á þvi, eður réttara sagt,
fellist á frumvarpið með breytingum,
því hvorttveggja
er jafnsamkvæmt verkahring
þess í sjálfu Ser. En eg vil á hinn bóginn biðja
þingmenn
að gæta þess, að ef þingið hikar við að ráða frá frumvarpinu,
samkvæmt
því sem fram er komið,
þá villir það sjónir
fyrir konungi um það, hvort se hið sanna álit og sannfæring
þingsins.
En skyldi frumvarpið
þá, enda þótt þingið ráði frá því, samt
sem áður verða lögleitt, þá hefur þingið alls enga ábyrgð á þeirri
lög{ljöf, hún dæmir sig bezt sjálf, en þingið getur þá sagt:
liberaví animam meam.
Eg bef gjört skyldu mína, og það einmitt samkvæmt alþingistilsk.
8. marz 1843.
Forseti:
Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari ályktarumræðu
lokið, og vil eg biðja þingmenn
að ganga til atkvæða
ungsfulltrúa
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samkvæmt atkvæðaskránni,
sem eg vona að þeir hafi prentaða
fyri!' ser.
(Sjá ll, bls, 159).
Forseti: Þá kemur til ályktarumræðu
og atkvæðagreiðslu
konunglegt frumvarp til tilskipunar
um það, að skip, sem flytja hvalkjöt til Íslands, skuli vera undanþegin
lestagjaldi
því, sem ákveðið
er í lögunum
15. apríl 18&4. Þingmaður
Strandasýslu
er framsögumaður, og skal eg skjóta því til hans hvort hann vill þegar taka til máls.
Framsögumaður
(1'01'fi Einarsson):
Áður en til atkvæða er
gengið, óska eg, að það spursmál
verði útkljáð, hvort hvalaveiðaskipin séu undanþegin
lestagjaldi,
þegar þau ekki flytja kjötið á
land.
Eg gat þess áður við undirbúningsurnræðuna,
að þegar um
hvalveiðaskip
væri að ræða, þá skildi eg ekki í þvi, að þau þyrftu
að borga lestagjald.
Eg, sem hef í höndunum
verzlunartilskipunina I ii. apríl 1854, get ómögulega
séð, að þegar þeim er heimilt
að veiða hvalinn,
flytja spikið í land, bræða það í lýsi, sem er
verzlunarvara,
og flytja það svo til útlanda
án þess að greiða
lestagjald,
hvernig það atvik, að þeir Ienýta
skrokkinn,
getur komið þeim undir lestagjaldið
fremur en fiskiskipum,
sem selja heilagfiski eða annað trosflski, sem þeir veiða her við land.
Eg skora
því á lagamennina
að skera úr þessari spurningu,
svo það verði
ljóst, hvort stjórnin hefur verið að gjöra gabb og gaman að þinginu eður eigi.
Björn Petursson:
Eg álít mjög tvísýnt,
hvort betra sé, að
hvalur sé fluttur í land af útlendum
mönnum og seldur eður honum se sleppt og látinn reka.
Eg er sjálfur búsettur
í því héraðl,
sem opt hefur mikinn hag haft af því, að hvalir útlendra veiðimanna
hafa rekið í land, og þeir reka í land, þá er það cptast annaðhvort
fátæklingarnir
eða Iandssjóðurinn,
sem hafa af því mestan haginn,
eins og þingmaður Norður-Múlasýslu
tók fram við undirbúningsumræðuna.
Eg get ekki heldur eptir mínum veika skilningi séð, að
nokkur þörf sé á því, að þetta frumvarp verði lögleitt, því að eg
ætla,
að þessi
hvalaveiðaskip
séu eptir hinum gildandi
lögum
undanþegin
lestagjaldi.
Konungs(ulltrúi:
Aður en iii atkvæðagreiðslunnar
er gengið,
skal eg skýrskota
til þeirra athugasemda
um hana og atleíðingar
hennar,
sem eg tók fram við frumvarpið
um niðurjöfnun
alþingiskostnaðarins,
og einungis bæta því við, að þær bendingar
geta
ekki með neinu móti skoðazt sem hótanir,
eins og hinn heiðraði
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þingmaður
Árnessýslu
tók þær, eða sem tilkynning
um það, að
konungur
ekki mundi
taka tillögur þingsins
um, að lögleiða ekki
frumvarpið,
eins vel til nákvæm ustu yfirvegunar,
og breytingar þingsins við frumvörp þau, er lögð eru fyrir þingið.
Grímur Thomsen:
Eg hef verið að bíða eptir, að einhver
hinna lögfróðu
manna her á þingi leysti úr spurningu
hins háttvirta framsögumanns,
þeirri spurningu
nefnilega, hvort þetta lagaboð væri nauðsynlegt,
hvort hvalveiðaskip,
er veiddu hvali undir
ströndum
Íslands, flyttu þá á land og seldu þá, væru skyld !ii að
greiða lestagjald eður eigi. Þótt eg því miður se enginn lagamaður, þá hef eg þó opt sem embættismaður
orðið að heimfæra tilskip. frá 15. apríl 1851 upp á ýmisleg tilfelli, og hef eg þvi nokkurn veginn gjört mer ljóst, hvað í henni liggur.
Viðvíkjandi þeirri
spurningu,
er hel' liggur fyrir, þá verð eg að segja það, að frumvarpið er alveg ó þarft eptir anda og bókstaf löggjafarinnar.
Eg
veit eigi betur heldur en það sé alveg eptir anda tilskipunarinnar,
og því sem við gengst,
að fiskiskip Dana eður hverrar
annarar
þjóðar
megi,
þegar þau koma her að landi,
að ósekju
selja
landsmönnum
heílngflskl,
án þess þau þurfi að greiða
nokkurt
testagjald,
því að tilskip. á eingöngu
við þau skip, sem koma til
Íslands frá öðrum löndum « til að verzla þar".
Innbúarnir
fala opt,
sem eðlilegt er, þegar tækifæri býðst, eitthvað af afla fiskimanna;
slikt hefur opt komið fyrir', en hvað hvalaveiðunum
viðvíkur, þá má
fullyrða, að frumvarpið
kemur fyrst,
þegar barnið
er dautt,
eða
með öðrum orðum, her á fyrst að byrgja brunninn,
þegar barnið
er dottið ofan i, því að .líklega
eru allar hvalveiðar her við land
úti, að minnsta kosti um æði-langan
tíma.
Frum varpið kom ekki
í ljós, meðan hvalveiðamennirnir
frá Ameríku veiddu her við land,
né heldur meðan Bammer var á ferðinni,
og ekki heldur
þegar'
Bottemann
Hollendingur
var ber að veiðum, en nú kemur það eptir
dúk og disk, þegar það er orðið óþarft bæði frá lagalegu og sögulegu sjónarmiði,
því eins og eg sagði áðan, munu útlendar þjóðir
eigi fyrst um sinn leita hingað í sama tilgangi sem hinir fyr nefndu
hvalveiðarnenn,
er allir hafa orðið fyrir miklu peningatjóni.
Konungsfulltrúi
sagði,
að konungur
mundi
eflaust
fallast á tillögur
þingsins,
þegar
þær væru á rökum byggðar,
og það er eg líka
fullkomlega
sannfærður
um, en þá er líka þingið eflaust í sínum
fulla rétti,
þótt það ráði frá þeim frumvörpum
stjórnarinnar,
sem
ekki hafa við góð rök að styðjast,
og eflaust er þetta frumvarp

126

hvorki nauðsynlegt
né þarft, en hitt er víst satt, sem konungsfulltrúi sagði, að það er saklaust, já, það er svo saklaust,
að það er
of saklaust fyrir þennan spillta heim, og það er því réttast að vísa
því heim, svo það geti hvílt í «Abrahams skauti ••, eg meina hjá
dómsmálastj órnin ni.
Benidikt Sveinsson:
Það hefur verið sagt, að frumvarp þetta
væri saklaust.
Út af þessum orðum skal eg leyfa mér að draga eina
lærdómssetningu,
og hún er þessi:
Ef það er rðtt, sem enginn
efi mun geta leikið á, að í til sk. 15. apr. 18&4 hvergi se hvalveiðaskipum bannað, að flytja hvalakjöt tillandsins
og selja það landsmönnum nema þau greiði lestagjald,
þá hefðu þeir háu herrar, er búið
hafa til frumvarp þetta, haft gott af því að hlýða á fyrirlestra
hjá
hinum íslenzka
böndamanni,
þingmanni
Strandasýslu,
um réttan
skilning á verzlunarlöggjöf
vorri í því efni, sem hér um ræðir.
En
að öðru leyti vil eg engan veginn játa, að frumvarpið
sé svo saklaust, sem sagt hefur verið, því að, svo framarlega
sem það hvergi
j lögunum
er bannað
hvalveiðaskipum
að flytja hvalkjöt á land
nema þau greiði lestagjald,
þá vil eg spyrja, hvort það sé svo saklaust gagnvart lögmáli heilbrigðrar
skynsemi,
að fara að gjöra undanþágu frá því banni, sem eigi er til. Það er að vísu vottur þess,
að ráðgjafastjórnin
finnur ástæðu til, að bera ástæðulaust
frumvarp
fram ~yrir þingið, sem þó í rauninni einungis er til tímaspillis
og til
þess að eyða fe landsins hreint að óþörfu.
Eg vona, að þingmenn
sjái af þvi, er eg nú hef sagt, hvernig
eg muni finna mer skylt
að greiða atkvæði i þessu máli.
Forseti:
Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari ályktarumræðu
lokið;
vil eg því biðja þingmenn,
að ganga til atkvæða
samkvæmt atkvæðaskránni,
er eg vona að þeir hafi prentaða fyrir ser.
(Sjá ll, bls. 159).
Forseti:
þá kemur til undirbúningumræðu
konunglegt
frumvarp til tilskipunar
um mótvarnir
gegn því, að bólusótt
og hin
austurlenzka
kólerusótt
flytjist til Íslands.
Framsögumaður
er
varaþingmaður
Suður-Múlasýslu,
og mun hann lesa upp nefndarálitið, og skýra frá málinu, eins og þurfa þykir.
Framsögumaður
(Björn Petursson):
Eg skal leyfa mer að
lesa upp nefndarálitið.
(Sjá II, bls. 159).
Eg hygg, að ástæðurnar
fyrir niðnrlagsatriðum
nefndarinnar
séu
svo skýrt teknar fram í nefndarálitinu,
að eg þurfi eigi að fjölyrða
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meir um þær, og skal eg þá eigi gjöra það að þessu sinni, en reyna
til að svara síðar, ef nokkrum mótbárum gegn tillögum nefndarinnar verður hreift.
Konungs(ulltr.íi:
Hin beiðraða nefnd hefur komizt að þeirri
niðurstöðu,
að ráða frá lögleiðing
þessa frumvarps,
að minnsta
kosti þangað
til sjúkrahús
eru uppkomin
á öllum þeim stöðum,
sem nefndir eru í fyrstu grein frumvarpsins,
og hefur hún helzt
byggt þessa
uppástungu
á þeim 2 ástæðum:
1) að sótlvarnarákvarðanir
þær, sem frumvarpið
hefur inni að halda, sðu ónógar til
að sporna við því, að hinir umræddu
sjúkdómar
geti komizt hér
að landi og breiðzt út og 2) að þessar
ráðstafanir
ekki að síður muni valda bæði læknasjóðnurn,
s)'slu- eða kaupstaða-félögunum og amts-jafnaðarsjúðunurn
óbærilegs
kostnaðar,
þó að þessum sjóðum, sem stendur,
ge ofþyngt
með útgjöldum.
Eg skal með tilliti til þessara ástæðna
geta þess, að það er
satt, sem nefndin segir, að sóttvarnarráðstafanir
frumvarpsins
ekki
geta veitt landinu fulla vörn á móti því, að hinir umræddu
sjúkdómar geti komizt hér að landi, en svo stendur á með allar sóttvarnarreglur
í öllum löndum;
fulla tryggingu
geta þær ekki með
neinu móti veitt.
Þess vegna er sú almenna mótbára ekki nægileg til að ráða frá frumvarpinu,
en til þess mun útheimtast,
að
nefndin sýni og sanni, bæði að reglur frumvarpsins
ekki geti komið að góðum notum, og að betri reglum megi við koma.
Iteynslan er búin að sanna hér í Reykjavík ba-ði í hitt eð fyrra og i fyrra,
að mikil hætta getur staðið af bólusóttinni
fyrir allt land, ef hún
kemst nokkurstaðar
að, þar sem engar ráðstafanir
eru /o!jörðar eða
verða í bráð gjörðar
móti henni,
og líka er reynslan
búin að
sanna hér í bænum,
að þess
konar ráðstafanir
valda margföldum
kostnaði,
ef ekki hefur verið búið sig undir þær í tíma.
að
ákvarðanir
frumvarpsins
eptir hlutarins
eðli ekki geti útvegað fulla
tryggingu
í þessu tilliti,
t. d. gagnvart skipum
þeim, er stranda
her við land, eins og nefndin tekur fram, þá munu þær að vísu
útvega landinu mjög verulega tryggingu
í þessu tilliti, með því að
láta rannsaka
öll skip, er ekki verða fyrir einhverjum
óhöppum,
á
þeim verzlunarstöðurn,
þar sem læknar hafa aðsetursstað;
og þar
sem afbrot gegn þessum reglum verða sektuð
eptir frumvarpsins
7. gr., má gjöra ráð fyrir að öll skip muni leita til þessara 6 hafna.
Með tilliti til 4. gr. frumvarpsins
skal eg geta þess, að þegar he ilbrigðisstjórnin
á stöðunum
ákveður þær ráðstafanir,
sem með þarf
Í'ö
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'við meðhöndlun bæði skipsins og skipshafnarinnar,
má gjöra ráð
fyrir, að læknirinn gæti þess nauðsynlega með tilliti til hinnar almennu sóttvarnarreglu.
Ef frumvarpið leiddi til þess að auka kostnað þann, sem nú
hvílir á amtsjafnaðarsjóðunum,
skyldi eg ekki mótmæla athugasemdum þeim, sem hin beiðraða nefnd í þessu tilliti hefur gjört,
en það er þvert á móti: frumvarpið mun, ef það verður lögleitt,
verða amtsjafnaðarsjóðunum
til verulegs lettls, því á þeim hvíla,
sem stendur, öll útgjöldin til sóttvarnarhaldsins
eptir hinum gildandi lögum, nefni!. tilsk. 8. febr. t 805, og opnu brefl 20. jan. t 838,
sbr. umburðarbréf innanríkisstjórnarinnar
5. júlí 1857; en þessi.
útgjöld mundu, eins og eg gat um áður, verða langtum meiri, ef
þau féllu á sjóðinn án nægilegs undirbúnings, heldur ef menn hefðu
búið sig undir þau, með því í tíma að útvega hús með áhöldum
til sjúkrahaldsins.
Eg gjöri ráð fyrir, að kostnaðurinn til þess að
byggja þess konar bús með t eða hæsta lagi 2 herbergjum og útbúa það með fáum rúmum og rúmfötum, ekki muni nema meiru
en 4-600 rd. í hverjum kaupstað, og þar sem þessari upphæð
verður að skipta niður á milli 3 sjóða, mun hún ekki verða of
þungbær fyrir neinn þeirra. En ef b6luveikir menn koma á óvart,
annaðhvort að Stykkishólmi, ísafirði eða að öðrum kaupstað, munu
menn þar - eins og í hitt eð fyrra ber í Reykjavík - komast
að raun um, að það kostar fjarska-mikið og margfalt meira, að
búa til þess konar sjúkrahús f bráð. Mer virðist það vel l4I fallið,
að frumvarpið skiptir þessum kostnaði, sem ekki er neinar nýjar
álögur, því þær hvíla þegar á amtssjóðnum,
milli hinna umræddu
sjóða, sem allir eptir hlutarins eðli eiga að taka þátt í þeim; læknasjóðurinn, vegna þess að þessar ráðstafanir miða til þess að forða
öllu landinu frá hættulegum sjúkdómum, amtsjafuaðarsjéðurínn
vegna þess, að hlutaðeigandi amti er hvað mest hætta búin, og
kaupstaðurinn,
eða sýslufélagið, af því að þeim í amtinu liggur
hættan næst. Frumvarpið er þannig jafnaðarsjóðunum beinlínis til
léttis, og kostnaður sá, er um ræðir, svo litill, að bæði læknasjóðurinn og hinir sjóðirnir vel geta borið hann.
Að fresta lögleiðingu frumvarpsins þangað til búið er að koma
sjúkrahúsum upp á öllum þeim stöðum, sem greindir eru í 1. gr.,
er að mínu áliti að fara aptan að .síðunum, því það er einmitt tilgangur frumvarpsins að koma þess konar húsum upp; og þessi
bús geta vissulega komið að notum, einnig á meðan engin hætta
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vofir yfir fyrir þeim sjúkdómum, sem her ræðir um, að þvi leyti
þau má nota sem almenn sjúkrahús í millibilum, hvar læknar geta
tekið til meðhöndlunar þá veiku menn, er þurfa stöðugrar aðhjúkrunar við, og svo í öðrum sjúkdómum, á meðan það er sjálfsagt,
að þegar bóluveikir eða kóleruveikir menn eru lagðir inn á sjúkrahúsin, má ekki taka aðra til meðhöndlunar
samastaðar.
Með þessum athugasemdum
skal eg ráða þinginu til að aðhyllast frumvarpið, sem bæði veitir betri trygging á móti þessum
hættulegu sjúkdómum, en hingað til hefur verið, og sem, þegar til
reynalunar kemur, ekki mun hafa meiri útgjöld í för með ser,
heldur minni, og þar hjá skiptir þeim niður á langtum hagfelldari
hátt en hingað til.
Framsögumaðttr:
Eg verð að segja, að það er sorglegt fyrir
nefndina, að konungsfulltrúi kastaði fremur þungum steini á hana
i þessari ræðu sinni.
Eg er að vísu eigi fær um að svara öllu í
ræðu hans, en eptir mínum skilningi er það þó eluungis eitt atriði,
sem nefndina og konungsfulltrúa skilur á um, og það er nefnilega
það, hvort mögulegt sé, að koma sóttvörnum á her á landi, sem
tryggjandi séu. Nefndin áleit, að það væri eigi mögulegt, og þess
vegna reð hún frá frumvarpinu í heild sinni. Hið fyrsta skilyrði,
sem útheimlist til þess, að sóttvarnir geti komizt á, er það, að hús
sðu til á staðnum handa hinum sjúku, og eg get vitnað til hios
3. konungkjörna þingmanns um það, að hann hefur sagt, að hann
ekkert hefði getað að gjört, þegar frakkneskir bóluveikir menn komu
her til Reykjavíkur um árið, hefði hús eigi verið til á staðnum
handa þeim. Eg verð þess vegna að halda fast við þá skoðun
nefndarinnar
á þessu máli, að ráða frá að þetta frumvarp verði
gjört að lögum, fyr en stjórn og þing í sameiningu hefur seð einhver ráð til þess, að koma húsunum upp. Mer þykir það raunar
eigi næg trygging, að það se að eins 6 staðir, er hús þessi verða
byggð á; en eg álft alls enga trygging að þessari ákvörðun, meðan
húsin eru eigi komin upp. Eg viðurkenni fúslega, að það hefur
verið tilgangur stjórnarinnar að skipta kostnaði þeim, er leiðir af
þessari ráðstöfun, sanngjarnlega niður, en eg get þó eigi neitað
því, að mer virðist það hart, að hlutaðeigandi sýslufélag eða kaupstaður skuli eiga að bera þriðjung kostnaðarins, einmitt af þvi, að
ef frumvarp þetta yrði gjört að lögum, þá væri útlendum skipum
að nokkru leyti gjört að skyldu að flytja þessar hættulegu sóttir á
þessa tilnefndu 6 staði, sem annars má ske hefðu getað sloppið
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hjá þeim. Menn verða einnig að gæta þess, að ber hagar öðruvlsi
til en t. d. i Danmörku, þar sem kaupstaðir með lækna- og heilbrigðisstjórnir
eru við hverja vik og vog, en aptur á móti eru
reglulega heilbrigðisstjórnir
einungis til á 6 stöðum á öllu landi
voru, sem er svo stórt, strjálbyggt og vogskorið. Af þeim ástæðum, er eg hef hefnt, mun eg greiða atkvæði gegn frumvarpinu, en
framvegis treysta drottins miskunnsemi, sem hingað til hefur verið
og mun verða vor bezti verndarskjöldur bæði gegn skæðum stórsóttum og öðrum: hættum. Eg veit eigi til, að fslendingar sðu
sparir á fesinu til þeirra stofnana, er þeir sjá að gagn muni að
verða, en þeim verður þó vist eigi láð, þótt þeir vilji eigi ausa út
fe sinu til þeirra fyrirtækja, er þeir sjá að árangurslaus eða áranurslltil muni verða.
Jón HjaltaTín:
Ar þvi þetta mál viðkemur mínu embætti og
líka af þvi að nefndin hefur vitnað til mín i nefndaráliti sinu, þá
skal eg leyfa mer að fara um málið fáeinum orðum. Eg fæ eigi
betur seð, en að þær ástæður, sem nefndin hefur fært til fyrir
niðurstöðu sinni, seu mjög litlar eða alls engar. Hún hefur byggt
þá skoðun sína, að frumvarpið væri óhafandi, á tveim ástæðum, nefniI.
ómögulegleikanum til að koma her á landi upp tryggjandi sóttvörnum og kostnaðinum, sem af þeim leiddi, en hvorug þessara ástæða
er rétt. Eptir minni mein ingu þarf mjög lillar breytingar að gjöra
á frumvarpinu, til þess það geti orðið gott. Þau orð, sem framsögumaður hafði upp eptir mer, voru rétt, en eg held, að hann
hvorki hafi skilið þau né 4. gr. frumvarpsins. Það er satt, að incubationin, sem menn svo kalla, er nú sem stendur 10 daga fyrir
skip, sem koma frá þeim stað, sem kólera gengur á, 14 dagar fyrir
þau skip, er koma frá þeim stað, er bóla gengur á; en þar af leiðir
engan veginn, að skipin þurfi að vera svo lengi I sóltvörn, það er
allt komið undir þvi, hve lengi þau hafa verið á leiðinni frá þeim
stað, þar sem sóttin var. Séu meir en 10 dagar síðan skipið fór
frá þeim stað, þar sem kólera gekk, þá er öll hætta úti, og skipið
þarf eigi að vera í sóttvörn. Hafi skipið aptur á móti verið að eins
14 daga á leiðinni frá þeim stað, þar sem bólusótt gekk, þá þarf
það að vera svo sem 2 eða 3· daga í sóttvörn.
Það er embættismannsins á staðnum að sjá um, að engin undanbrögð sðu höfð í
þessu tilliti, en eigi laganna, svo að þessi ástæða nefndarinnar
fellur af sjálfu ser. Að sóttvarnir séu nauðsynlegar,
það sannar
reynslan; það er þess vegna sannarlega mjög óheppilegt, ef bæði
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þingið og nefndin kemst að. þeirri niðurstöðu,
að ráða frá, að sóttvörnum se komið á her á landi, og það af þeirri ástæðu, að þær
kosti svo mikið, og þó hefur konungsfulltrúi
sýnt fram á, að því
nær enginn nýr kostnaður leiðir' af þeim.
En má eg spyrja: hvað
kosta þessar sóttvarnir
í samanburði
við þann skaða, er slíkar sóttir
gjöra, þar sem þær koma?
Má ske hin beiðraða nefnd, vilji segja
mer það. Þetta er þó sannarlega
alvarlegt mál, og það dugar ekki
að hlaupa yfir það á hundavaði.
Eg er sannfærður
um, að' það
þyrftu aðeins
litlar breytingar
til að gjöra frumvarpið svo vel úr
garði, að þær sótt varnir, sem þar er farið fram á, veittu svo fullkomna tryggingu,
sem mögulegt er. það hefur verið barið fram
blákalt, hve kostnaðarsamt
það mundi verða, að fá húsin, og meira
að segja, að það mundi verða ómögulegt að fá þau.
Menn mundu
ekki verða ljúfir á að lána hús sín til slíks.
En heldur þá nefndin
virkilega, að menn fari að spyrja: viltu ekki gjöra svo vel og lána
oss hús þitt?
Nei, menn segja, ef hann- ekki vill gjöra það með
"
.
góðu: þú skalt ljá oss hús þitt, því þetta er það mál, er varðar líf
og heilsu alls almennings,
og almenningsheillin
verður ætíð að vera
í fyrirrúmi.
En þetta hefur nefndin ekki vitað.
Eg get borið vitni
um þetta af eigin reynslu, þegar eg var í Danmörku,
þá þurfti eg
að fá hús handa veikum manni,
en þegar eigendurnir
vildu eigi
lána það með góðu, þá fór eg til Ministersins
og kærði það fyrir
honum.
Hann sagði þá við rnig : Segðu þeim, að ef þeir eigi
strax leigi húsið með góðu, þá verði það «eæproprierad»
á morgun.
þannig fara menn að í öðrum löndum í slíkum tilfellum.
Það er
salt, sem nefndin
hefur sagt, að þessar sóttvarnir
mundu eigi
verða fulltryggjandi,
en má eg spyrja:
Er nokkuð fulltryggjandi,
nokkuð fullkomið i lögum eða öðru her á jörðu?
Nei, það má
víst bíða eptir, að það finnist, til endaloka veraldarinnar.
Það getur vel verið, að skip strandi
eður beri þar að landi, sem ekkert
sjúkrahús er; slíkt á ser einnig stað í öðrum löndum;
fyrir það
verður ómögulega girt, en það er mikill munur á, hvort hættunni
er alveg eður að miklu leyti af stýrt.
Eg get heldur eigi annað
séð en að kostnaðinum
se vel skipt niður; líka álít eg staðirnir
séu vel valdir, og eg er sannfærður. um, að flest skip verða fegin
að losa sig við sjúka menn, svo eg óttast ekki þá mótbáru, að þeir
muni vilja dylja þá og fara á aðra staði.
Það er eitt atriði, er
eg vildi bæta við, nefnilega að gjört væri ráð fyrir sóttvörn gegn
mislingum,
sem er ser í lagi hætt við að komi her' á vorin; þeir
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hafa reyndar gengið her áður, en það er orðið' svo langt síðan,
að flestir, sem nú lifa í landinu, mundu fá þá, ef þeir kæmu; en
það er .ekki einungis mann hættan, sem menn verða að líta á,
heldur einnig sá skaði, sem leiðir af því, að menn fatlast frá
vinnu sinni um bezta bjargræðis-tímann.
Eg er sannfærður um,
að stjórnin tekur þessar tillögur mlnar til greina, og eg vil alvarlega ráða þinginu frá að kasta frumvarpinu.
Kólera gengur nú
á fastalandinu við Eystrasalt, og víðar einkum ·1 Ameríku, og enginn veit, hvað hún kann að berast út, og sama hættan vofir yfir
á hverju ári. Það er því sannarlega barnaspil af þinginu, að ætla
ser að fresta þessu máli, og vera að sýta út 'I kostnaðinn, nema
svo se, að menn vilji hafa allt, en kosta engu til neins, en hvenær fer oss þá fram.
Eg vona að þingið leggi ser það á hjarta,
að ver sitjum hér eigi til að karpa og kasta frumvörpum.
Ver
höfum leyfi til að segja, að frumvörpin seu óhentug, og að ver
óskum breytingar á þeim; en að kasta þeim alveg, það mun ekki
verða lagt vel út fyrir oss.
Eg bið þess gætt, að þetta er alvarlegt efni, sem miðar til þess að vernda lif og heilsu almennings,
enda vona eg, að nefndinni snúist· hugur og þingið fresti eigi
þessu mikilsvarðanda máli. Eg skal svo eigi fara fleiri orðum um
málið, en leyfa mer að senda nokkur vlðaukaatkvæði, er eg hef
hugsað mer. ,
Eríku1' Kúld:
Af þvi eg var einn I nefndinni,
þá finn eg
það skyldu mína, að fara fáum orðum' um mál þetta. Eg get nú
fyrst og fremst ekki verið samdóma framsögumanniUlÍl
það, að
konungsfulltrúi
hafi kastað þungum steini á nefndina, því mer
heyrðist hann nú einmitt mjúkmæltari við þessa nefnd en nokkra
af þeim, er hingað til hafa látið álit sitt í ljósi um hin konunglegu
frumvörp, enda átti nefndin í sannleika engar ávítur skilið, með
þvíbún gjörði allt hvað í hennar valdi stÓ'ð í þessu máli. Hinn 3.
konungkjörni sagði að vísu, hafi eg skilið orð hans rétt, að nefndin befði farið yfir mátið á hundavaði, en þau orð tek eg mer ekki
nærri, þvi eg imynda mer,að
þau séu alls ekki svo illa meint,
eins og þau láta illa í eyrum.
En eg verð að spyrja: Á hvaða
vaði skyldi hann sjálfur hafa farið, þegar hann áðan var að segja
okkur söguna um sig, er hann átti að sóttvarnarlögunum í Danmörku.
Hann var nefni\. að tala um, að engin nauðsyn væri á,
að fresta útkomu lagaboðs þess, er frumvarpið ætlast til.. þangað
til hin umræddu hús eru reist 'á hinum ýmsu SÓtlvarnarstöðvum,
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þvi engin vandræði þyrftu að verða að fá hús handa slíkum gestum, því hægðarleikur mundi að skipa þeim, sem í húsum byggju,
að flytja út úr heimilum sínum, hvort heldur þeim væri það leitt
eða ljúft - því trúi eg varla, og skal eg taka eitt dæmi: Ef skip
kæmi inn á Stykkishólm, er hefði bólu- eða kólerusjúka menn
innanborðs, hvað ætti þá við þá sjúklinga að gjöra? Eg veit ekki
til þar se neinn kofi eða neitt herbergi, sem fengizt gæti.
Nú á
eg þar eitt hús, sem eg bý f. Þá vil eg spyrja hinn 3. konungkjörna þingmann:
Hefur sótlvarnarstjórnin nú leyfi til að ganga
að mer og heimta mitt hús, og segja ekkert annað við mig, ef eg
mótmæli, en: «Farðu burt», Og spyrji eg svo: «Hvar á eg þá
að flytja inn með fólk mitt», er þá nóg að segja við mig: "Farðu
út á klettana með hyski þitt og liggðu þar».
Séu nú þetta lög,
þá leyfi eg mer að spyrja: Hvar er þá minn elguarrðttur orðinn?
Það kann að vera, að hinn 3. konungkjörni þekki einhver lög, sem
veiti landlækninum þennan rétt, en eg er hræddur um, að meðan
eg á að heita eigandi húss míns, þá mótmæli eg slíkum aðförum
hans. Að nefndin komst til þeirrar niðurstöðu, sem nefndarálitið
ber með ser, var ekki af því, að hún sæi ekki nauðsyn á því, að
séuvarnir kæmust hér á í landinu; en hún fann ser i sannleika
skylt að taka tillit til vilja landsmanna, með því hún líka sá, að úr
þessu varð ekki bætt, meðan engin hús eru til á hinum ákveðnu
sóltvarnarstöðum.
Her kemur sem optar að því, að allt strandar
á fénu.
Þegar nefndin hafði álit sitt í undirbúningi,
fekk. hún
einmitt ser til athuga skýrslu um ástand læknasjóðsins, og eptir
henni að álykta, gat nefndinni ekki 'þóu mögulegt fyrir sjóð þennan að borga þriðjung hins umrædda kostnaðar.
Konungsful1trúi
kvaðst ætla, að sjúkrahús þau, er stofna skyldi í hinum tilteknu
verzlunarstöðum,
þyrftu ekki að kosta meira en svo sem 400600 rd.
Eg játa það að vísu, að mðr er ekki fullkunnugt um,
hvað bús í Reykjavik kosta, en eg er þó bræddur um, að sá
reikningur se nokkuð skakkur, því líklega yrðu þessi Þús að vera
úr tré, og þyrftu að vera nægilega hlý og að öðru leyti svo vjðununlega frágengin, að sjúklingar liðu eigi ljón af veru sinni í
þeim, og þá er eg viss um, að þau mundu ekki geta kostað sVQ
lítið, eptir því sem trjáverð er orðið nú. Konungsfulltrúi vildi enn
fremur, að kostnaði þeim, er af sóttvarnarráðstöfun þesaarí stafaði,
væri skipt í þrennt; t þriðjungur skyldi greiðast úr læknasjóði, en
nefndin sá, að sá sjóður gat ekkert álag borið, fram yfir þau gjöld,
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er á honum hvíla.
Þá skyldi annar þriðjungur
greiddur af hlutaðeigandi sýslufelagi
eða kaupstað;
en hvernig
fer nú, þar sem
svo stendur á, að kaupstaðurinn
á engan sjóð, og í annan stað
er enn ekkert sýslufélag
stofnsett í verkinu; og loksins skyldi einn
þriðjungur
greiðast
af amtsjóði,
og se með því orði meint sama
sem jafnaðarsjóði,
þá hafa nú svo margar raddir heyrzt í þá átt,
að nóg útgjöld mundu á þeim sjóðum liggja.
Væri það annars
sannað og sýnt
með rökum, að sjóðir þessir gætu staðizt þann
kostnað,
er af slíku fyrirkomulagi
leiddi,
er frum varpið fer fram
á, þá skyldi eg feginn aðhyllast frumvarpið,
en annars verð eg að
álíta það hreina loptkastala.
Eg játa líka, að það væri einkaræskilegt,
að hin umræddu hús væru til, því milli þess að hinir
sjúku menn frá útlöndum lægju þar, mætti nota þau fyrir þá sjúklinga, sem læknar k~na
að hafa til umsjónar,
og sem eg veit til
að þeir eiga opt bágt með að útvega húsnæði.
Þessvegna
teldi
eg æskilegt, að hugsað væri sem fyrst fyrir, að koma upp húsum
þessum, og úr þvi er fyrst' mögulegt að koma þeim her um ræddu
sóttvörnum við, svo að nokkru liði S6. Væri eg nú viss um, að amtssjóðirnir gætu nú þegar staðizt hin um töluðu útgjöld,
þá kynni
mer að snúast nokkuð hugur, en af því það er ekki, held eg mer
fast við niðurlagsalriði
nefndarinnar.
Fram sögumaður:
Meðnefndarmaður
minn, þingmaður Barðstrendínga, hefur tekið flest það fram, er eg ætlaði að segja; en
eg verð þó með fám orðum að svara hnutu þeirri,
er hinn 3.
konungkjörni
þingmaður
sendi nefndinni,
þar sem hann sagði, að
hún mundi hafa farið yfir málið á hundavaði.
Eg get að vísu
tekið það að mer, án þess að kippa mer upp við orð hans, hvað
mig áhrærir,
en ekki að því er snertir
meðnefndarmenn
mína.
En þingmanninum
láðist eptir, að skýra frá, hvar nefndin hefði
farið yfir málið á hundavaði.
Þingmanninum
hefði verið miklu
nær, að gefa nefndinni allar þær upplýsingar,
sem hann gat, meðan tími var til, og hún ráðfærði sig við hann,
heldur en nú að
fara að halda hrokaræðu um það, sem nefndinni hefði yfir sezt í. Og
eg leyfi mer að spyrja:
Hvers vegna segir þessi þingmaður
allt
annað nú í ræðu sinni, heldur en fékkst út úr honum, þá er nefndin leitaði ráða hjá honum?
Eg verð að segja það, að nefndinni
var ókunnugt um, að sóttvarnarstjórnin
þyrfti ekki annað en að
segja, þegar hús vantaði handa sjúklingunum, við hvern húseiganda,
er fyrir henni yrði: Gjörðu nú svo "el og farðu út, góðurinn minn!
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Hefði eg vitað þetta fyr, þá hefði eg kannske og nefndin öll komizt að annari niðurstöðu, en orðið er .
.Jón Hjaltalín : Eg gat ekki ímyndað
mer, þó eg sjái nú,
að ástæða hefði verið til þess, að ætla að þingmenn væru svo fáfróðir, að þeir ekki vissu, að það er viðtekin regla alstaðar i heiminum, að almenningsheilI skuli sitja i fyrirrúmi fyrir gagni hins
einstaka, og kalla eg nú bágt til þess að vita, að þeir, sem kjörnir
eru til þess að setja öðrum mönnum lög, skuli ekki vita annað
eins og þetta. Það væri gaman að vita, hvernig færi, ef þeir, er
setja sóttvarnarlög, æltu að binda sig svo við eignarrétt
hins einstaka, að þegar einhver segði: Eg á þetta, þá yrði öll sóttvarnartrygging að hætta,
Eða kann ske framaögumaður
vitji segja, að
Eæpropriatioti se ógild á Íslandi j hann getur gjarnan komið með
slíkt uppástand fyrir mer, ef honum finnst þab skynsamlegt.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg ætlaði alveg að sleppa að tala i
þessu máli og þegjandi að gefa í því atkvæði mitt. En eg se nú,
að eg verð að tala fáein orð. Eg skal þá láta skoðun mína í ljósi,
að mer finnst óhæfa að tala um ekki meiri kostnað, en her á ser
stað, þar sem ræða er um það málefni, er varðar Hf og heilsu
almennings.
Allt um það ætla eg ekki að kasta þungum steini á
nefndina, og eg ætla jafnvel ekki að láta mer detta f hug, að hún
hafi farið á hundavaði, eins og framsögumaður sjálfur játaði um
sig. Þingmaður Barðstrendinga
lýsti því yfir, að nefndin hefði
gjört eins og hún gat, og ætla eg ekki að fara út í að hrekja það.
En eg leyfi mer að stinga upp á fáeinum breytlogum við frumvarpið, sem eg í heild þess aðhyllist. Þannig vil eg breyta ákvörðuninni
i 1. grein svo, að upptalning ýmsra fleiri sétta se þar við. bætt.
Líka áskil eg mer breytingaratkvæði við 8. greln, sem er verulegt.
Yfir höfuð finnst mer ástæður nefndarinnar ekki á góðum rökum
byggðar. Hið helzta af aðfinningum þeim við frumvarpið, sem
fram bafa komið, skyldi vera það, að hin fyrirhugaða sóttvörn veiti
ekki uægatrygglngu;
en þess ber líka að gæla, að slík fullkomin
trygging er hér ómöguleg, og á ser ekki heldur stað neinstaðar
heimi; svo sú ástæða fellur í rauninni ar sjálfri ser. Um ákvörðunina í 4. grein hefur verið tekið fram, uð hún gæti ekki komizt að fyr en reist væri hús þau, er til er ætlazt, á hinum tilteknu
stöðum.
En eg verð að segja fyrir mig, að mer /innst það falla
staði eðlilegt, að lögin komi út, áður en húsin eru reist. Það er
víst ekki meiningin, að gjöra þingmann Barðstrendínga húsvilltan
í
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með frumvarpi þessu;
eg vil líka gjarnan,
að hann megi vera
friði, og vona að hann verði það, þó frumvarpið
verði að lögum.
Önnur ástæða hefur ekki komið fram gegn frumvarpinu,
nema um
kostnaðinn,
en af því ekki hefur verið bent á neinn niðurjöfnunarmáta,
og mer sem stendur getur ekki dottið í hug neinn niðurjöfnunarmáti,
er se haganlegri,
en sá sem frumvarpið
stingur upp
á, þá virðist mer réttast,
að halda þeirri uppástungu
fyrst um
sinn.
Eg sé þannig enga ástæðu til að vilja ekki aðhyllast frumvarpið, nema ef það skyldi vera sú, sem þingmaður
Suður-Þingeyinga skar upp úr með í gær, að refsa stjórninni fyrir undirtektir
hennar við þingið.
Eg hef heyrt það sagt um Japansmenn,
að þeir
hafi þann vanda, að rista sig á holið, þegar þeim hefur þunglega
sinnazt við einhvern náunga sinn, til þess að fá hann til að iðrast.
En þess er jafnframt getið, að þeir sjálfir iðrist þessa tiltækis optast nær á eptir.
Líkt virðist mer oss mundi fara, ef ver hefndum
vor á stjórninni
með því móti að hafna öllu því góða, er hún kann
að bjóða oss; eg er nefni\. hræddur um; að.ver sjálfir iðrumst þess
sárlega, en fáum hana ekki til að iðrast.
Ff'amsögumaðu1':
Eg vona, að þingið fyrirgefi mer, sem er
leikmaður,
þótt eg verði ekki eins hjartnæmur
í ræðum mínum eins
og hinn velæruverði
þingmaður
Gullbringusýslu.
Eg ætla ekkI að
eyða tímanum
með því að taka upp það, sem bæði eg og aðrir
hara margstagazt
á, en eg vildi einungis lelðrðtía þann misskilning á orðum mínum, er kom fram í ræðu þessa hins sama þingmanns.
Eg gekkst aldrei við þvi, að nefndin hefði farið yfir mál .•
ið á hundavaði jen
eg sagðist
hvað mig snerti
ekki taka mer
nærri, þótt hinn 3. konungkjörni
þingmaður
segði um mig, að eg
hefði farið á hundavaði.
Þar næst leyfi eg mer að benda þinginu
á 8. grein frumvarpsins,
sem eg hef engan heyrt minnast
á enn.
Eg leyfi mer að lesa hana upp, svo hún komi í alþingistíðindunum: Hún þljóðar svo: «Dérnsmálaráðgjaflnn
getur ákveðið, að til"skipun þessi skuli gilda um aðra hættulegar
landfarsótlir,
en þær,
«sem nefndar eru í l. grein, og má hann leyfa, að skip þau, sem
"getið er um í téðri grein, sigli inná
aðrar hafnar, .en þær, sem
• þar eru taldar •.
• Enn fremur getur dómsmálaráðgjafinn,
þegar kringumstæður
.leyfa, veitt tilslökun
á því, sem fyrir er mælt í 1. grein, og á"kveðið þóknun læknisins fyrir rannsóknir,
sem fram fara á landi •.
Sé nú nokkuð nýtilegtí
frumvarpinu;
sem eg þó ekki vil fullyrða,
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þá er það allt gjörsamlega
eyðilagt við slíkt hneyksli af ákvörðun
eins og þessi er, þvi hver lifandi maður getur ímyndað
ser, að
mögulegt sé fyrir danskan dómsmálaráðgjafa,
að hafa nokkra meiningu um þess konar.
Það stendur reyndar í ástæðunum
við frumvarp þetta, hvað meint sé með slíkri ákvörðun,
en eg veit ekki til
að ástæður séu prentaðar
með lagaboðum ; þessi ákvörðun,
sem
meint er, hefði beinlínis átt inn í 1. grein,
ef hún á annað borð
hefði þurft að standa í frumvarpinu.
Eiríkur Kúld:
Eg stend upp að eins til að leiðrétta orð þingmannsins
úr Gullbringusýslu,
þar sem hann gjörði nefndinni allt
of miklar gersakir.
Eg er nú reyndar enginn spámaður,
en eg
ímynda mer, að nefndin þurfi og muni í engu iðrast eptir aðgjörðir sínar i þessu máli, að minnsta kosti mun eg ekki iðrast minna
aðgjörða.
í því tilliti var samlíking sú, er hann dró af Japansmönnum, að öllu leyti óþörf.
Það hefur verið sagt, að bezt væri
að fá lög þessi, þótt engin hús séu enn til á hinum tilteknu stöðumí landinu; og eg þykist mega hafa fulla von um, eptir því sem
konungsfulltrúa
fórust orð, að húsin verði reist,
ef amtsjafnaðarsjóðirnir geta borið þann kostnað, er þar með er samfara.
Allt
um það vil eg að sinni ekki aðhyllast frumvarpið,
meðan eigi .er
farið að byggja þessi hús.
Eg er líka hræddur um, að eins kynni
að fara um bygging þessara húsa eða ekki betur en bygging annara opinberra húsa bel' í landi, að það kynni að dragast æði-lengi.
Allir vita, að hegningarlögin
eru fyrir nokkru komin út j og enn
er þó að eins eitt af hegningarhúsum
þeim, er þar eru ákveðin,
albyggt.
Hvað það mál snertir,
þá mætti reyndar segja, að sá
dráttur gjörði engan tilfinnanlegan
skaða, af þVÍ hinn fyrri hegningarmáli
er brúkaður,
meðan húsunum
er ókomið upp.
En hvað
sóttvarnarlöggjöf
þessari viðvíkur, þá á ekkert slikt ser stað.
Her
er ekkert fyrra fyrirkomulag,
er nota megi í hráð.
Guðmundur
Einarsson:
Frumvarp
það, er her. ræðir um,
játa eg að er í rauninni
nauðsynlegt,
ef það fyrirkomulag,
sem
þar er stungið upp á, gæti komizt á, en her strandar allt á kostnaðinum.
Það er ákveðið,
að hlutaðeigandi
sýslufðlög
skuli greiða
]/a af kostnaðinum.
Nú vil eg skýrskota þVÍ til hins háttvirta 2.
konungkjörna
þingmanns,
sem þekkir svo vel til í kring um Stykkishólm, hvernig
það mundi
vera unnt fyrir Snæfellsnessýslu
að
standast þann kostnað,
er leiddi af hinni tilætluðu búsbyggingu
í
Stykkishólmi.
Það hefur verið tekið fram, að slíkt hús mundi ekki
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þurfa að kosta meira en 400-600 rd., en eg held nú að það hlyti
að kosta allt að 1000rd., ef það ætti að vera nokkurn veginn brúkandi. Þriðjung af þessu ætti þá Snæfellsnessýsla
að greiða, og eg
skil ómögulega í, að það gjald gæti fengizt, þó að bezti vilji væri
til að greiða það. En nú má ímynda sér, að mönnum yrði ekki
þessi skattálaga ljúf, og hvernig .færi þá? Ætla menn myndu þá
ekki reyna til með öllu leyfilegu móti aðfríast
við álöguna? Og
ætla þá myndu ekki verða fullir erfiðleikar, ef ekki ómögulegleikar að ná skattgjaldinu saman?
Lagafrumvarp þetta er að mínu á~
liti I þessu tilliti mjög .ópraktiskt » , Eg skal leyfa mer að taka það
nákvæmar fram, að eg sé engan mögulegleika á því, að kostnaðurinn til hins fyrirhugaða sjúkrahúss í Stykkishólmi geti fengizt af
sýslufélagi Snæfellsnessýslu.
Förum við I Neshrepp, förum við í
Breiðavíkurhrepp, förum við í Eyrarsveit, og spyrjum:
Hvað geta
þessir hreppar látið I té? Þeir geta ekkert greitt að ætlun minni.
Þar af leiðir aptur, að þvi meiri þyngslin leggjast á hina hreppana,
svo kröptum þeirra verður of boðið, þar sem menn varla geta risið
undir þeim álögum, sem þeir nú þegar hafa að bera. Er yfirstjórninni
vel mögulegt að fá feð saman, þegar ástandið er eins og eg hef
lýst? Eg fyrir mitt leyti get ekki séð það, að minnsta kosti verður það mestu vandkvæðum bundið. Af þessum ómögulegleikum get
eg með engu móti gefið frumvarpinu atkvæði mitt. Hefði landsSjóðurinn átt að greiða gjald þetta aTI!, þá hefði verið annað mal,
þvi þar erþö að fe vísu að ganga; en hér í frumvarpinu er vísað
á fe, sem hvorki er til að mínu áliti né getur orðið til.
Jón Petursson:
Frumvarp þetta miðar auðsjáanlega
til að
varðveita líf og heilbrigði manna, og þess vegna álít eg sjálfsagt,
að menn fallist á frumvarpið í heild sinni, enda er það án efa
almenn meining manna, að brýn nauðsyn sé á því, að útbreiðsla
næmra sótta frá útlöndum se fyrirbyggð, ef mögulegt er. Það
peningaspursmál,
sem hrein hefur verið þessu máli til hindrunar, virðist ekki vera á nægum rökum byggt, þvi þegar um svo
mikilvægt málefni er að ræða; má eigi horfa! kostnaðinn; og auk
þess geta þingmenn líka, eins og þeim þóknast, stungið upp á
breytingum við frumvarpið, að þvi kostnaðinn snertir; og I þvi
skyni vil eg skora á þingmann Dalamanna, sem elskar meðbræður
sína svo heitt og innilega, að hann gjöri breytingaratkvæði um
það, hvernig kostnaðinum bezt yrði fyrir komið. Hinn 3. konungkJör~i þingmaður, er látið hefur I ljósi skoðun sína í þessu máli,
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hefur manna bezt vit á þvi, og þykir mer það áJithans
miklu
varða, að efni frumvarpsins
væri í alla staði gott, með því að það
veiti landinu svo mikla sóttvarnarlrygging,
sem mögulegt er að
her geti eptir kringumstæðum
á komizt.
Eg fyrir mitt leyti vil
því, að þingið reyni til að bæla frumvarp þetta,
ef þinginu þykir
eitthvað að því, og ef menn leggjast þar á eitt, þá hlýtur þingið
að geta það, þar sem þingið er þó án eta samsafn af beztu mönnum I landinu.
Eg vil leyfa mer að drepa
á nokkrar breytingar,
er eg ætla að áskilja mer siðar' að ákveða nákvæmar.
Það er
fyrst við 2. greinina,
að eg hef nokkuð
að athuga.
Eg vil þar
fella allan endann
burt frá orðunum:
,d hvert skipti. og út, því
eg álít þessa ákvörðun alveg óþarfa, hún er ekki til annars en að
veikja álit landshöfðingjans
allt um of. í 5. greininni vil eg fella
«dömsmálaráðgjaflnn
eða fyrir hans hönd" alveg burtu, því landshöfðinginn
þekkir sem auðvitað
er miklu betur,
hvernig sóttinni
hagar her í landi, og á hann einn að annast slíkt.
Sömuleiðis vil
eg f 8. gr. breyta
«dórnsmálaráðgjaflun»
í «landshöfðinginn"
af
sömu ástæðum og áður.
Ekki skil eg heldur,
að sú ákvörðun í
8. grein: «og má hann leyfa" o. s.frv. se nauðsynleg
undanþága
frá ákvörðuninni
í I. grein.
Mér er með öllu óskiljanlegt,
að
dómsmálaráðgjafinn
láti sér detta I hug, að leyfa útlendum skipum, sem hafa sjúklinga
með næmum sjúkdómum
innanborðs,
að
fara inn á þær hafnir,
sem "engin sóttvörn er fyrir á. Það atriði
vil eg því að alveg falli úr.
þá er síðari liður 8. greinar.
Þar
ætti að standa
«Iandshöfðlnglnn»
I staðinn fyrir «dömsmálaráðgjaflnn», eins og á fyrgreindum
stöðum.
Þe'ssu samkvæmt leyfi
eg mér að áskilja mer breylingaralkvæði
við fumvarpíð.
En eg
efast ekki heldur um, að þingmaður
Dalamanna
stingi upp á breytingaratkvæði
í þá átt, er eg áðan nefndi,
af því hann vildi svo
feginn hjálpa við þeim vandræðum,
er landsmönnum
eru búin af
sóttvarnarleysi
þvi, sem nú er, og skora eg á hann enn að nýju,
að taka sér teð breytingaratkvæðL
Torfi Einarsson:
Eg skal játa það, að það er bágt að tala
um þetta mál alveg með köldu blóði, þar sem það varðar líf og
heilsu manna.
Hvaðrkostnaðinn
snertir,
þá hafa sumir gjört lítið
úr honum,
en sumir mikið.
Eigi eg nú að segja mína skoðun,
þá er það ekki upphæð kostnaðarins,
sem knýr mig til að greiða
atkvæði með nefndinni,
beldur sú stefna,
sem stjórnin
nú hefur
tekið með fjárhag landsins.
Eg hef nýlega orðið svo frægur, að
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lesa. prentaða áætlun yfir tekjur og útgjöld landsins, og þá se eg
þar, að hinn" fyrirhugaði brennivíns tollur el' kominn ofan í 9,800 rd.
o. s, frv., og þar af leiðir, að ekkert er til í landssjóði til nauðsynlegustu útgjalda. Þess vegna hefur stjórnin líka visað þinginu
á sveitarsjóði og sýslnsjóði, sem ekki eru til. Allir þeir, sem við
hreppstjórn hafa fengizt, munu geta borið um það, hversu hægt
mundi' að fá þetta fe, sem her um ræðir, frá hreppnum, þar sem
fátæktin. og eymdin kreppir hvervetna að. Færi nú svo, að gjald
þetta yrði lagt á örsnauðar sveitir, mundi þar af leiða, að bágindin
gjörðu alveg út af við menn. Og þó það se satt, að illt er að
drepast hjálparlaus úr sótt og sjúkdómum, þá er ekkert betra að
drepast úr hor og hungri. Þess vegna vil eg ekkert breytingaratkvæði áskilja mer við frumvarpið, en að eins greiða atkvæði móti
þvi, eptir að eg hef gjört þessa athugasemd.
Guðmundur Einarsson : Af því hinn '4. konungkjörni
þingmaður hefur fastlega skorað á mig, að gjöra breytingaratkvæði við
6. grein frumvarpsins, þá verð eg, þó mer se það nauð ugt, enn
að tala fáein orð. Eg se ekki með nokkru móti, að hægt verði að
nota ákvörðunina, nema henni væri breytt svo, að sá þriðjungur
kostnaðarins, sem sýslufelögunum
er ætluð að bera, leggist að
minnsta kosti á landssjöðínn,
og mun eg áskilja mer þar við breytingaratkvæði, ef mer svo sýnist. En eg verð að skora að nýju á
binn háttvirta 2. konungkjörna þingmann, að skýra mer frá, hvernig
hann ætlar að hann muni geta framfylgt kostnaðarákvörðunum
frumvarps, þessa, þegar þær koma í tilskipun, nefnil. hvernig hann ætlar
að ná gjaldinu inn frá sýslufélagi því, er eg nefndi, því það fer
eptir því, hvernig skýrsla hans verður löguð, hvort eg held hinu
nmtalaða breytingaratkvæði föstu eða ekki. Reynist svo, að ómögulegt se að framkvæma það, sem frumvarpið fer fram á, þá álít eg
alveg þýðingarlaust, að setja slíkt á pappír sem lög.
Grímur Thomsen:
Eg leyfi mer líka að leggja þá spurning
fyrir stjórnendur læknasjóðsins, hvort þeir álíta hann færan um að
bera þriðjung hins umrædda kostnaðar.
Bergur Thorberg : Af því þingmaður Dalasýslu hefur svo fastlega skorað á mig að láta í ljósi skoðun mína í þessu máli, ætla
eg að svara spurning hans nokkrum orðum. Það ser nú hver
maður, að það hlýtur að. vera erfitt að segja fyrir fram, áður en
einhver lög eru útkomin,hvernig
unnt muni að framfylgja þeim í
einstaklegum tilfellum. Það er sjálfsagt áreiðanlegt, sem bann tók
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fram, er hann sagði, að örðugt
mundi að na mn hinu umrædda
fe úr því heraði landsins,
er hann nafngreindi.
En sá örðugleiki
á innheimting
gjaldsins
í einhverjum
snauðasta
stað landsins
sannar í rauninni ekki mikið móti frumvarpinu
í heild þess.
Eg
vil líka jafnvel segja, að það se enginn ómögulegleiki
á því, að ná
300 rd. inn úr Snæfellsnessýslu,
þótt fátæk se. Það gæti að vísu
orðið fólki tilfinnanleg
álaga, en ómöguleg getur hún aldrei talizt.
Mér sýnist þó svo mikil hæfa í þessum erfiðleikum,
að mer sýnist ástæða til að gjöra breytingaratkvæði
við þá ákvörðun frumvarpsins, er að þessu lýtur.
Einkum vil eg breyta þeirri ákvörðun,
að 1/3 sé greiddur
af hlutaðeigandi
sýslusjóði,
á þann hátt, sem
þingmaður
Dalasýslu
stakk upp á, þannig nl., að þessi þriðjungur
se greiddur úr landssjóði,
þvi gjaldhluti þessi er þó ekki svo fjarskalegur, að hann geti yfirstigið krapta þess sjóðs.
Eg þykist nú vita,
að þessi skýrsla frá minni hálfu muni varla fullnægja þingmanninum, en eg gel eptir hlutarins
eðli ekki gefið hana örðruvísi.
Þá
fekk eg líka sem stjórnari læknasjóðsins
áskorun bæði frá þingmanni
Barðstrendinga
og þingmanni Rangæinga um, að gefa skýrslu um, hvort
læknasjóðurinn
mundi þola það gjald, sem 6. gr. frumv. enn fremur
leggur á hann. því viðvíkjandi get eg enga aðra skýrslu gefið, en þá,
sem þegar liggur fyrir almenningi á prenti um sjóð þennan. Eg veit með
vissu, að þingmanni Rangæinga er sá reikningur
kunnur, þvi hann
hefur fengið hann nýlega hjá mer.
Eg þori ekki að segja, að það se
víst, að læknasjöðurinn
geti borið þessi útgjöld.
Spítalagjaldmátanum hefur nýlega verið breytt, sem kunnugt er, en það er enn
óseð, hvort sú tilhögun verður sjóðnum til tekjurýrðar eða tekjuaukaingar.
Fari svo, að spítalagjaldið
aukist framvegís, þá getur læknasjóðurinn
eflaust borið hin umræddu útgjöld; en minnki spítalatekjurnar að nokkrum mun, er sjóðnum varla unnt að standast þessa
útgjaldagrein;
en þá verður líka brýn nauðsyn, að auka tekjur læknasjóðsins með einhverju móti.
Þess
vegna þarf það ekki I raun
rettri að fæla menn frá frumvarpinu,
þó menn séu í nokkrum vafa
enn um það, hvort læknasjóðurinn
fái borið þessi útgjöld.
Hvað
frumvarpið nú allt í heild þess snertir, þá er það svo mikilsvert
að
efni og innihaldi,
að eg álít sjálfsagt,
að menn gjöri allt sitt til,
að svo gott mál falli ekki niður fyrir tillögur þingsins.
Mer virðist
réttast,
að þingið gjöri tilraun til að gjöra frumvarpið
sem baganlegast, þó sjálfsagt verði þær ráðstafanir
I sumum greinum nokkuð
ónógar, þvi eflaust mundi mikið vinnast við það, ef slíkar fyrirætl-
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anir yrðu að lögum. Hjá oss eru litlir kraplar til að halda sóttvörnum uppi, og yrði það æflnlega lettara fyrir þá, sem ættu að gæla
þessa, að fá því framgengt, ef til væru fastar reglur, sem mætti
halda ser til, því allt til þessa hefur hjá oss engin tilskipun verið
til þessu viðvíkjandi, svo að ýmist hefur orðið að fara eptir útlendum lögum um sama efni, eða reglum, sem stjórnin hefur gefið
viðvíkjandi einstaklegum tilfellum. Þvi væri eflaust bezt, að fá nákvæma tilskipun um þetta efni. Og þó í bráð á sumum af sóttvarnarstöðum kynni að vera bágt að fá hús handa sjúklingunum,
þá mætti eflaust á flestum stöðum fá hús þau, er notandi væru í
bráð. Af þeirri. ástæðu væri því eigi ráðlegt að fella frumvarpið,
því þegar lögin væru útkomin, mætti herða á húsabyggingunni.
Eg vona, að þingið með atkvæði sínu standi ekki því í vegi, að sú
hjálp fáist fyrir landið, sem eg tel víst að frumvarpið geti veitt, og
sem eg er sannfærður um að seinna meir beri ávöxt; ef það yrði
nú lög, mundi það veita viðunandi sóttvarnir hér I landi eptir
kringumstæðunum.
Hallgrímur Jónsson:
Mer virðist það vera misskilningur, að
nefndarálitið ekki aðhyllist frumvarpið í raun og veru. Aðalatriðið
er, að húsin komist upp, og lögin komi þá fyrst út, þegar þau
eru reist, og það er aldeili s rétt hugsað, þvi fyrri höfum við litið
við lögin að gjöra.
Grímur Thomsen:
Eg aski! mer það breytingaratkvæði, að í
6. gr. í staðinn fyrir «sýslusjöð»
komi: "landssjóð ••
Eiríkur Kúld:
Af því eg veit ekki nema þingið halli ser
fremur að frumvarpinu en uppastungu nefndarinnar,
ætla eg að
askilja mer breytingaratkvæði lÍ. líkan hatt og við 6. grein, nefnilega:
að allur kostnaðurinn verði lagður lÍ. landssjóðinn, og mun eg nákvæmar orða það síðar.
Guðmundur Einarsson:
Eg fell þá frá því hreytingaratkvæði,
er eg aðan hálft um hálft ráðgjörði.
Eg get, ef mer svo sýnist,
sameinað mig við þingmann Barðstrendinga í þessu efni.
Forseti: Með því ekki fleiri taka til máls, er þessari undirbúningsumræðu lokið, og vil eg biðja þingmenn þá, er áskilið hafa
ser breytingaratkvæði, að senda mer þau sem fyrst, helzt í eptirmiðdag.
Störfum vorum er þá lokið f dag, og til þess að nefndunum
gefist sem beztur tími til að ræða mal þau, sem þær hafa til meðá
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ferðar, þykir mer reuast,
að halda ekki fund á morgun,
fund á föstudag kl. 12, og segi þar með
Fundi slitið.

11. fundur. -

en ákveð

18. dag [úlím ..

Allir þingmenn á fundi,
nema þingmaður
Norður-Múlasýslu,
er var veikur.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti:
það, sem fyrst kemur fyrir á þessum fundi, er ályktarumræða
í málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar um
stofnun sjómannaskóla
her á landi.
Framsögumaður
í þessu máli
er þingmaður Snæfellsnessýslu,
og er það á hans valdi, ef hann
vill taka til máls.
Framsögumaður
(Egill Egilsson):
Eg finn mig ekki knúðan
til að tala mikið meira í máli þessu, með því eg við undirbúningsumræðuna
með skýrum orðum lýsti ástæðum nefndarinnar,
og tók
þau minni atriðin fram, sem nefndin ekki hafði álitið nauðsynlegt
að taka upp í nefndarálitið.
Að vísu komu fáein mótmæli fram í
það skipti, bæði gegn ræðu minni og nefndarálitinu;
en þeim mótmælum var öllum hrundið svo gjörsamlega af ýmsum öðrum þingmönnum, því víða var haukur í horni, svo þess gjörist engin þörf
nú að hrekja þau betur.
Að eins minnir mig, að enginn beinlínis
hafi snúið Sef að ræðu hins konungkjörna varaþingmanns
til að minnast á einstök atriði hennar.
Var sú ræða að vísu bæði löng og
snjöll; en það þó sumt í henni, sem eg vildi leyfa mér að vefengja.
þingmaður
þessi sagði það eitt meðal annars,
að nefndin vildi
engan
sjómannaskóla
eða sjómannakennslu
hafa.
það hefur
nefndin aldrei hugsað,
ekki talað, og sizt skrifað, og hvaðan gat
þingmaðurinn
þá haft það?
þvert á móti: bæði mer og nefndinni
allri þótti það mjög ákjósanlegt,
að slíkur skóli gæti komizt á hér
~ Íslandi;' en skóli á þeim grundvelli, sem þetta frumvarp stjórnarinnar vill byggja á, slíkan skóla áleit nefndin alveg óhafandi og
til einskis gagns.
Hann gat þess enn fremur, að tillögur nefndarinnar væri dómur yfir stjórninni, án þess þó nefndin færði minnstu
röksemdir
fyrir þessum dómi.
Hinn konungkjörni
þingmaður hefur víst meint með því að segja,
að nefndarálitið
væri dómur yfir
stjórnarfrumvarpinu,
að það væri sama sem álit þess um frum-
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varpið, og þá hef eg ekkert á móti því, því það var einmitt það,
sem þingið hafði falið nefndinni að gjöra; en þvI verð eg að mótmæla, að nefndin hafi látið ástæðulausan
dóm eða dóm án röksemda í ljósi um frumvarpið,
Eða eru það ekki röksemdir
gegn
því, að ein stofnun sé óhæfileg,
ef það er bæði sýnt og sannað,
að hún eptir fyrirkomulagi
sínu verði árangurslaus?
Eg vona að
enginn geti haft á móti því, og þetta hefur nefndin einmitt sýnt
og sannað um fyrirkomulag
frumvarpsins
á þessum skóla.
Er það
ekki fullkomin
röksemd móti frumvarpinu,
ef stofnun hins fyrirhugaða skóla og allt hans fyrirkomulag
sannast að vera gagnstætt
og fráleitt þjóðerni Íslendinga?
Og þetta atriði hefur einnig verið
nógsamlega
sýnt og sannað af nefndinni.
þingmaðurinn
sagði, að
kennarinn
við stofnun þessa yrði sjálfsagt íslenzkur;
það kann nú
vel að vera, að svo kynni að fara, en eg fyrir mitt leyti 'skil ekki
i, hvaðan hann hefur það; kannske hann líka viti nafn hans, og
væri gaman að fá að heyra það en þegar maður
lítur í ástæðurnar fyrir frumvarpinu,
þá stendur þar nærri því berlega, að
bann eigi að vera danskur.
þá breiddi þingmaðurinn
sig mjög út
yfir, hvað heppileg
sú kennsluaðferð
væri, er frumvurpið
stingur
upp á. Því neita eg nú algjörlega,
því það gefur að skilja, hvort
sú kennsla getur verið heppileg, sem fer fram á annarlegu tungumáli; e-ða hvernig ætli Dönum líkaði sú kennslustofnun
hjá þeim,
þar sem kennt væri á íslenzku?
En okkur Íslendingum
er í þessu
sem öðru allt bjóðandi!
Og svo er nú árangurinn
af þessari
heppilegu kennslu, að þegar einhver hefur lokið prófi, þá fær hann
af náð og miskunn allan þann rétt, að stýra skipinu með fram
ströndum Íslands.
Ef maður vildi bera þetta fyrirkomulag
saman
við eitthvað annað,
þá virðist mer það ekki mjög ólíkt því,' að
kandídat frá prestaskólanum
skyldi að afloknu prófi fá þau rettlndí,
að mega verða meðhjálpari,
þvI í samanburði
við hitt yrði sú tign
ekki hærri, sem honum bæri.
Öllum öðrum útásetningum
við nefndarinnar uppástungu
er svo vel svarað, að mer þykir ástæðulaust, að
taka fleira fram. En hvað snertir breytingaratkvæðin
á atkvæðaskránni
undir 3. og 4. tölul., þá eru þau nú næsta ólík, Hið fyrra þeirra
gleður mig í rauninni,
þar sem það alveg vill fella burtu greinina
um árangurinn
af prófinu eður 7. gr., og það gleður mig því heldur,
þar sem sá þingmaður,
sem hefur borið upp breytingu þessa, var
eínmitt einn af þeim fáu, sem voru nefndarálitinu
mótsnúnir,
og
gengur bann þannig inn á skoðun nefndarinnar,
og álítur eins og
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nefndin rettindi
þau, sem 7. gremm
gefur, alveg árangurslaus.
Breytingaratkvæðið
aptur á móti undir 4. tölul, er næsta ólíkt hinu
fyrnefnda,
því mer virðist það alveg sama inni halds og 7. grein
frumvarpsins,
og því að eins orðabreyting,
sem er miður heppileg.
Þannig stendur
þar:
«fá með því ekki leyfl», í staðinn fyrir: "fá
ekki með þvi leyfi".
Þessi breytingaruppástunga
virðist þvi ekki
miða til neinna bóta á frumvarpinu,
heldur
að eins gjöra málið
nokkru verra, og er þó synd að segja, að það se vandað á hinum
kgl. frumvörpum.
Eg mun þvi greiða atkvæði móti báðum þessum breytingaratkvæðum.
Konungs(u71trúi:
Eg skal ekki fara mörgum orðum um frumvarpið, heldur einungis taka það upp aptur, að alþingið hefur hvað
eptir annað
borið sjómannakennsluna
upp fyrir stjórninni
sem
sannarlegt
nauðsynjamál
landsins og mesta áhugamál
þjóðarinnar,
og stjórnin hefur samið þetta frumvarp
einmitt til þess, að verða
við óskum þingsins
í þessu nauðsynjarnáli;
þingið hefur skipað
sinum
beztu kröptum
að taka frumvarpið
til meðferðar,
og nú
verður gengið til atkvæðagreiðslu;
hún á að sýna, hvaða þýðing
þingið sjálft leggur i óskir sínar.
En þar sem í þessu máli, eins og í öðrum, er komin fram sú
grýla, sem vill að þingið af óánægju við stjórnina
ráði frá öllum
nýjum álögum, svo lengi sem alþingi ekki hefur fengið fjárhagsráð
og löggjafarvald,
hvort sem ræða er um mál, er nauðsynleg
eru
fyrir landið og gagnleg eða ekki, skal eg leyfa mer að fara nokkrum orðum um hana.
Það hefur fleirum sinnum
í þetta skipti verið tekið fram her
f salnum,
að megn óánægja se í landinu
yfir því, hvernig lögunum se beitt, bæði frá löggjafarvaldsins
og frá stjórnarinnar
hálfu.
Eg skal ekki mótmæla því, að þessi óánægja se til, en því skal eg
fastlega halda fram, að löggjafarvaldið
her f landinu hefur ekki í
neinu brotið á móti hinum gildandi lögum og stjórnin eigi heldur
í neinu.
Óánægjan er þess vegna sprottin af því, að hin gildandi
lög, sem stjórnarfyrirkomulagið
er byggt á, geðjast mönnum ekki,
og á þetta ser í lagi við með tilliti til sjálfs stjórnarfyrirkomulagsins, sem menn nú í mörg ár hafa verið að starfa að að fá
breytingu á, án þess að það hingað til hafi heppnazt.
Eg skal ekki
fara orðum um það, hverjum
þetta sé að kenna, því þess konar
rannsóknir
gjöra ávallt sundurþykkjuna
meiri, á meðan hver ærlegur maður hlýtur að óska að sættir
komist á.
En eg skal taka
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það fram, að hver sá, sem vill landinu vel, verður alvarlega að
reyna til að gjöra ser ljóst, hvaðan þessi óánægja sé sprottin, og
lagfæra það, sem hefur valdið henni. Ef stjórn landsins hefur
brotið á móti gildandi lögum, þá er það ekki nægilegt her og hvar
að lýsa yfir óánægju sinni, heldur er það skylda þingsins gagnvart
landinu, eins og það samkvæmt alþingistilskipuninni
eru réttindi
þess, að koma fram fast ák veðnum umkvörtunum yfir afbrotunum ;
en ef ekki er svo, þá dugir ekki að lýsa yfir þessari óánægju,
hvorki við frumvarp um hvalkjöt, né við önnur frumvörp, heldur
verður að leita meðala móti óánægjunni, þar sem þau eru til; þá
verður að reyna til að ná lagfæring á þvi fyrirkomulagi, sem valdið hefur óánægjunni, en ekki erta þá menn, sem samkvæmt skyldu
þeirra hlýðnast þessu fyrirkomulagi.
En nú þykir nokkrum þingmönnum, að ekki verði ráðin bót
á þessu með þeim hætti, sem þeim virðist hinn beztl, eða í stuttu
máli: þeir vilja ekki hafa neina bót á málinu, nema hún i öllu falli
þeim í geð; en eg skal leyfa mel' að spyrja: er þetta nú skynsamlegt, þegar ræða er um mannaverk, sem ómögulega geta verið
öllum til geðs? Látum oss skoða málið hreint og beint, sem það
liggur fyrir. Vér óskum allir breytingar á stjórnarfyrirkomulagi
landsins; ver höfum á undanförnum þingum náð samkomulagi um
öll veruleg atriði stjórnarskrárinnar,
að undanteknu einu einasta:
um tilhögun framkvæmdarvaldsins
og stjórnarábyrgð
þá, sem
þvi á að vera samfara. Meiri hluti þingsins segir: ef ver ekki getum fengið þessa ákvörðun einmitt í því formi, sem oss þykir bezt,
þá viljum ver ekki hafa stjórnarskrána.
Þrisvar er búið að ræða
þetta spursmál, og þrisvar er búið að tilkynna þinginu, að þó að
hans hátign konungurinn innilega óski, að verða við óskum Íslendinga í þessu máli, og í öðrum, geti bann ómögulega tekið þessar
tillögur þingsins til greina.
Her liggur þannig fyrir svo alvarlegur ágreiningur, að annaðhvort verður að mínu áliti að leita samkomulags á þeim grundvelli, sem eptir hinni nákvæmustu yfirvegun virðist konunginum sá
eini mögulegi, eða þá láta standa við það sem er, því þó meiniogamunur kunni að vera um það, hvort alþinginu beri samþykktaratkvæði í þessu máli - eg ætla ekki að svo stöddu að fara einu
orði um þetta spursmál - þá getur enginn vafi verið á því, að
konunginum beri bæði samþykklarvaldið og úrskurðarvaldið i þessu
máli. Ef þingmenn hafa það hugfast, að tilkall vort til frjáslegrar
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stjórnarskipunar
CI'
byggt á heit yrði einvaldskonungsins,
þ. e. á
náðargjöf konungsins,
og að stjórnarskráin,
hvort sem verður, á
að vera náðargjöf konungsins,
eins og þingið sjálft hefur farið orðum um það í ávörpun
sínum, og á sama hátt sem grundvallarlög
Danmerkurríkis
voru gefin "af Kongelig Magtfuldkornmenhed»,
þá
virðist mer það, að vegurinn til samkomulags
se hreinn og beinn.
Kjósi menn annan
veg, má búast við, að hann ekki geti leitt til
samkomulags,
en þá verður að taka afleiðingarnar
eins og þær eru,
og ekki vera óánægður með þær, af því menn hafa sjálfir kosið þær.
Eg hef ekki farið þessum
orðum til þess, að gera lilefni til
kappræðu,
heldur til þess, að biðja þingmenn
bæði við hinar aðrar
umræður á þinginu, og ser f lagi við þær umræður um stjórnarbótarmálið, sem innan skamms fara Í hönd, vel og vandlega að yfirvega öll atriði þessa allsherjar-máls,
og skoða þau frá öllum hliðum.
Grímur Thomsen:
Eg voga ekki, því eg ímynda mer, að hinn
háttvirti forseti mundi ekki leyfa það, að taka mer tilefni af orðum konungsfulltrúa,
til að halda vörn uppi fyrir þinginu, að öðru
leyti en þVÍ, að eg verð að svara því nokkuð, sem bæði konungsfulltrúi og sessunautur
minn þingmaður
Gullbringusýslu
hafa sagt,
að menn köstuðu her frumvörpum
stjórnarinnar
af þeirri ástæðu,
að þeir bæru þykkju til stjórnarinnar.
Eg verð nú að svara fyrir
mig, af þVÍ eg fyrst við inngangsumræðu
hinna kgl. frumvarpa lagði
það til, að ekki væru kosnar nefndir
Í þau, að eg gjörði
þetta
af engri þykkju við stjórnina
fyrir aðferð hennar við oss íslendinga
í stjórnarbótarmálinu,
heldur réð eg til þessa af þVÍ, að það er alkunnugt,
að stjórnin tekur lítið tillit til tillaga alþingis f hvaða máli
sem er. Fyrst svo er, sem enginn neitar, þá fannst mer ísjárvert,
að þingið verði Uma og fe landsins til að ræða þessi frumvörp alveg til ónýtis,
og þetta mál, sem nú er fyrir, er eitt af þeim.
Eg var svo frægur 187 t að vera í þeirri nefnd, el' þá var kosin í
þinginu út af þessu máli, ásamt hinum 2. konungkjörna
þingmanni
og hinum núveranda
framsögumanni,
þingmanni Snæfellinga,
og þá
fylgdum við í tillögum okkar góðu bóndaráði,
að fyr værl bati en
albati væri, og slungum við í því skyni upp á því fyrirkomulagi
við
sjómannakennsluna,
sem að öllu leyti var samsvarandi
kringumstæðum vorum, en undir eins fullnægði þörfum vorum nú sem stendur.
Þessum tillögum okkar, sem þingið aðhylltist,
hefur stjórnin
eða
stjórnarráðið
ekki gefið hinn minsta gaum.
Uppástunga þingsins frá
1871 harði þó það ser tii ágætis, að henni var lítill kostnaður
sum-
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fara; og nú kemur frumvarp í sama máli frá stjórninni, sem hefur
miklu meiri kostnað { för með ser. Eg leyfi mer út af þessu, að
minna þingið og konungsfulltrúa á, að meðan ekki var á kominn
fjárhagsskilnaðllr
Dana og Íslendinga,
þá bar stjórnin það ávallt
við, þegar Íslendingar beiddust einhverrar nauðsynlegrar
stofnunar, sem fe þurfti til, að fe vantaði; en nú eptir að aðskilinn er fjárhagur Dana og Íslendinga, þá lætur stjórnin rigna yfir oss frumvörpum, sem hafa svo mikil fjárútlát í för með ser, að óbærilegt
hlýtur að verða landi og þjóð. Ástand vort nú er svo, að ver
höfum ekkert fjárforræði, heldur hefur stjórnin ein umráð fjár vors
að lögum, - eg segi: að lögum; þvi eg viðurkenni fullkomlega
rétt stjórnarinnar yfir oss í þeim e ínum. En - af því stjórnin,
en ekki ver, að lögum hefur fjárráð vor Ser í hendi, þá getum ver
með engu móti ætlazt á, hver útgjöld hún kann að leggja á landssjóð vorn þangað til á næsta þingi, því það er svo eg brúki
orð konungsfulltrúa - konungsins «egen Magtfuldkommenhed»,
sem
hefur ótakmörkuð yfirráð yfir oss J þeim efnum; og því hljóta menn
að sjá, að þa~ er úgjörnlngur
fyrir oss, að beiðast nokkurrar fjárálögu á landssjóð vorn að svo komnu, að það er rangt af þinginu,
ef það skyldi verða stjórninni samferða í því að stinga upp á nýjum álögum á landið í ofanálag ofan á allt það, sem stjórnin kann
ein út af fyrir sig að fyrir skipa.
Eg lái að vísu stjórninni það
ekki, þó hún fylgi ekki vorum ráðum; en hún má þá ekki heldur
lá oss, þó ver ráðum frá hennar frumvörpum; það verður að vera
kaup kaups. En það er mín meginregla á þessu þingi, að ráða frá
öllum þeim stjórnarfrumvörpum,
sem fara fram á nokkurn kostnaðarauka fyrir landið og sem í annan stað auka vald landshöfðingja. Ef þingið hefði löggjafarvald, álít eg vald landshöfðingja of
lítið, en meðan það ekki hefur löggjafarvald, álít eg vald hans of
mikið. Hvað nú snertir þetta frumvarp um sjómannaskóla, þá hafa
óskir um slíka stofnun opt komið fram á alþingi, og eg finn til
þess, að það er mikilsvarðandi mál fyrir landið, ekki sízt eptir að
ýmsum atvinnuvegum landsins er tekið nokkuð að fara fram, einkum innlendri verzlun og sjöveiðum.
Eg vil því gjöra undantekning með þetta frumvarp, og gefa því atkvæði mill, ef breytingaratkvæði milt undir 4. tölul. getur komizt að,- því hvað 7. grein frumvarpsins viðvíkur, þá álít eg hana alveg gagnslausa eins og hún er,
með því hún veitir allt of lítinn relt í samanburði við skyldu þá,
sem sjómannaefnunum
er á herðar lögð með prófinu, því 3. grein
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inniheldur í rauninni allt það, er heimtað er af þeim mönnum, er
fullnuma eiga að heita í sjómannafræði.
Þar á móti eru felldar þar
úr ýmsar þær ákvarðanir, er standa í sams konar dönskum lögum,
t. a. m. um það, að sjómannaefnin skuli takast á hendur einhverja
langferð á sjó, t. d. suður fyrir Góðrarvonarhöfða.
Þess vegna
geta þessi fyrirhuguðu
íslenzku sjémannaefnl ekki, meðan þetta
skilyrði er óuppfylIt, stýrt dönskum skipum í langferðum á sjó, og
eru þannig bundnir að eins við strendur Íslands. Nú var það mín
meining með breytingaratriðinu
undir 4. tölul., að þó þessum íslenzku sjómönnum væru ekki leyfðar langferðir á dönskum skipum,
þá væru þeim þær leyfðar á íslenzkum skipum.
Framsögumaður
hlýtur því að hafa misskilið breytingaratkvæðið,
þar sem hann heit
það inniheidi engan meiningamun,
heldur að eins orðamun.
Þetta
vona eg framsögumaður sjái, þegar hann gætir að. Það eru nefni\.
til skipseigendur á Íslandi, sem senda verzlunarskip til útlanda, er
stýrt er af mönnum, er að eins hafa tekið próf hjá prívatmönnum
her f landi, og eins er um öll hákarlaskip íslendinga, að þeim
er 'stýrt eingöngu af mönnum, er að eins hafa gengið undir
prívatpróf, og veit eg ekki betur, en allt fari með góðu lagi fyrir
því. Líka hafa verið búin til tryggingarfélög
handa þessum skipum, og getur það heppnast vel. Eg mæli því með þessu breytingaratkvæði, ef þingið á annað borð aðhyllist frumvarpið, með því
það þannig veitir sjómannaefnunum
langtum meiri réttíndi en hið
kgl. frumvarp ætlast til.
Stefán Eiriksson : Eg verð að fara fám orðum um frumvarp
þetta áður gengið er til atkvæða. Það hefur komið fram í ræðum
þingmanna, að sá skóli, sem her um ræðir, Yl'ði allt of kostnaðaðarsamur, einkum þegar þess er gætt, að hann engan veginn getur sams varað þeim tilgangi, er frumvarpið sjálft ætlas t til, í samanburði við kostnaðinn; því meiningin er sú, að koma her upp íslenzkum skipstjórnarmönnum.
Eptir því sem stendur í frumvarpsins 1. grein á fyrir skóla þessum að standa kennari með 600
rd. launum, og auk þess eru honum ætlaðir 300 rd. upp í húsaleigu, til eldiviðar o. s. frv., og þetta allt af opinberum sjóði.
Og þegar litið er í ástæður fyrir frumvarpi þessu, sest, að enn
fremur á að útvega verkfæri og ýmislegt, er til kennslunnar þarf,
einnig fyrir opinbert fé, og mundi sá kostnaður ómögulega geta
orðið minni en svaraði 100 rd., svo að kostnaðurinn
alls yrði
sjálfsagt ekki minni en 1000 rd.; þó kæmi öll þessi kostnaðarsama kennsla, sem til er ætIazt eptir 3. grein, ekki að þeim tiI-
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ætluðu notum, þar sem sjómannaefnin að eins fá rétt til þess
að sigla umhverfis strendur íslands; eg hlýt því að vera nefndinni
samdóma um það, að frumvarpið er alveg árangurslaust, og þegar litið er á niðurlag 7. greinar þess, þá gjörir hún útslagið, að
frumvarpið er öbrúkandí;
þar stendur nefnilega, að sjómannaefni
verði að fullnægja ýmsum skilyrðum, sem síðar kunna að verða
sett; þessi skilyrði geta verið svo, að þó lærisveinar hefðu staðizt prófið eptir kennslugreinum
5. greinar, þá gæti svo farið, að
þessi huldu skilyrði væru svo úr garði gjörð, að enginn vildi
ganga að þeim atvinnuveg, að vera skipstjórnarmaður;
eg get því
ekki fengið af mer að kasta þungum steini á nefndina, af því
fyrirkomulag það, sem stjórnin ætlast til að fljóti út af sjómannakennslu þessari, er alveg árangurslaust til framfara fyrir landið, og
þar sem konungsfulltrúi bar þinginu á brýn, að það færi illa með
frumvörp stjórnarinnar,
þá sýnast mer þær ávltanir ástæðulausar.
þvi eg vil spyrja: hvaða tillit hefur stjórnin tekið til þeirra breytinga, sem hin siðari alþingi hara gjört við frumvörp hennar?
Eg
vil einungis benda á málið um leigu brennisteinsnámanna
I Þingeyjarsýslu, þar sem stjórnin af einræði sínu hefur leigt þær með
langtum minna eptirgjaldi, en þingið reð til, og þannig gjört samhljóða atkvæði þingsins að engu.
Þegar nú svona áriðandi upp. ástungur þingsins, sem landinu eru til heilla og framfara, eru að
vettugi virtar af stjórninni eins og þetta eina dæmi sannar, þá
vona eg, að það. geti ekki álitizt, að þingið sýni af ser nokkurn
mótþróa, þótt það ráði frá að löggilda þau frumvörp, sem fara í
allt aðra átt en við á á Ís landi.
Jón Sigurðsson:
Af því eg áður, í öðru máli, hef talað nokkur orð, sem menn munu hafa skilið svo og svo, þar sem það
hefur verið sagt, að eg hafi lýst yfir þykkju til stjórnarinnar,
þá
skal eg kannast "ið það að nokkru leyti, og að nokkru leyti ekki.
Séu þessi orð mín heimfærð til stjórnarskipunarmálsins,
og aðferðar þeirrar, sem stjórnin hefur framfylgt andspænis Íslendingum
i því máli, þá ber eg enga þykkju til hennar fyrir það, en þvi get
eg ekki neitað, að mer hefur sárnað aðferð hennar, eða með öðrum orðum, eg hef kennt til þess, hvernig stjórnin hefur farið að
við oss Íslendinga í stjórnarskipunarmálinu
að undanförnu.
Aptur á móti ber eg verulega þykkju til stjórnarinnar fyrir meðferð
hennar á tillögum þingsins i ýmsum öðrum málum.
Eg skal
ekki segja mig betri en eg er, og játa það fúslega, eg el' stoltur
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af náttúru.
Þegar þvi leitað er ráða til min,
hvort sem það er
af æðri eða lægri, og eg legg hin heil ustu og beztu ráð, sem mer
er unnt, þá get eg ekki gjört að því, a~ eg þykkist,
þegar ráð
þessi eru alveg virt að vettugi,
og eg er hafður sem menn segja
fyrir narra.
Konungsfulltrúi
lýsli þvi yfir, að almenn
óánægja
mundi vera í landinu við stjórnina
út af ýmsum aðgjörðum
hennar, og bann var að leitast við að sýna og sanna,
að sú óánægja
væri ástæðulaus,
af því stjórnin
hefði farið ávallt rétt og löglega
að.
Eg efast að vísu ekki um, að stjórnin
yfir höfuð hafi farið
löglega að við aSB Íslendinga,
en það verður aldrei af henni borið>,
að hún hefur farið mjög óheppilega
að í ýmsum stjórnarathöfnum
sínum,
sem af langt yrði upp að telja,
og þar af er óánægjan
sprottin.
Þar sem hann kom stjórnarskipunarmálinu
í samband
við þetta mál, þá átti það að mínu áliti alls ekki við, og þar sem
hann gaf í skyn, að allar þær ívilnanir
í sljórnarlegu
tilliti, sem
þjóðin yrði aðnjótandi
frá hálfu stjórnarinnar,
væri einber náðargjöf, þá get eg ómögulega
verið því samþykkur.
Eg játa það að
vísu salt að vera, að einveldis-afsölun
Friðriks 7. við þegna sína,
eins Dani sem Íslendiaga, var sannkölluð
náðargjöf,
en þegar
hann hafði afsalað ser einveldinu
á annað borð, þá flaut þar af,
að hann hlaut að gefa þjóðinni nýja stjórnarskrá,
sem út af fyrir
sig ekki getur álitizt nein náðargjöf,
því að þá átti þjóðin beinlínis reu á að fá stjórnarbót,
eða þá stjórnarskrá,
sem fullkomlega samsvaraði
þeim relli, sem henni var veittur við afsölun einveldisins.
Og skal eg svo ekki tala fleira að sinni.
Sigurður Melsteð:
Eg ætla ekki að svara mörgum
orðum
upp á það í ræðu framsögumanns,
er til mín var stýlað, með því
orð mín við undirbúningsumræðu
þessa máls standa enn óhrakin;
eg skal að eins leiðrétta
(tá rangfærslu
á orðum mínum, er kom
fram í ræðu hins heiðraða framsögumanns.
Hann bar mer það á
brýn, að eg hefði átt að segja, að kennslufyrirkomulagið,
eptir þvi
sem frumvarpið
stingur upp á, væri að öllu leyti heppilegt.
Þetta
sagði eg ekki; eg sagði að eins að nefndin hefði ekki farið inn í
einstök atriði þessa máls; þannig hefði hún til dæmis ekki bent á,
j hverju
kennslu-fyrirkomulag
það, sem í frumvarpinu
stendur,
væri óheppilegt.
Þar sem hann enn fremur talaði um kennarann,
og þóttist ekki geta skilið að bann
yrði íslenzkur,
og skoraði á
mig í því skyni, að benda á manninn,
þá get eg það að vísu ekki,
en það er öll ástæða til að ætla, að kennarinn
verði íslenzkur; því
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gæti maður að 1. grein frumvarpsins, þá er þar talað um íslenzkt
stýrimannspróf,
og það \lendir mer á, og það skil eg svo, að ekki
að eins skólinn verði á Íslandi, heldur og að kennslan muni fara
þar fram á íslenzkri tungu, annars væri það ekki rettnefni að- tala
um íslenzkan sjómannaskóla og íslenzkt stýrimannspróf.
Að öðru
leyti ætla eg ekki að fara tleiri orðum um frumvarpið.
Eg þykist
þess fullviss, að þingið muni ekki fella þetta frumvarp, sem miðar
til þess, að koma á legg þeirri stofnun, sem getur orðið hið öflugasta meðal til að koma upp verzlun vorri og samgöngum við
aðrar þjóðir, sem getur orðið fóturinn undir einum helzta bjargræðis- og atvinnuvegi þessa lands, fiskiveiðum vorum, og þannig
orðið til þess, að etla framfarir þjóðar vorrar á svo verulegan hátt.
Alþingi hefur jafnan áður stutt þetta mál, og því vona eg, að það
fái hin sömu úrslit nú sem áður frá þinginu.
Konungs(ulltrúi:
Eg skal einungis leyfa mer að benda á
þann misskilning, sem kom fram í ræðu hins beiðraða þingmanns
Suður-Þingeyjarsýslu,
þar sem hann sagði "að konungurinn væri
búinn að afsala ser einveldinu í hendur þjóðarinnar".
Það verður
ef til vill seinna Lími til að ræða þetta spursrnál ýtarlegar, en hér
skal eg einungis geta þess, að hinn hásæli konungur Friðrik VII.
het þegnum sínum að gefa þeim frjálslega stjórnarskipun, en hann
afsalaði sér ekki einveldinu fyrri, en hann með grundvallarlögunum af 5. júní 1849 veitti Dönum hluttekning í löggjafarvaldinu og
fjárhagsráðunum.
Þðrarini: Böðvarsson:
Af því eg á breytingaratkvæði á atkvæðaskránní,
þótti mer réttara að standa upp; gjörði eg þetta
breytingaratkvæði í von um, að frumvarpið yrði samþykkt af þinginu; eg sný þvi máli mínu að frumvarpinu, er eg hiklaust mun
gefa atkvæði mitt.
Fyrst það nú styður annan aðal-atvinnuveg
landa minna, þá get eg ekki 'gefið atkvæði móti því, þó stofnunin kosti nokkra dali. Þingið hefur líka áður beðið um sjómannakennslu, jafnvel þótt það þá hugsaði sér fyrirkomulagið við bana
nokkuð öðruvísi. Reyndar varð kostnaðurinn þá allt að 1000 rd.,
og hér í frumvarpinu er hann 900 rd., svo stjórnin gengur þar þó
ekki lengra en þingið.
Það hefur verið talað um, að kennslan
hlyti að verða á dönsku, en þess konar ástæðulausar
getgátur eru
óþarfur, því það er viðurkennt, að ekkert á fram að fara í landi voru
nema á landsins máli. Hvað nú snertir breytingaratkvæði mitt, þá
gjörði eg það af því eg áleit, að ákvörðun þessi í 7. gr. hefði
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engan verulegan
árangur að svo stöddu,
heldur þótti mer heppilegra að setja þá fyrst lög um reuindi
Þ.eirra, sem nema á skólanum,
þegar hann er kominn á.
Að minnsta kosti heit eg, að
sami árangur næðist af frumvarpinu,
þó greinin
stæði þar ekki,
því það er kunnugt,
að landsmenn
hafa leyft ser út á haf áður,
og mundu þeir eins hætta ser í sjóferðir fyrir því, þótt grein þessi
stæði,
en eg heit að nógur tími væri síðar meir að ákveða um
réttindi þessara
manna,
þegar skólinn
væri búinn að sýna, hvað
hann dygði.
Falli nú breytingaratkvæði
mitt,
mun eg aðhyllast
breytingaratkvæðið
undir 4. tölulið.
Eg orðlengi svo ekki meira
um þetta mál, en vona þess að eins, að þingmenn
fallist á frumvarpið með þeim breytingum,
sem við það eru gjörðar.
Framsögumaður:
Menn hafa hingað til strandað
á því, hver
væri munur á þeim kennslugreinum,
sem f frumvarpinu
standa, og
tilsvarandi
ákvörðun í Danmörku.
En eg hef nýlega fengið hina
dönsku tilskipun um þetta efni, og sé eg þá, að þar er orðrétt allt
hið sama heimtað af sjómannaefnunum,
eins og hel' í frumvarpinu, eða með öðrum orðum, að það er alveg eins mikíð krafizt af
þessum íslenzku sjómannaefnum
og þeim í Danmörku,
hvað sem
sessunautur
minn, þingmaður
Gullbringusýslu,
segir UDl það.
Eg
verð því að halda skoðun minni óbreyttri.
Benidikt Sveinsson:
Hvað snertir breytingaratkvæðið
undir 4.
tölulið á atkvæðaskránni,
þá skildi eg það að vísu á sama hátt
sem þingmaður Rangæinga
sagði, og get því alls eigi sagt, að þetta
breytingaratkvæði
se óskiljanlegt,
en eg álít það eigi að síður ðcorreet, sem menn segja, því það tekur ekki það fram, sem það átti að
taka fram.
7. greinin öll í heild sinni er nefnilega ranglát, öfug
og óeðlileg í samanburði
við 3. grein,
þar sem allt er heimtað
bið sama hér um bil og af hinum dönsku skipstjóraefnum
í Danmörku, eða að minnsta kosti getur orðið heimtað
eptir 3. grein.
Eg minnist þess við þetta tækifæri, að eg þekkti, er eg var í Kaupmannahöfn
fyrrum, ómenntaðan
ungan bóndamann,
sem kom frá
Norðurlandinu
til Kaupmannahatnar;
eptir rúma 4 mánaða dvöl
þar tók hann próf í sjómannafræði
í Kaupmannahöfn
með bezta
vitnisburði
eður fyrstu aðaleinkunn,
og var hann þó alls ekki gáfumaður,
og svo illa að ser,
að hann 1. d. ekki kunni að leggja
saman t og t, því síður að hann kynni eitt orð í dönsku, er hann
kom.
Eigi að síður tók bann prófið sem sagt með bezta vitnisburði.
Eg man svo vel eptir þessu af því að eg, ásamt fleiri Ís-
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lendingum,
sem lifa enn, og einn þeirra er hérna í Reykjavík,
leiðbeindi honum dálítið, meðan
hann var að nema fyrstu undirstöðuatriðin
í reikningi
og reyna að geta bjargað ser í dönsku.
Sér það nú ekki hver maður, að það er ranglált að takmarka rétt
þeirra manna,
sem hérna eiga að nema
og sem allt eins mikið
er ætlað að læra, fremur heldur en þeirra, sem nema hið sama í
Danmörku?
Jú, því það er auðvitað og segir sig sjálft, að sami
réttur, sem leiðir af þvi, að þeir hafa tekið próf, á að veitast mönnum þessum sem þeim, er numið hafa við danska skóla, en á hinn
bóginn er það aðgælandi, að her ræðir einungis um theoretiskt próf,
og þar af leiðir, að hvorugum
þessum mönnum getur orðið veittur annar eða meiri rettur en sá, sem eingöngu leiðir af thearetiskr; þekkingu.
Sá réttur,
að færa skip um viða veröldu eður
vissra landa í millum,
gefst þeim auðvitað ekki, nema þeir líka
eða þar að auki hafi uppfyllt þau verklegu eða praeiiskú skilyrði, og
þau eru í Danmörku
t. a. m. hinar svo kölluðu langferðir
á sjó,
sem er sama sem mælikvarði fyrir nauðsynlegri
æfingu.
Eg álít
sökum þess, að það hefði verið allshendis
nauðsynlegt,
að fella
alveg burtu 7. grein, þar eð hún sem sagt að einu leytinu óeðlilega takmarkar
rétt manna, en að hinu leytinu segir ekkert annað
en það, sem blátt áfram segir sig sjálft.
Eg get ekki, hvernig
sem eg velti þessum greinum
fyrir mer, séð betur,
en að undir
þeim búi það, sem kemur svo opt fram frá hálfu ráðgjafastjórnarinnar í Danmörku,
að Íslendingum
sé berlega gjört lægra undir
höfði, af því þeir eru Íslendingar,
en sú stjórn, sem heimtar, sem
búast er við, skynsamleg
rök fyrir öllum gjörðum hins ráðgefandi
þings, og sem jafnframt
álítur sig vera «absolutdómara yfir þvi,
hvað skynsamlegt
se, sú hin sama stjörn ætti sannarlega
að vara
sig á þvi, að gjöra Íslendingum
lægra undir hörði en Dönum, þótt
þeir uppfylli sömu skilyrði, því hún getur ekki gjört ráð fyrir, að
þingið sé svo blindað, að það ekki reki augun i, hve óskynsamlegt
þetta að minnsta kosti sé,
Eg ætla að öðru leyti ekki að þessu
sinni að fara út i sjálft stjórnarmál
vort, til þess mun gefast tilefni
siðar meir, en hafi ástæða verið til að finna misskilning
í orðum
þingmanns
Suður-þingeyinga,
þá var sannarlega
ekki minni ástæða
til að tala um misskilning
í seinustu
ræðu konungsfulltrúa.
Jón Petursson:
þegar eg lít á frumvarp þetta,
þá virðist
mer það ekkert efarnál, að þeir, sem ganga á þennan skóla, muni
geta orðið vel að ser í sjómannafræði,
með þvi þar er krafizt bins
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samn og í Danmörku;
slík stofnun hlyti þvi að verða einkar-góð.
Og þegar menn kæmu útskrifaðir
frá þessum
skóla,
þá mundu
eflaust flestir skipseigendur
á tslandi kjósa þá ser til skipstjóra.
Um rétlindi
þeirra þyrfti þess vegna í rauninni
enga lagaákvörðun.
því þeir fá af sjálfu ser þessa hagsmuni.
Alþingi hefur nú áður
beðið um, að slík stofnun kæmist
hér á fót, þar sem menn ættu
kost á að nema sjómannafræði,
og það er slík stofnun sem frumvarpið fer fram á, og því hlýt eg að mæla með því, og þó prófdómendurnir
eigi að vera danskir,
þá gjörir það lítið til vegna
þess að aðalvísindagreinin
er reikningur,
en það er sú kennslugrein, sem svo er vaxin, að menn þurfa ekki að vera vel að ser í
þvi tungumáli,
sem reikningsbækur
eru ritaðar á, til þess að geta
skilið þær til hlítar.
Þetta er alkunnugt.
Þó að því prófdómandinn væri danskur við þessa stofnun,
þá gæti hann hæglega
vitað,
hvort rétt væri svarað eða ekki, þvi að prófið gjörist mestan hlutann með reikningi.
Hvað nú breytingaratkvæðið
undir tölulið 3.
viðvíkur, þá er það að mer finnst golt, og er það her um bil sama,
sem breytingaratkvæðið
undir 4. tölulið.
Í'ingmaður
Árnessýslu
sýndi, að það er fullskiljanlegt,
og væri allt annað en 7. gr. frumvarpsins, þó framsögumaður
skildi það ekki.
Í'Ingmaður
Árnesinga
sagði, að það væri ekki correct, af því að í 3. gr. frumvarpsins
væri heimtað
bið sama og i Danmörku,
og þess vegna ættu Íslendingar
að hafa sama rétt og þeir,
sem útskrifaðir
eru í Danmörku.
En þess má ekki vænta, að Íslendingar
geti orðið stýrimenn á dönskum skipum,
af því að þeim yrði þá að fylgja sú
skylda, sem á slíkum mönnum hvílir í Danmörku,
að ganga í herþjónustu
á danska ílotanurn.
Það er þvi svo eðlilegt, að þessum
mönnum
verði ekki veittur réttur
að færa dönsk skip, nema með
fram ströndum
landsins.
En frumvarpið
þröng var aptur á móti of
mikið réttindum
þeirra, er færa íslenzk skip; þessir menn ættu að
hafa fullan rðtt til að færa íslenzk skip hvert sem vildu,
og eins
skip annara þjóða en Dana, ef ekkert er í lögum þeirra þjóða því
Iii fyrirstöðu.
það útheimtist
reyndar meira en prófið eitt iii að
fá stýrimanns-patent
i Danmörku,
svo sem að maður verður að hafa
farið langferðir
á sjó, en það er máli þessu ekki svo viðkomandi,
og þvi ætla eg ekki að fara út i það.
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg skal geta þess
út af 7. gr.
frumvarpsins,
að mer fannst
þingmaður
Rangæinga
vera ánægður
með bana,
ef breytingaratkvæði
hans undir 4. tölulið gæti komízt

156

að, af því sjómannaefnunum
er þar með leyft að vera formenn á
íslenzkum skipum, en til þess að sjóferðunum
miði áfram, þá þurfum ver að fá tryggingu fyrir skipum vorum, og nú eru Íslendingar
útilokaðir frá slíkri formennsku
á sínum eigin skipum,
af því að
þeir geta ekki fengið ábyrgð hjá neinu ábyrgðarfélugl;
og það er
þetta, sem eg hef móti breytingaratkvæðinu
undir 4. tölulið.
Innlend tryggtugurfélög
geta að vísu myndazt her, en þau geta að
eins tryggt hákarlaskip
Íslendinga,
en þar frá hljóta að vera útilokuð þau skip, sem fara langferðir
til annara landa, vegna þess,
að ábyrgðarfélög
í Danmörku
heimta, að þeir séu formenn á slíkum skipum, er tekið hafi stýrimannspróf
I Danmörku.
Að því er
það snertir, sem hinn 4. konungkjörnl þingmaður
sagði, að enginn
gæti orðið danskur skipstjóri,
nema hann hefði verið á flotanum,
þá væri fróðlegt, ef hann vildi gefa skýrslu um, hvar þau lög væru.
Sannleikurinn
er sá, að danskir sjómenn,
eins og aðrir, eru skyldir
til að ganga í herþjónustu
á tilteknum aldri,
og þegar nauðsyn
krefur,
en þegar þeir hafa þjónað út, þá liggur sú skylda ekki
lengur þeim á herðum,
og þessi skylda er án alls tillits til þess,
hvort þeir eru skipstjórar
eða eigi.
Torfi Einarsson:
Mér sýnist vera allt of langrætt um 7. gr.,
en þó verð eg að eins fám orðum við að bæta.
En það hefur verið
sagt, að skynsamlegar
ástæður yrðu að vera fyrir öllu því, er ver
gjörðum, en nú get eg enga skynsamlega
ástæðu séð fyrir því, að
sá sjómaður,
sem þekkir allan jarðarhnöttinn
jafnt, skuli vera bundinn að eins við strendur
Íslands.
Sú eina skynsamlega
ástæða,
sem gæti slaðizt með þessari setningu,
er það, ef enginn partur af
sjónum væri eins hættulítill
og í kringum strendur
Íslands,
og
það held eg aldrei hafi nokkrum
manni
komið til hugar.
Mer
sýnist þess vegna rétt,
sem þingmaður
Árnesinga
sagði, að þetta
væri beinlínis að taka réttinn af Íslendingum
fyrir það að þeir væru
fslendingar;
og nú vildi eg óska, að menn hættu þessum löngu
umræðum,
einkum og sðrdeílis ef enginn af þeim, sem talar, kemur með neina nýja ástæðu.
Hallgrímur Jónsson:
þó ekkert væri annað en 7. gr. frumvarpsins, sem her ræðir um, er hún ein nóg til þess að fæla mig
frá að gefa því atkvæði mitt, því samkvæmt
henni se eg ekki að
það se leyfilegt fyrir sjómenn,
sem hrakizt
hafa langt burt frá
landi eða til annara landa, að ná landinu aptur.
Her er því gengið
fram hjá þeirri setningu,
að þeim, sem mikið er lánað, af þeim
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verður mikið heimtað, því her eru t 5 menntunargreinir,
sem heimtað er að sjómannaefni
verði fullnuma í, og er það allt annað en
það, sem áður hefur verið beðið um af þinginu.
Eg var þá með,
er þingið 1871 beiddist styrks til sjörnannakennslu,
á svo haganlegan og kostnaðarminnstan
hátt sem verða mátti, því sá mikli
kostnaður,
sem ráðgjörður
er I frumvarpinu,
er eitt með öðru sem
mer vex í augum, og mun eg því óhikað greiða atkvæði móti því,
en með nefndinni;
en komi það fyrir, að frumvarpið
standi við
atkvæðagreiðsluna,
ætla eg mer að gefa atkvæði fyrir 3. tölulið á
atkvæðaskránni.
Forseti:
Fyrst ekki taka fleiri til máls, er ályktarumræðu
þessari lokið, og verður þá gengið til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni,
sem eg ætla að allir þingmenn
hafi fyrir ser.
Sú atkvæðagreiðsla
fell þannig:
(Sjá II, bls. 162).
Forseti:
Það, sem næst liggur fyrir, er ályktarumræða
og
atkvæðagreiðsla
í málinu um konunglegt
frumvarp
til tilskipunar
um ljósmæðraskipun
á Íslandi.
Þingmaður
Barðstrendinga
er framsögumaður
þessa máls,
og
er honum heimilt að taka til máls, ef honum þóknast.
Framsögumaður:
Það var allmargt
rætt um þetta mál við
undirbúningsu
mræðuna,
og var það meðal annars sagt um nefndina, að hún hefði ekki seð neina nauðsyn á fjölgun ljósmæðra
í
landinu;
en það var þvert á móti; nefndin
sá brýna
nauðsyn á
þessari fjölgun,
ef hún hefði séð nokkurn veg til að koma henni
á, en þeir annmarkar
eru á frumvarpinu,
að þvi getur ekki orðið
framgengt,
sem þar er farið fram á, og það eingöngu
af því að
feð er nú sem stendur ekki til.
Út af því sem konungsfulltrúi
sagði áðan, skal eg lýsa því yfir, að nefndinni gekk ekki óánægja
til við stjórnina,
enda lá það mál fyrir utan verksvið stjórnarinnar.
En fyrst hann talar um að óánægja
se her í landinu,
þá CI' eg
viss um, að úr henni verður ei bælt með því, að setja slíkar stofnanir á fót, þegar ekkert fe er til, og er það sannarlega
að byggja
í loptinu,
og getur gjört þingið hlægilegt
I augum skynsamra
manna, ef það fellst á slíka fásinnu.
Annars er eg samdóma síðustu ræðu þingmanns
Rangæinga,
svo að eg gæti jafnvel skrifað
undir hvert orð I henni; þvi eg kalla það sannarlega
undarlegt
af
þinginu, ef það ræður til löggildingar
slíkra frumvarpa
sem þetta
er, þar sem ver enn engin fjárráð höfum.
Má um þetta segja, að
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betur er byr heðinnen
bráðlega ráðinn, því að ef ver aðhylltumst
nú þetta frumvarp, hvað væri það annað en að binda hendur eptirkomandi
löggjafarþinga
í fjármálum
vorum;
það stendur
líka í
hinni konunglegu
auglýsingu
nú til þingsins, beinlínis, að öll fjármál Íslands
seu alveg fyrir utan verksvið alþingis.
Þegar eg nú
sný mer að atkvæðaskránni,
þá er það að segja um breytingaratkvæðið undir 3. tölulið, að það er í alla staði gott,
ef menn að
eins gætu visað á þessa sjóði; gætu til dæmis
spítalatekjurnar
greiðzt
eins
greiðlega
eins og uppástungumaður
breytingaratkvæðisins
hélt á síðasta alþingi,
þar sem hann heit, að úr einni
Gullbringusýslu
mundu
fást 1000 rd., þá væri allt öðru máli að
gegna, en mer sýnist hann ekki gjöra ser svo háleitar vonir framvegis, meðan hann ekki ser það svart á hvítu, því eptir þvi sem
læknasjóðsreikningurinn
sýnir,
hefur ei gjaldið úr sýslu hans náð
þeirri upphæð enn sem komið er.
Og hvað landssjóðinn
snertir,
þá hygg eg að ekki muni veita af því fé, sem þar er til, til annars, er honum
er ætlað að bera.
En hvað breytingaratkvæðið
undir 5. tölulið snertir,
þá veit eg ekki til, að það próf, sem þar
er um talað,
eigi ser stað við fæðingarstofnunina.
Breytingaratkvæðið undir 7. tölulið fer því fram að færa 8 álnir niður í 4
álnir, en eg hefði helzt viljað, að þetta gjald væri ekki neitt, svo
að ljósmæðurnar
yrðu ekki rettarhærri
en prestarnir.
Um breytingaratkvæði
þingmanns
Vestmanneyinga
undir 12. tölulið skal eg
ekki margt tala, eg skýrskota að eins i því tilliti til nefndarálitsins.
Eg skil nefnilega ekki i, hví þessi yfirsetukona
skyldi verða
réttarhærri
en aðrar yfirsetukonur
i landinu, og gæti þó svo farið,
að spítalagjaldið
úr Vestmannaeyjum
hrykki
ekki til að gjalda
henni.
Að vísu yrðu laun hennar ekki hærri
en yfirsetukvenna
hér í Reykjavík,
en her er vist ólíkt meira að starfa
fyrir tvær
yflrsetukonur,
heldur en í Vestmannaeyjum
fyrir eina.
Konungs{ulltrúi:
Allir þingmenn
voru við undirbúningsumræðuna á eitt sáttir um það, að brýn nauðsyn
beri til þess
að
koma betri tilhögun á ljósmæðraskipunina
her í landinu,
en sem
nú er, og engin veruleg mótbára kom - að eg held - fram á
móti stefnu frumvarpsins,
sem er samkvæm. því, er þingið í hitt
eð fyrra gjörði ráð fyrir, og samkvæmt
tilskipun 4. maí f. á., að
láta sýslunefndirnar
og amtsráðin
ráða tölu ljósmæðraheraðanna
í
hverri sýslu.
En hin helzta mótbára móti frumvarpinu
var sú, að
kostnaðurinn
til fyrirkomulags
þess, sem frumvarpið
stingur
upp
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á, mundi verða óbærilegur
sýslusjóðunum,
sem enn þá ekki eru
komnir á fót; þess vegna vildi nefndin og aðrir þingmenn
fresta
málinu.
Eg tók það fram við undirbúningsumræðuna,
að þar
sem frumvarpið
felur ákvörðunina
um tölu ljósmæðrahéraðanna
sýslunefndunum
sjálfum á hendur,
megi gjöra ráð fyrir', að þær
taki nægilegt tillit til þess, hvaða kostnað sýslufélagið
í þessu tilliti getur borið, og eg skal bæta því við, að það eptir hlutarins
eðli hlýtur að taka langan tíma,
þó að frumvarpið
verði lögleitt,
áður en búið verður að útvega ljósmæður
handa öllum þeim umdæmum, sem sýslunefndirnar
og amtsráðin
munu ákveða fyrir allt
landið;
en einmitt
þess vegna ber að mínu áliti hin brýnasta
nauðsyn til þess,
að fresta ekki þessu lagaboði,
á meðan kostnaðurinn,
sem frumvarpið
mun hafa í för með ser, þegar svo stendur á, einnig mun verða miður tilfinnanlegur,
af því hann kemur
ekki í eitt skipti, heldur smámsaman.
Að öðru leyti munu sýslunefndir og amtsráð samkvæmt
tilskipun
4. maí f. á. vera stofnuð,
þegar lagaboð þetta kemur til framkvæmdar.
Ljósmæðraskipunin
er eptir hlutarins
eðli sveitarmál, og kostnaðurinn til hennar verður þess vegna að lenda á sveitafélögunum,
eins og frumvarpið
stingur upp á; en á hinn bóginn eiga sveitafelögin, þegar þau ekki geta borið þau útgjöld, sem eptir löggjöfinni hvíla á þeim, að leita hjálpar hjá hinu opinbera,
og þegar til
þess kemur, mun hið opinbera
reyna að útvega þeim nauðsynlega
aðstoð, annaðhvort
með láni eða með gjöfum.
Vér höfum, að eg
held, ekki allfá dæmi þess,
að svo hefur opt verið her í landinu.
En á hinn bóginn má að mínu áliti ekki veita þessa
hjálp þeim
félögum, sem sjálf geta borið sveitarhyrðarnar,
og því er það ekki
sem bezt tilfallið. að breytingaruppástunga
sú, sem stendur á atkvæðaskránni
tölulið 3, fer þess á leit að kostnaður
sá, sem her
ræðir um, bæði fyrir fátæk og efnuð héruð, verði lagður á læknasjóðinn, þó ekki verði nema fyrst um sinn.
Á meðan þessi sjóður ekki er fær um að greiða allan kostnaðinn
við ljósmæðraskipunina, og ekki heldur beinlínis
ætlaður til þess,
mun hann, eptir
minni meiningu.
bæði vera fær um að veita nokkrum hinna fátækustu héraða þann styrk, sem eg benti að, og þetta mun eigi heldur vera móthverft tilgangi hans, sem er að koma upp betri læknaskipun her í landinu,
eða að gjöra ráðstafanir
til að vernda líf
manna.
Eg fyrir mitt leyti skoða læknasjóðinn
sem nokkurn hluta
landssjöðsins,
er að vísu hefur tekjur, útgjöld og umboðsstjörn
ser,
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en sem ekki að síður el' ætlaður til einhvers þess augnamiðs,
er
landssjóðurinn
einnig annast um, og eg gjöri ráð fyrir, að læknasjóðnum einhvern tíma, þegar fjárforræðið
er komið í það horf, sem
alþingið óskar, verði slcngt saman við landssjóðinn.
Eins og launin
handa flestum læknum landsins
eru greidd úr landssjóðnum,
en
handa nokkrum
úr læknasjóðnum,
og eins og þessir sjóðir þegar
nú bæta hvorn annan (supplera) upp,
eins er það að mínu áliti,
þegar um stofnun nýrra læknaembætta
eða því um líkt, sem stendur í sambandi þar við, er að ræða,
ekki aðalspursmálið,
hvort
læknasjóðurinn
getur borið þennan kostnað, heldur hitt, hvort þess
konar ráðstöfun sé nauðsynleg
og hvort landið geti borið kostnaðinn.
Ef svo er, má til að ávísa honum annaðhvort
af landssjóðnum eða af læknasjóðnum.Sama
er að segja um sveitarnálefni; séu þau nauðsynleg,
eiga hlutaðeigandi
sveitir að útvega fe
það, sem til þeirra er nauðsynlegt,
en séu sveitirnar ekki færar
um það, verður að leita styrks til þess hjá hinu opinbera.
Pétur Petursson:
Eg álít það eitthvert hið mesta nauðsynjamál landsins, að ljósmæðrum
hér á landi verði fjölgað sem mest,
og þær menntaður
sem bezt; og mer getur ekki annað fundizt, en
að frumvarpið
yfir höfuð að tala sé svo úr garði gert, að þingið
geti fallizt á það óbreytt eður með þeim litlu breytingum,
sem
nokkrir þingmenn
hara stungið upp á. Þingmenn
þeir, er talað
hafa, hafa eigi viljað láta taka tillit til nauðsynjarinnar,
sem hin
kg\. frumvörp hafa viljað ráða bót á, af þeirri ástæðu, að stjórnin
hafi svo opt áður farið lítið eptir tillögum þingsins,
en eins og
konungsfulltrúi
sagði, á þetta engan veginn að ráða úrslitum nauðsynlegra
mála i þinginu,
enda ætla eg, að það verði örðugt að
segja, hvort stjórnin hafi optar sleppt þessu tilliti til tillaga þingsins, eða farið eptir þeim.
Þingsins tillögur hafa opt - því verður ekki neitað - ekki verið sem heppilegastar,
og því er miður,
að stjórnin hefur all t of opt fallizt á þær.
Eg vil benda á tillögur
þingsins í vegabótamálinu
og i spítalatollsmálinu,
sömuleiðis í sveitastjórnarmálinu,
þar sem þingið vildi bægja öllum geistlegum
mönnum úr hreppsnefndinni.
Þessar tillögur þingsins hefur þó stjórnin
tekið til greina, og sveltastjörnarlögin
hafa svipt presta relti til afskipta í öllum þeim málum, sem eg frá mínu sjórnarmiði
ekki get
álitið heppilegt.
Eg hef opt verið svo óheppinn hér á þingi, að vera í
minni hluta í ýmsum málum, og minni hlutinn hefði fullkomlega eins
ástæðu til að kvarta undan aðgjörðum
sjórnarinnar,
því hún hefur
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aldrei gjört það að lögum, sem minni hlutinn hefur farið fram á,
hafi meiri hluti þingsins verið þvi móthverfur.
Ef það á að verða
niðurstaðan
á þessu þingi, að kasta öllum frumvörpum
stjórnarinnar
vegna kostnaðarins,
sem þau hara í för með ser, þá hefði verið betra
fyrir þingið, að fylgja tillögu þingmanns Rangæinga í byrjun þingsins, að
kjósa engar nefndir í þau; því að sitja hel' og vera að ræða þau, og fella
þau svo algjörlega á eptir, það er auðsjáanlega
til þess einungis að eyða
fe landsins, en gjörir landinu ekkert gagn. Eg vona annars, að þinginu sé ekki fullkomin alvara með, að ætla ser að fella öll hin konunglegu frumvörp af þessari ástæðu,
en mér getur vel skilizt, að
það sé af þeirri ástæðu, að þeim sé eins og mer farið að leiðast,
að sitja á ráðgefandi
þingi, og óski, að landið fái þing með löggjafarvaldi, en meðan engin breyting er orðin á þessu, meðan þingið að
eins hefur ráðgjafarvald, en ekki löggjafarvald, þá má það ekki bregðast
þeirri köllun sinni, að gefa stjórninni
ætíð þau ráð, er það álítur hin
hollustu og hagkvæmustu
fyrir land og lýð, þá hefur það gjört sína
skyldu, og þá er það á ábyrgð stjórnarinnar,
að hve miklu leyti
hún gefur þeim gaum. .Eg vona þess vegna, að þingið eigi fleygi
frá sér þessu frumvarpi, heldur fallist á það, þótt það hafi kastað
hinum,
sem rædd hafa verið.
Þar sem konungsfulltrúi
sagði, að
læknasjóðurinn
mundi með tímanum verða látinn renna saman við
landssjóð,
þá skal eg geta þess, að það væri mer mjög kært, ef
það gæti orðið, því að minnsta kosti létti það miklum
störfum á
biskupsembættinu.
Helgi Hálfdánarson
: Af því að eg á ber eitt breytingaratkvæði á atkvæðaskránni,
þá skal eg leyfa mer að tala fáein orð,
og vil eg þá fyrst minnast lítið eitt á málið í heild sinni, enda
þótt eg gangi að þvi vísu, að tillögur
mínar verði eigi metnar
mikils og málið fái þau afdrif, sem því munu vera þegar fyrirhuguð her á þinginu,
eins fyrir þær.
Nefndin befur játað,
að brýn
nauðsyn bæri til þess, að reglulegum
ljósmæðrum
yrði fjölgað bér á
landi og bættur hagur þeirra,
og um þetta er eg sannfærður
að
allir þingmenn
eru samdóma,
eins og eg líka veit, að það er almennt álit allra laodsmanna;
þess vegna virðist mér það óskiljanlegt,
að nefndin
skuli ráða þinginu
til að kasta þessu frumvarpi, og mer virðist
það jafnvel undarlegra.
að þetta frumvarp
skuli eiga þessu að mæta, heldur en þótt þingið vilji kasta sumum hinna frumvarpanna,
sem nú hafa verið lögð fyrir þingið, þótt
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eg álíti mörg þeirra góð og gagnleg.
Þær ástæður,
er nefndin
hefur byggt á þessa tillögu sína, munu ser í lagi vera þrjár: fyrst
kostnaðurinn,
sem leiddi af því, ef frumvarp þetta yrði gjört að
lögum; í öðru lagi meðferð
stjórnarinnar
á tillögum þingsins að
undanförnu;
og í þriðja lagi áskorun landsmanna
til þingsins um
það, að forðast allar nýjar álögur.
Hvað kostnaðinn
snertir, þá
fæ eg eigi seð, að hann sé svo mikill, sem sumir þingmenn gjöra
ráð fyrir, og eg vil spyrja: hvernig eru hugsanlegar
nokkrar framkvæmdir landinu til framfara,
sem engan kostnað
hafa í för með
ser? Ef menn ekki vilja leggja í nokkurn kostnað, þá er ekki um
annað að gjöra, en annaðhvort að standa í stað, eða að þokast
aptur á bak, en hvorugt megum ver, að minni ætlun.
Hvað meðferð stjórnarinnar
á tillögum þingsins snertir, þá skal eg játa það,
að eg hef líka fundið sárt til þess, að stjórnin
hefur í ýmsum
málum tekið, að minni ætlun, allt of litið tillit til þess, er þingið
hefur ráðið til; en eigi að síður hygg eg þó, að gjört sé of mikið
úr þessu.
Eptir því sem eg hef þótzt taka eptir, þá hafa verið
áraskipti að þessu;
stundum hefur stjórnin tekið verulegt tillit til
ráða alþingis, en stundum aptur minna.
Nú getur það vel verið,
að betra árferði verði í þessu tilliti eptir þetta þing, heldur en
eptir hin næstu að undanförnu.
En þingið á, eptir minni skoðun,
ber alls ekkert tillit að taka til þess, hvort stjórnin
hefur tekið
tillögur þess til greina eður eigi f öðrum málum að undanförnu,
heldur er það skylda þess, að ráða stjórninni
í hverju máli, sem
það hefur í það og það skipti til meðferðar,
til þess, er það álítur
hið bezta og hollasta, fyrir landið, en vera ekki að einblína á það,
hvort stjórnin hafi gefið einstökum
tillögum þess gaum eður eigi
að undanförnu.
Hvað áskorun landsmanna
til þingsins um það,
að það ráði frá öllum nýjum álögum,
snertir,
þá getur hún að
vísu verið góð bending
fyrir þingið um, að varast að þyngja um
of á landsbúum,
en að fylgja þessari
áskorun
bókstaflega
og í
öllu tilliti, getur ekki "erið rétt;
því að ef engin
undantekning ætti að vera frá þessari reglu, að forðast
allar nýjar álögur,
og menn
eigi vildu verja fe til neinna
nýrra fyrirtækja
eður
stofnana, þá gæti eigi heldur orðið um neinar framfarir að ræða,
og þá yrði þingið óþarft og með öllu tilgangslaust.
Mer getur
ekki heldur virzt það skynsamlegt,
ef svo væri, að það ætti að
vera eins konar hefnd við stjórnina, að kasta öllum frumvörpum
hennar fyrir það, að hún hefur stundum áður ekki fallizt á tillög-
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ur þingsins, því að með þeirri aðferð létu menn, að mðr virðist,
sjálfa sig og landið gjalda þess, að þeim mislíkar við stjórnina.
Þar að auki virðist mer nokkur
ésarnkværnnl
í því frá þingsins
hálfu, ef það kastar alveg þessu frumvarpi
vegna
kostnaðarins,
sem af því mundi leiða, ef það yrði að lögum.
Nokkrir heiðraðir
þingmenn
hafa nl. nýlega stungið upp it, að biðja að nýju um, að
ber verði stofnaður
lagaskóli,
og þingið með flestum
atk væðum
fallizt á, að nefnd verði sett í það mál.
Það sjá nú allir, að stofnun lagaskóla her á landi hlyti að hafa miklu meiri kostnað í för
með ser, heldur en sú ljósmæðraskipun,
er frumvarpið
fer fram
á. Eg segi þetta ekki af því, að eg se því mótfallinn,
að beðið
sé um, að lagaskóla
verði her á fót komið,
heldur óska eg þess
af alhugn, að það gæti orðið sem fyrst; en eg vil, að þingið styðji
einnig þetta mál, af því að eg álít það skyldu þess, að styðja allt, sem
horft getur landinu til framfara.
Hvað breytingaratkvæði
mitt undir
12. tölulið snertir, þá sagði framsögumaðurinn,
að þessi ljósmóðir
á Vestmannaeyjum
yrði réttarhærri,
en aðrar ljósmæður,
ef hún
fengi hið umbeðna,
en þetta á hvergi við; því eg hef alls ekki
sagt, að hún hafi, eða eigi að hafa meiri rétt en aðrar ljósmæður, heldur hitt, að hún .'le meir þurfandi en aðrar, sökum hinnar
almennu
fátæktar eyjabúa.
þess vegna vona eg líka, að þingið
líti á þörf hennar, og hið einstaklega
ásigkomulag,
sem er á eyjunum, og líkni henni,
og eg vona því fremur, að það taki þessa
ósk hennar til greina, sem það alls eigi vildi sinna annari bænarskrá, sem kom úr Vestmannaeyjum,
og hvorki kjósa nefnd til að íhuga það mál, nð heldur
vísa því forsetaveginn
til yfirvaldanna.
Þar sem Iramsðgurnaður
sagði, að spítalagjaldið
úr Vestmannaeyjum mundi naumast
hrökkva til að launa ljósmóðurinni
þar, ef hún
fengi þessa launa-viðbót,
þá verð eg þó að ímynda mer, að spítalagjaldið
af eyjunum mundi fyllilega hrökkva tll þess, að minnsta
kosti í góðum fiskiárum,
en þótt það eigi gjörði það, já, þótt ekkert spítalagjald
kæmi frá eyjunum, þá væri það þó, að mer virðist,
engin ástæða, til að neita eyjarmönnum
um styrk handa ljósmóðUI' sinni.
Forseti: Eg skal geta þess, að konungsfulltrúi
er genginn af
þingi, og aðstoðarmaður
hans, herra assessor
Magnús Stephensen,
hefur tekið sæti hans.
Jón Hjaltalin:
Eg á bágt með að trúa því, að þegar um
líf og heilsu manna er að ræða, þá sen menn að sýta út í nokkra
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sklldlnga,
sem eptir því verði, sem nú er orðið á öllum landaurum, hefur mjög lítið að þýða.
Það væri nokkuð annað mál, ef
það væri gjört að skyldu, að ljósmóðir
væri í hverjum
hreppi,
eins og við gengst í öllum siðuðum
löndum,
t. d. I Danmörku
og
Preussen, og landssjóðurinn
yrði að 'borga það eða launa henni,
en nú er ekki einu sinni svo mikið heimtað,
nú er ekki heimtað
meir en 20 rd. eða hálft tryppisverð
fyrir hvern hrepp,
og það
væri sannarlega hart, ef hver sveit gæti eigi afstaðið hálft trippisverð
til að launa ljósmúður
sinni, og bjarga þannig
fleiri manna lífi.
Þegar konur liggja á sæng í örðugum
fæðingurn,
er hvervetna
tveggja eða máske stundum
þriggja
líf í veði, og skyldu þessi líf
eigi vera jafnvægi þess,
sem eitt tryppí,
nei, hvað segi eg, hálft
tryppi kostar,
þá er slíkt aum skoðun,
er verður þingi þessu til
lítils sóma.
Það má geta nærri, að mér, sem í t 9 ár hef verið að
starfa að því, að betri ljósmæðraskipun
kæmist
á her á landi,
muni gremjast annað eins og þetta, og landsmenn
skulu sannarlega fá að vita það. Það er þó sannarlega
sorglegt,
ef margra
barna móðir verður að kveljast og fá enga hjálp, af því heil sveit
hefur engin ráð til að afstanda hálft tryppisverð;
það er ergilegt,
ef þingið fer að gjöra ser þá smán,
að neita því, að leggja svo
lítið til í slíku máli, sem þetta er, og því getur
ekkert annað
gengið til þess nema viljaleysi,
en það er ekki hægt að gefa viljann, þar sem hann vantar,
en eigi að síður getur það þó lagzt
þungt á þá, sem þess eru valdir.
Eg veit vel, að framsögumaður og annar
þingmaður
við undirbúningsumræðu
þessa
máls
gjörðu lítið úr því, sem þær hefðu lært, sem eg hef haft til
kennslu,
og álitu sjálfsagt,
að þær,
er ekkert
hefðu numið,
væru eins góðar eða jafnvel betri,
en eg gæti sagt þeim margar
sögur um þær, og þær ekki frýnilegar.
En hvað það snertir, að
þær, sem hjá mer hafa lært, stæðu jafnvel hinum á baki, þá ætla
eg ekki að fara að biðja þá að sanna það her, en eg mun opinberlega á prenti skora á þá, að færa rök fyrir þessum orðum sínum.
Eg vil biðja þessa herra, sem víst hafa gengið
í skóla, og
þykjast prédika manna
bezt, að gæta að því, að þessi prédikun
þeirra miðar beinlínis til, að eyðileggja alla menntun.
Þar sem
þeir vilja slá stryki yfir alla læknislega
menntun, en einungis hrópa
reynsluna
sem fullnægjandi,
þá ættu þeir að vita það, að án
grundvallaðrar
þekkingar
er engin sönn reynsla veruleg,
eða að
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réttum notum.
Eg verð því að segja, reynsla
slíkra sjálflærðra
kvenna er aum.
Eg þekki þær konur,
sem hafa tekið við 100200 börnum, en þó aldrei vitað neitt upp né niður um það, er til
þess heyrir, að geta leyst það viðunanlega
af hendi.
Sömu reynslu
hafði formaður minn, Bjarni Pálsson;
þær gjörðu ekki annað en
sungu líksálma yfir konunum, þegar hann fór að hjálpa þeim, og
annað þess konar, og hvernig
hann fór með slíkar yfirsetukonur,
er sagt frá í æfisögu hans.
Eg vil biðja þessa góðu guðsorðsþenara vel að athuga,
hvaða afleiðing það hefur,
ef slík skoðun
sem sú, að lærdómur
og menntun
se óþörf, kemst inn í almenning, og hver veit, nema sá tími komi, að klerknum verð kippt ofan úr stólnum, og sagt við hann: eg get prðdikað eins vel og þú,
og hið sama verði gjört við dómarann
og lækninn.
Það er hart,
ef löggefandi þing, sem ætlar að verða, eigi ser afleiðingarnar
af
slíkum skoðunum,
því að þær eru einmitt þær, er valdið hafa
stjórnleysi
í siðuðum löndum;
þær komu fram í «Commuuení
Paris, og alstaðar hafa þær verið undirrót
ólukku og stjórnleysis.
Um annað eins og þetta er í raun og veru eigi eyðandi orðum.
Hvernig sem þingið tekur i málið, þá ætla eg að fara hinn beina
veginn og uppfylla skyldu mína, að svo miklu leyti og meðan mer
er auðið.
Það viðurkenni eg sannarlega,
að þingið hefur ætíð stutt
mig vel, þegar eg hef verið að berjast fyrir læknamáli vorn, en nú
er einhver meinloka komin í það.
Mer er næst að halda, að það
sé einhver landfarsótt,
sem farin se að ganga.
Eg vona líka, að
stjórnin taki allar tillögur þingsins í þessu máli til greina, sem eru á
góðum rökum byggðar, en vísi hinum til sætis, hvar þær eiga heima,
en hvað laun Ijósmæðranna
snertir,
þá virðist mer það ekki vera
skammlaust,
að þær ekki fá vinnukonulaun.
Eg skil annars ekki,
hvaðan þessi alda er runnin, en það se eg, að þessir tveir guðsorðsþénarar,
sem annars eru báðir velviljaðir, eru snortnir af þessari landfarsótt,
er nú virðist að ganga hér á þingi.
Eg ætla nú
ekki að fara fleirum orðum um þetta, og lýsi því yfir, að mer er
öldungis sama, þótt þingið fleygi frumvarpinu,
en þá ætla eg líka
að nota mik þann reit,
sem 61. grein alþingistilskipunarinnar
heimilar.
Guðmundur Einarsson:
Mig vantar mælsku til að svara hinum 3. konungkjörna
þingmanni,
enda skal eg ekki eyða tímanum
til að elta orðaleik hans fram og aptur,
Eg skal þó leiðrétta hann
í því, að það var einkum eg, en ekki framsögumaður,
sem mælti á
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móti honum við undirbúningsumræðu
þessa máls, af því að hann
lagði mig í einelti, eins og hann vissi af engum öðrum þingmanni
en mer.
Þar sem eg sagði við undirbúningsumræðu
þessa máls,
að yfirsetukonur,
el' hjá honum
hefðu lært, hefðu ekkert reynzt
betur, en þær, er enga tilsögn hefðu fengið,
heldur að eins látið
reynsluna kenna ser, þá skal eg játa, að það fleypraðist út úr mer
af athugaleysi,
því eg hafði sem sé engi n kynni haft af nokkurri
ljósmóður,
sem landlæknirinn
hafði kennt, og vil eg gjarnan taka
það aptur og biðja hann forláts á því. Hvað aðalefni málsins viðvíkur, þá viðurkenni
eg hátíðlega,
að brýn nauðsyn er á, að
betri ljósmæðraskipun
komist á her á landi, og að það einnig er
ósk landsmanna;
en eigi að síð lll' ætla eg, að úr þessari nauðsyn
verði
ekki bætt, og ósk landsmanna
ekki fullnægt með því
fyrirkomulagi,
er frumvarpið fer fram á.
Það eru sannarlega
1;\,0
margir
agnúar
á því, að það mun reynast mjög óheppilegt, þegar til framkvæmdanna
kemur.
Frumvarpið
er að vísu
nokkuð bætt með þeim breytíngaratkvæðum,
er gjörð hafa verið
við það, og á atkvæðaskránni
standa, en það er ekki einhlítt;
þó
mundi eg greiða atkvæði mitt fyrir frumvarpinu með þessum breytingum, ef mer hefði eigi einmitt nýlega hugkvæmzt annað fyrirkomulag, sem eg álít miklu heppilegra,
og skal eg með leyfi forseta
í stuttu máli skýra frá, hvernig eg hef hugsað mer það. Það má
vel koma á betri skipun í þessu efni, þótt það eigi sé með lögum
gjört.
Jafnframt því sem sveitastjórnarlögin
komast á, þá getur amtsráðið með tilstyrk sýslu- og hreppsnefndanna
ákveðið Ijósmóðurnmdæmi um allt land, eptir því sem þurra þætti.
Þá ættu sýslu- og
hreppanefndirnir
að leggjast á eitt í annan stað, að fá allar þær
ljósmæður, er hæfar þættu, hvort heldur þær væru yfirheyrðar
eða
óyfirheyrðar,
til að taka að ser ljósmæðrastörf
í hinum settu Ijósmæðraumdæmum
eptir því sem á hverjum stað yrði bezt komið
við. En fremur ættu nefndirnar
að koma því til Ielðar, þar sem
þess yrði kostur, að sá sveitarsjóður
eða þeir sveltasjóðir,
sem lægju
innan Ijósmóðurnmdæmisins,
veittu hlutaðeigandi
ljósmóður þóknun
úr sveitarsjóðnum
fyrir starfa sinn.
Þessi tilhögun
mundi verða
langtum vinsælli, heldur en sú, sem frumvarpið fer fram á, og þar
að auki miklu hagfelldarl,
því það er öllum kunnugt,
hve ólíku
erfiðara það er fyrir sveltarfðlögin,
að greiða eitthvert gjald í peningum, heldur en að mega greiða það á eluhvern hátt annan, og
láta það koma upp í sveitargjöld eða reikninga (Helgi I-lálfdát&ar-
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son;
t. a. m. upp f útsvar manns hennar).
Ef þetta fyrirkomulag kæmist
á, þá gæti það orðið
góður undirbúningur
undir
annað fullkomnara,
sem eg vel get ímyndað mer að gæti komizt á
eptir 10 til 15 ár, þá yrðu sjóðirnir orðnir til og reynsla komin fyl'ir
því, hvort þeir væru færir um að bera þann kostnað, sem leiddi af
Ij ósmæð raskip uninni.
Þórarinn Böðvarsson:
Þingmenn
eru opI vanir að segja, að
þeir standi upp einungis til þess að gjöra grein fyrir atkvæði sínu,
og hið sama segi eg nú; eg stend upp til að gjöra grein fyrir atkvæði mínu.
Eg sagði nýlega, þegar um annað frumvarp val' að
ræða, að eg ekki gæti gefið atkvæði mitt móti því frumvarpi,
af
því það miðaði til þess,
að efla annan aðalbjargræðisveg
landsmanna, en því síður get eg greitt atkvæði mitt móti því frumvarpi,
er miðar til þess, að vernda líf og heilsu manna, ser í lagi fátæklingsins og hins ómálga barns, enda þótt það kosti nokkra dali.
Sú
mótbára hefur komið fram, að menn ættu eigi að ráða til nýrra
álaga á landið.
Eg vil að vísu engan veginn, að nýjum álögum
se þyngt á landsmenn,
og get vorkennt þingmönnum,
þó þeir S!lU
öllum álögum mótfallnir; en eg bygg þó, að of mikið se gjört úr
þessari
álögu, sem ber er um að ræða.
Frumvarpið
fer heldur
eigi fram á annað,
en að þessu verði á komið svo fljótt,
sem
verða má; læknaskipun
sú, sem nú er, er dæmi upp á það, að
það fyrirkomulag,
sem frumvarpið
fer fram á, muni ekki þegar í
stað komast á, enda þótt það verði gjört að lögum.
1866 voru
7 læknaembætti
stofnuð her á landi, og nú 1873 ern enn þá ekki
öll þessi embætti skipuð læknum; eins mundi það verða með ljósmæðurnar,
þótt þetta frumvarp yrði gjört að lögum, að þær mundu
víða vanta, þar sem ætlazt væri til að þær væru, og þá þyrfti eigi.
Ie handa þeim ljósmæðrum,
sem ekki væru til. Eg vil biðja þingmenn vel að gæta þess, að þessi kostnaður er ólíkur öðrum kostnaði í því, að hann miðar beinlínis til þess,
að bæta úr brýnustu
nauðsyn landsmanna.
Hvað hin einstöku atriði snertir,
þá skal
eg geta þess, að eg álít, ef frumvarpið
er samþykkt, breytingaratkvæði mitt undir tölulið 3 nauðsynlegt,
meðan svo til hagar hjá oss,
sem nú gjörir, að sýslusjóðir
eigi eru á komnir.
Framsögumaður
tók fram, að það próf, sem. talað er um undir 5. tölulið, eigi ser
ekki stað; eg skal játa, að það er ónákvæmt orðað hjá mer, en eg
átti við þá lækna, sem hafa vottorð um, að þeir hafi gengið á fæðingarstofnuniua,
og var tilgangur minn með þessu breytingarat-
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kvæði sá, að komast hjá þeim kostnaði,
er leiðir af því, ef konur
hvaðan æfa af landinu þyrftu uð fara til Reykjavíkur til að fá kennslu
hjá landlækninum.
Framsögumaður
sagði, uð eg hefði sagt 1871,
að spítalagjald úr Gullbringusýslu
mundi nema. her um bil 1000 rd.
Eg vil engan veginn rengja orð hans,
og fyrst hann segir, að eg
hafi sagt þetta, þá er það líklega satt, en hafi eg sagt það, þá hef
eg sagt það annaðhvort
af reynslu,
eða mikilli von um góðan árangur af þeirri löggjöf, sem hann var þá að koma fram, og hann
hefði frá sínu sjónarmiði
víst getað gjört ser von um 2000 rd. spítalagjald úr Gullbringusýslu.
Eg finn eigi ástæðu til að mæla meira
með frumvarpinu
eða breytingaratkvæði
mínu, en eg mun greiða
atkvæði mitt fyrir þvI.
Benidikt Sveinsson:
Það hafa heyrzt þau orð her í salnum
i þessu máli, að þeir þingmenn,
sem fylgdu skoðun nefndarinnar,
eigi tækju tillit til þess, sem allir vildu og ættu til greina að taka.
það hefur verið sagt, að tillögur nefndarinnar
færu i bága við þá
umhyggju,
sem menn ættu að bera fyrir lífi og heilsu almennings á Íslandi.
Eg skal
eigi neita því, að menn geti sagt,
að þetta mál snerti líf og heilsu manna hér á landi, en mér þykir
skrítið, hvers vegna þetta er tekið svo sterkt fram gegn nefndinni,
því að ef þetta á að vera næg ástæða til þess,
án tillits til alls
annars,
að þingið nú aðhyllist stjórnarfrumvarp
það, sem her ræðir
um, þá vil eg spyrja:
hvers vegna hefur stjórnin
nú fyrst komið
fram með þetta frumvarp?
Er þá virkilega líf og heilsa manna á
tslandi fyrst núna orðin til árið 1873? hefur það ekki verið til og
haft sömu kröfur, öldungis hinar sömu kröfur í margar aldir? hefur ekki Danastjórn,
sem hefur og hefur haft töglin og hagldirúar
með fé vort Íslendinga,
þá máske
ekki vitað það fyr en nú, að
líf og heilsa
manna
var til úti á Íslandi?
Hefur
hún ekki fyr
vitað, að hún átti að taka tillit til þess, sem, að eg við hafi orð
hins 3. konung kjörna þingmanns,
allar siðaðar þjóðir í heimi álíta
ser skylt að taka tillit til? Er það ekki nú hart nær í 500 ár, sem
Danastjórn
hefur mátt vera að hugsa sig um, hve nauðsynlegt
væri
fyrir lif og heilsu manna betri ljósmæðraskipun
hér á landi,
en
sú er, sem hefur verið og sem enn þá er? Jú, öldungis víst.
En
má eg þá ekki biðja þá þingmenn,
sem halda
nú fram taumi
stjórnarinnar,
að gæta þess, að þessi ákúra,
sem þeir vilja gefa
þinginu, lendir einmitt á stjórninni
sjálfri.
Eg vona, að af þessu
megi glöggt sjá,' að ef þetta tillit eigi einungis
að ráða úrslitum
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þessa máls, þá se ástæða til að spyrja, hvort það sé eigi fyrirgefanlegt,
þótt þingið hugsi sig í nokkra mánuði um það mál, sem
Danastjörn
hefur verið að hugsa sig um næstum í 500 ár?
Það
er satt, að málið snertir líf og heilsu manna, en þingið verður líka
að hugsa út í það, hvernig það bezt getur varðveitt
virðingu sína
og réttskilið
gagn landsmanna
yfir höfuð.
Guði sé lof, menn hafa
eigi öllu ver hjálpazt
þar áfram,
sem lærðar yfirsetukonur
hafa
ekki verið, en þar sem þær hafa verið; það mætti færa til þess
ótal dæmi, að svo kölluð bókleg þekking er langt frá því að vera
einhlít; það mætti til nefna mörg þau tilfelli, meira að segja, er
ekkert mannlegt ráð, engin mannleg kunnátta hefði getað af stýrt
dauðanum.
Á hinn bóginn sýnir reynslan sjálf, að hún er hinn bezti
kennari,
og ágætur skóli fyrir þá, sem vilja og geta numið f honum.
Viðvíkjandi kostnaðinum,
þá hefur það verið tekið fram, eður
mátt skilja orð nokkurra þingmanna
svo, að það kæmi til af nízku
Íslendinga
eður þingmanna
hér á þingi fyrir þeirra hönd, að þeir
ekki vildu leggja á sig þennan kostnað; þessum 20 rd., sem hver
yfirsetukona
á að hafa í laun,
hefur í þessu skyni t. a. m. verið
jafnað saman við hálft tryppisverð,
og því verður
ekki neitað,
að
sá samjöfnuður
er sláandi,
og heppilegur
til að sýna, að her er
eigi um mikið fe að ræða til hverrar yfirsetukonu
fyrir sig, hvað
laun þeirra snertir; en þess bið eg vel gætt,
að það er ekki af
því, að Íslendingar
í sjálfu ser eigi geti borið þessa álögu,
eður
þá, að þeir í sjálfu ser eigi vilji bera hana,
að þeir mótmæla
henni,
heldur af hinu, að þeir ekki hafa ráð á sínu eigin fe.
Það er hin constitutionella
stjórn í Danmörku,
sem hefur fe vort
á sínu valdi, og fer með það, eins og henni bezt líkar, gagnstætt
óskum landsmanna.
Það er sökum þess, að íslendingar
ekki vilja
fá þessari ráðgjafastjórn
meira fe til umráða,
en hún þegar hefur
í sínum höndum,
en alls ekki af nízku eður getuleysi,
að þeir
eigi vilja undirgangast
þessa álögu.
Það getur hver þreifað í sinn
eigin barm og seð, hvort hann mundi ekki verða sá hinn sami,
ef t. a. m. einhver hefði fe hans undir höndum, og færi með það
á ýmsa vegu, sem honum þóknaðist,
já, verði því til margs, sem
væri gagngstætt
vilja hans og skapi, hvort hann þá, segi eg, mundi
vilja stuðla að því, að hann gengi upp í þeirri dul unni, að fjalla
æ meir og meir um fe hans og geta þannig varið því, ef til vildi,
gagnstætt
vilja hans.
En það mun að öðru leyti verða, áður en
þessu þingi lýkur, tækifæri
til að nefna nóg dæmi þess,
að hin
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constitutionelle
stjórn í Danmörku hefur farið með fe landsins öldungis eptir sinni eigin geðþekkni,
en alls ekkert tillit haft til vilja
landsmanna,
hvað það snertir; það má því enginn bregða mer eða
öðrum um það, þótt eg segi þvert nei við þessu frumvarpi, því það
er sannarlega margra manna lífs vert, að umráðin á fé landsins eru eigi
á þingsins valdi, heldur í höndum ráðgjafastjórnarinnar
suður í Danmörku.
Það er almennt viðurkennt
og heilagur sannleiki,
að féð
er afl þeirra hluta, er gjöra skal, og þess vegna getur líka engin
þjóð tekið sönnum þrifum eða framförum,
sem ekki hefur ráð á
sínu eigin fé, og eins getur maður með sanni sagt, að líf og velferð
hverrar þjóðar se bundið við þetta skilyrði; þannig má líka segja,
að líf og velferð hvers meðal hennar se komin undir þessu hinu
sama skilyrði.
Það er ekki tínt eður talið, hve margur er og
hefur verið svangur, hve margur er og hefur verið þyrstur á Íslandi fyrir þá sök, að þing vort og þjóð vantar og hefur vantað
þau fjárhagsráð,
sem þingið og þjóðin ein samkvæmt
guðs og
manna lögum með réttu á, og enginn, alls enginn annar.
Eg segi þá, að ein höfuðástæðan,
hvers vegna eg segi nei
við þessu frumvarpi, er sú, sem eingöngu er hinni constitutionelle
ráðgjafa-Danastjórn
í Danmörku
sjálfri að kenna; eg við her þetta.
orð: «constltutlonelle»,
til þess að engum geti flogið í brjóst, að
eg hugsi eða tali nokkuð það her í salnum, sem ótilhlýðilegt mætti
heita um hans hátign konunginn.
Konungsfulltrúi
sagði, að þetta mál væri sveitamál.
Jú, öldungis rétt.
Þetta mál er sveitarnál, en hvað leiðir þá af þessu'( ekkert annað en beinlínis það, að kasta frumvarpinu,
því úr því það
er sveita mál, svo eiga líka sveitirnar sjálfsagt hið fyrsta atkvæði í
því, en úr hvaða sveit á Íslandi hefur komið • initiativið II til þessa
frumvarps? úr engri.
Það liggur, segi eg, í augum uppi, að hvatirnar og byrjunin á að koma úr sveitafelögunum,
úr því þau eiga
að bera byrðina, sem af því leiðir, og eg verð að segja, að það
er öldungis rangt fyrir þingið, að grípa svona óeðlilega inn í þau
málefni, sem á fyrsta stigi þeirra eiga að koma annarstaðar
frá, og
það einmitt
samkvæmt
orðum konungsfulltrúa,
sem í þessu tilliti
hefur á réttu að standa, og menn munu sanna, að ef sveitastjórnarlöggjöfin nokkru sinni kemst verklega á legg, og sýni hún sig
því vaxin, að geta glætt sveitafelagslífið
her á landi, þá yrði þingið
þó að hafa tillit til þess, að grípa ekki fram fyrir hendur sveitafélaganna.
Eg bið menn vandlega að gæta þess, að ef þetta frum-
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varp, eins og það liggur fyrir, verður samþykkt
af þinginu,
og
næði lagagildi,
þá yrði talsverður
skattur lagður á sveitafélögin,
áður en þeirra ráða hefur verið leitað um, hvort þau væru þessari
álögu samþykk,
og að hve miklu leyti þau álíta sér það skipulag
nauðsynlegt,
sem her um ræðir, já, þessari álögu væri meira að
segja slengt upp á sveitirnar,
og áður en í rauninni nokkur sveitarsjóður
er orðinn til; það getur líka vel verið, að þau sveitafélög
á Íslandi, sem vildu fá lærða yfirsetukonu,
vildu sjálf annast þær,
og gætu það með allt öðru og haganlegra
móti, en her er ráðgjört
og slegið fast í frumvarpinu.
Eg get í þessu sambandi
ekki annað en furðað mig á því, hvað stórlega hina constitutionelle
Danastjórn skortir svo mjög hinn svo kállaða
«constítutíonelle
Aand»,
eða þjóðstjórnaranda,
og það gleður mig, að þetta ráðgefandi þing
hlýtur að geta séð, hve óconstitutionel
eður óþjóðstjórnleg
aðrar
eins uppástungur
eru, eins og þetta frumvarp.
Alstaðar
í þjóðfrjálsum löndum
er hinn
eðlilegi atkvæðisréttur
sveitarfélaganna
haldinn næsta helgur,
og varazt að skerða hann.
Ef einhver ný
byrði á að leggjast á sveitafélögin,
þá segir það sig líka sjálft:
þau eiga hinn fullkomnasta
rðtt á, að segja að minnsta kosti hvernig
þau vilji að byrðin se lögð á þau; það lengsta
stig, sem þingið
ætti að stíga í þessu máli, er það, að ákveða, að lærð yfirsetukona
skyldi skipuð í sveit hverri.
Þá befur það enn verið sagt, að sú ástæða lægi til grundvallar fyrir því, að þingið kastaði þessu og öðrum frumvörpum
stjórnarinnar,
að það væri gremja í því út af því, hve litið stjórnin undanfarandi
hefði tekið til greina tillögur þess.
Hvað mig snertir,
þá get eg eigi neitað
því, að það er sem menn segja hálfgerð
þykkja í mer við hina dönsku ráðgjafastjórn
út af þessu, ekki mér
persónulega,
heldur sem ful1trúa Íslendinga,
enda get eg sýnt og
sannað, að hin constitutionelle
danska stjórn hefur opt gjört oss
Íslendingum
rangt til í þessn tilliti, og það svo ranglega einskisvirt tillögur alþingis,
að það eptir minni meiningu
gæti engum
vafa verið bundið, að hefði ábyrgðarstjórn
verið hér gagnvart alþingi, og hún borið sig eins að, þá hefði hún getað orðið dregin
til ábyrgðar og skaðabóta
fyrir það, sem ráðherrastjórnin
í Danmörku hefur gjört móti tillögum alþingis.
Eg vil nefna sem dæmi
það, sem þingmaður
Austur-Skaptfellinga
minntist á áðan, nefníl.
ráðstafanir
ráðgjafastjórnarinnar
með brennisteinsnámana,
sem voru
þvert ofan í tillögur þingsins.
Hún leigir brennisteinsnámurnar
móti
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ráði alþingis fyrir sárlitla leigu, og svo býðst rétt á eptir margfalt
hærri leiga fyrir þær, og gæti eg nefnt gild rök þessu til sönnunar, ef eg vildi.
Eg vil nú spyrja hinn háttvirta herra, sem í konungsfulltrúastólnum
situr núna, hvort það se nú rétt, að þótt stjórnin eigi ráð á fe voru, að hún þá eyði því með óhyggilegum
samningum þvert ofan f tillögur alþingis.
Se það ekki rétt, er það
rangt.
Var það enn fremur t. a. m. rétt í kláðamálinu,
að láta
landið liða endalaust fjártjón og skaða, einmitt fyrir þær sakir, að
stjórnin ekki tók öflugt í strenginn
og framfylgdi ósk þingsins, sem
allur þorri landsmanna
fellst á og fremst fylgdi?
Var það rétt af
stjórninni,
að styðja' einmitt
þá stefnuna í þessu máli, sem einmitt af þessari ástæðu miðaði til þess, að við halda þeim vogesti
(maurnum) í fe landsmanna,
sem hægt hefði verið að drepa á nokkrum mánuðum,
ef réttilega hefði verið að farið, í staðinn fyrir, að það
lá í augum uppi, að þó að bæði lækningunum
og niðurskurði
hefði
verið jafnhliða fylgt, þá hefði kláðinn útrýmzt á stuttum tíma, hefði
málinu verið alvarlega
og eindregið fylgt í framkvæmdinni.
Eg
skal svo eigi fjölyrða meir um þetta mál, enda hygg eg það se
deginum ljósara,
að ráðgjafastjórnin
hafi vissulega gjört rangt í
því, með mörgu móti að fara eigi eptir tillögum alþingis frekar en
hún hefur gjört.
Viðvíkjandi
því, er þingmaður Vestmannaeyinga
sagði, að það væri ósamkvæmt af þinginu, að ætla sér nú að biðja
um lagaskóla, þar sem það vill kasta öllum öðrum uppástungum,
er nokkurn kostnað
hafa í för með sér, þá skal eg minna hann á
það, að hér er allt öðru máli að gegna; ber höfum ver fyrir oss
skýlaust heit yrði konungsins
um, að það væri vil]! hans, að lagaskóli væri hér stofnaður,
en orsökin, hvers vegna það hefði eigi
verið gjört, væri sú, að fe skorti til þess.
Nú t 87 I varð vísað á
féð, en það var þó eigi brúkuð til að stofna lagaskóla, heldur til
þess, sem var gagnstætt
vilja og ósk landsmanna,
t. d. stofnun
landshöfðingjadæmisins
með feikiháum launum og ærnum kostnaði.
Þetta vona eg að allir sjái að er ekki rétt stjöruarathöfn,
en þingið hefur
eigi í höndunum
þau lög, er' gefi því vald til, að láta
stjórnina bera ábyrgð á þessari aðferð sinni, meðan það ekki hefur fengið löggjafarvald
og ábyrgðin ekki er skipuð með lögum.
Eg vona, að þingmenn sjái, að eg mun í þessu tilliti enga ••Afbigt»
gjöra, og lýsi því enn yfir, að eg ber þykkjuna fyrir þjóð mína
við hina constitutionelle
stjórn i Danmörku,
án þess eg þó minnist þess máls, sem hún hefur gjört mer sjálfum rangt til i, og eg
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fulltreysti þvi, að þar að mun reka, að Danastjórn
sjál sig knúða
til þess, að stuðla til að breyta því stjórnarfyrirkomulagi,
sem nú
er «Iaktiskt» á stjórn vorri, af því og einmitt af því, að hún sannfærist nm, að hún hafi breytt ranglega við oss að undanförnu.
Svo réttláta
álít eg ráðgjafastjórnina
í Danmörk u.
Það er enda
mikill munur á því, að neita oss um hina hagkvæmustu
stjórnarbót á pappírnum,
og að neita oss Ulll þau rettlndí,
sem liggja til
grundvallar
fyrir allri skynsamlegri
og hyggilegri
stjórnaraðferð
í
hverju landi sem er. Af þeim ástæðum,
er eg hef nefnt, og eg vona
að þingmönnum
séu nú allar ljósar, mun eg eigi hika við, að segja
nei við þessu frumvarpi.
Framsögumaður : Eg hef nú setið um hríð og hlýtt á ræður manna
og heyrt þær mótbárur,
sem menn hafa til fæ;t gegn
uefndarálltinu,
en sem að mínu áliti allar eru lítilsverðar.
Hinn
hæstvirti konungsfulltrúi
sagði á þá leið, að kostnaðurinn
mundi
verða minni, en nefndin hefði ráðgjört, með því sýslunefndin
ætti
að ákveða tölu þeirra, og mundi hún þá sjá um, að kostnaðurinn
yrði eigi um of - þannig skildi eg að minnsta kosti orð hans Eg er honum
samdóma um það, að ef sýslunefndin
á að miða
töluna við það, sem sveitar- og sýslufelagssjóðir
nú geta borið, þá
yrði kostnaðurinn
minni, því þeir sjóðir, t. d. sýslusjóðir,
eru enn
engir til -- en hvort munu þá fjölga ljósmæðurnar
eptir því sem
frumvarpið
ætlast til? Hann bætti því líka við, að það mundi eiga
langt í land, að þetta fyrirkomulag
kæmist á, enda þótt frumvarpið
þegar væri gjört að lögum, en þá fæ eg ekki skilið,
hvers vegna
einmitt nú á að fara að lögleiða frumvarpið, ef það er víst, að það
verði langt að bíða, að til framkvæmdanna
komi, þá hygg eg se betra,
að búa málið betur undir og íhuga það nákvæmar,
áður en það verði
gjört að lögum. Þingmaður Vestmannaeyinga
bar nefndinni það á
brýn, sem hún aldrei hefur sagt.
Hann sagði, að ein af ástæðum
nefndarinnar
fyrir því, að ráða þinginu til að kasta þessu frumvarpi,
væri sú, að nefndinni hefði þótt stjórnin ekki taka nægilegt tillit
til tillaga þingsins,
en þetta stendur
hvergi
í nefndarálitinu
og
nefndin hefnr hvergi sagt það; hann hefur víst ekki lesið nefndarálitið, og væri óskandi að hann vildi lesa það betur.
Dæmi það,
er bann tók af lagaskólamálinu
var ótímabært,
því að lagaskólamálið er enn í nefnd, og honum er víst óljóst, eins og mer, hver niðurstaðan
verður hjá þeirri nefnd.
Hinn 5. konungkjörni
þingmaður sagði, að stjórnin hefði stundum tekið óheppilega tillit til tillaga
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alþingis,
með því að lögleiða
það, er það hefði um beðið,
og
nefndi sem dæmi spítalalöggjöfina
og vegabótalöggjöfina.
Um þetta
get eg eigi verið honum samdóma,
því eg hygg, að báðar þessar
löggjafir séu svo að segja búnar að ná ástfóstri
landsmanna;
að því er
snertir vegabótalöggjöfina,
get eg sannað það með rökum, það þarf
ekki að fara langt, ekki einu sinni langt út fyrir Reykjavík til að sýna, að
hún hefur leitt mikið gott af ser.
(Jón Petursson:
Hún gildir ekki í
Reykjavík).
Hún hefur líka orðið að verulegu gagni víða annarstaðar
í landinu.
Að því er snertir spítalalöggjöfina,
þá er það ekki löggjöfinni að kenna, að spítalagjaldið
er svo lítið, heldur tilhöguninni
á innheimtu
gjaldsins,
og eg el' sannfærður
um, að ef innheimtunni yrði betur fyrir komið, þá mundu tekjur læknasjóðsins
aukast
stórum;
það er ekki von, að vel fari, meðan tilhögunin
er sú,
sem nú er, og það er sannarlegt
hneyksli,
hvernig
fyirkomulagið
er í þessu tilliti.
Þannig
hef eg t. d. heyrt, að her væri eyja
nokkur hjá Reykjavík,
el' ekkert spítalagjald
greiði, og tilhögun sú,
sem er á Breiðafirði
með sölu spítala-hlutans
af fuglatekju
er svo,
að spítalasjóðnum
er til skaða, og þyrfti því sannarlega
að breytast.
(Bergur Thorberg: Það væri æskilegt, að þingmaðurinn
vildi bera upp
uppástungu
í þessu tilliti). - Eg vildi gjarnan verða við ósk þingmannsins,
en eg hygg, að slík uppástunga
sé með öllu óviðkomandi
þessu máli.
Í'ingrnaður
Vestmanneyinga
bar ljósmóðurinni
á Vestmannaeyjum
ofur-aumu
sögu, og var næstum að skilja það svo hjá
honum, sem hún lifði af fátækraf'e, en væri svo, þá er það rangt, að
fara hingað að leita styrks handa henni úr Iæknasjóðnum,
og skal
eg eigi fjölyrða meira um þetta efni.
Eg get ekki stillt mig um,
að leiðrétta
nokkuð orð hins 3. konungkjörna
þingmanns.
Hann
var afarreiður
við mig,
og hefur hann má ske haldið,
að eg væri
kominn
upp í stólinn,
og langað
að draga mig niður úr honum.
Hann bar það upp á mig,
að eg hefði borið þeim ljósmæðrum,
er hann
hefði kennt, misjafna sögu, en ekkert orð i
þá átt hefur komið út fyrir mínar varir, svo hann hefur öldungis
rangminnt
það, en eg vona þó, að við sættumst
bráðum, að minnsta
kosti þá, þegar hann kemur með uppástungu
sína um homöopathana, sem hann hefur heitið að leggja fyrir þingið.
Hann var að
hafa ýmsar hótanir í frammi við þingið, og nefndi það þá löggefandi þing, en honum hefur þá líklega orðið mísmælí, eða hann er
búinn að gleyma þeim mismun, sem er á ráðgefandi
og löggefandi
þingi.
Hann sagði, að það væri öldungis ótilhlýðilegt
og ósamboðið
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þinginu,
að vera að sýta út í nokkra skildinga,
þegar um líf og
heilsu manna er að ræða;
það er sau, en eg vil leyfa mer að
spyrja hann: gjörir þingið það, eða hefur það gjört það?
Hann
"eit þó sjálfur,
hve fúslega og kröptulega
það ætíð hefur styrkt
hann í tilraunum
sínum, að koma betri læknaskipun
á her á landi;
þess vegna eru þessar gersakir hans við þingið öldungis ástæðalausar;
en það verða að vera einhverjir peningar til, sem þingið
getur vísað á. Hinn 3. konungkjörni
þingmaðnr
visað i að vísu á
folaid, en það var sannarlega
hornöopathísknr
skarn till', sem eg
vona að þingmaðurinn
se eigi með mæltur.
Að því el' þessa landfarsótt snertir, sem hann var að tala um, þá skildi eg eigi, hvort
hann átti við, að hún væri í frumvörpunum
eða þinginu, en sú ástæða, sem rM niðurstöðu
nefndarinnar
í þessu máli, var einungis
sú, að nefndin gat eigi vísað á fe.
Viðvíkjandi
breylingaratkvæði
þingmannsins
úr Gullbringusýslu,
þá er það athugavert,
að þessi
orð: "hlutaðeigandi
kaupstaðir",
geta ekki áll við, nema um 3
kaupstaði,
nefni\. Reykjavík,
Akureyri og Ísafjörð, því að aðrir en
þeir hafa ekki bæjarréttindi,
og hefði því breylingaratkvæðið
átt að
vera öðruvísi orðað.
Eg hygg, að það sé nú eigi fleira, er eg þurfi
að svara, og skal eg því ekki orðlengja
þetta meir.
Stefán Eiríksson:
l)að er nú að vísu óþarfi fyrir mig að
standa upp, því hinn hátt virti framsögumaður
hefur svo vel haldið
svörum uppi fyrir nefndina;
ekki heldur ætla eg að standa upp Iii
að tala með annari
eins léttúð, og mér fannst hinn 3. konungkjörni gjöra; nei, mál þetta er of alvarlegt til þess; nefndin fann
það vel, að málið var nauðsynjamál,
og því komst hún að þeirri
niðurstöðu,
að fresta
málinu að sinni, á meðan sýslufélögin
eru
ekki komin á, sem og af þvi, að við ekki enn höfum fengið fjárhagsráð eða löggjafarvald.
Hefði hinn 3. konungkjörni
þingmaður
stutt að því á undanförnum
þingum, með meiri hluta þingsins, að
vel' fengjum það fe, sem við áttum heimtingu
á ÚI' ríkissjóði,
þá
hefði hann haft álitlegan
sjóð handa ljósmæðrunum,
en í þess
stað, að fylgja því fram, hleypur hann í vasa bænda, og heldur
hann að þar sé sú féþúfa, sem ekki verði tæmd.
Hann ætti að
vera bóndi út um landið, og bera þegnskyldugjöld,
gjöld til prests
og kirkju, og þar á ofan gróf sveitarútgjöld.
þá væri gaman að vita,
hvort hann þættist geta borið gjöld á gjöld ofan.
Þingmaður Vestmanneyinga
var, eptir því sem mer skildist, að tala um, að þingið
og nefndin liti hvorki til hægri ne vinstri handar.
Út af þessum
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ummælum hans verð eg að halda, að hann hafi farið fljótlega yfir
nefndarálitið, og ekki tekið eptir því, þá það var lesið upp, því
nefndin hefur fá!rt þar fram gildustu ástæður fyrir áliti sínu. Hvað
viðvíkur breytingaratkvæði
undir tölul. 3. á atkvæðaskránni,
þá
get eg ekki betur séð, en það fari í sömu stefnu og frumvarpið,
og er það því óhafandi. Eins og þinginu er kunnugt, þá hafa
komið til þessa þings fleiri frumvörp, sem fara fram á það, að
leggja megnustu útgjöld á sýslu- og sveltafélðgin, svo það er ekki
sagt, að sveitastjórnarlögin seu komin á gang, þvi undir eias og
þjóðin ser stefnu þessara frumvarpa, svo er eg viss um hún reisir
skorður við því, að sveitastjórnarlögin
komist á.
Hvernig færi
t. a. m. ef enginn kæmi á kjörþing, hvorki til að kjósa hreppsnefndir, né sýslunefndir.
Það hefur eptir því, sem mer er kunnugt, verið nóg óánægja yfir útgjöldum, sem sveitastjórnarlögin hafa
f för með ser, þó ekki sé ókljúfandi kostnaði hlaðið þar ofan á,
og eg get heldur ekki láð þjóðinni það, þó hún gjöri allt hvað
hún getur til þess, að banda á móti lögunum, þegar hún ser, að
þau fara einungis fram á skattaálögur,
án þess að þau hafi í ser
fólgnar verulegar framfarir landsins. Eg vona því, að þingið láti
ekki telja ser hughvarf, að fallast á frumvarp þetta, heldur að það
fallist á niðurlagsa triði nefndarinnar.
Jón Sigurðsson:
Af því eg let í ljósi álit mitt á þessu máli
við undirbúningsumræðuna,
þá skal eg leyfa mer að tala fáein orð.
Menn hefur mjög greint á um kostnaðinn, sem leiddi af ljósmæðraskipuninni ; sumir hafa sagt hann yrði lítill, en sumir vilja gjöra
mjög mikið úr honum, og þó hefur aldrei verið talað um allan
þann kostnað, sem leitt getur af því fyrirkomulagi, sem ráðgjört er
í frumvarpinu.
Menn hafa einungis talað um þann kostnað, sem
gengi til að launa ljósmæðrunum, en ekki þann, er kennsla þeirra
hefði í för með ser, útvegun verkfæra o. fl., sem allt lendir á almenningi.
Eg fyrir mitt leyti verð nú að hallast að skoðun þeirra,
sem álíta, að kostnaðurinn verði mikill, og það enda meiri en gjört
er ráð fyrir, þvi að ef nokkurn veginn góð ljósmæðraskipun ætti að
komast her á, og ætti hún að geta orðið að verulegu gagni, þá
veitti ekki af, að það væri að minnsta kosti til jafnaðar ein Ijósmóðir í hverjum hrepp í landinu, því eg þekki suma hreppa, sem
eru hátt á aðra þingmannaleið á lengd (Torfi Einarsson:
Eg
þekki hreppa, sem eru 21/3 þingmannaleið á lengd). Nú eru hreppar landsins her um bil 170 að tölu, og þá ættu að vera að minnsta
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kosti 1iO ljósmæður
á landinu, og þá er alls ekki of mikið í lagt,
að reikna kostnaðinn,
er af því leiddi, frá i til 10,000 dala árlega,
auk þess sem gengi til kennslustyrks.
verkfæra o. fl. Eg er nú
öldungis á þeirra
máli, er segja, að menn eigi ekki að vera að
sýta um nokkra skildinga. þegar um líf og heilbrigði manna er að
ræða, en menn verða þó jafnan að gæta þess, hvar menn standa,
og hvort nokkur mögulegleiki
er til, að drífa það fe upp, sem um
er að ræða.
En hitt er annað mál, hvort það se rétt, eða hyggilega gjört af þinginu, að taka þetta mál til meðferðar,
meðan það
hefur eigi fengið íjárhag sráð,
og skal eg í því tilliti leyfa mer að
skírskota til þess, er eg hef áður sagt í öðru máli, að það getnr
alls eigi samrýrnzt
þeirri skyldu, er á oss hvílir sem þjóðkjörnum
þingmönnum,
að greiða
atkvæði um stórar
fjárreiður á hendur
kjósendum
vorum, á meðan ver fáum ekkert atkvæði um, hvernig
fenu skal verja.
Viðvíkjandi
4. grein frumvarpsins
skal eg geta
þess, að það er alveg ótiltækilegt,
að leggja þetta ljósmæðragjald
á sýslnsjdðina,
sem engir eru til, og ekki komnir lengra en á pappírinn, eins og ýmsir' þingmenn
hafa fram tekið, enda ætla eg, að
það muni að minnsta kosti sumstaðar
eiga langt í land þangað til
þeir komast á; þó er breytingaratkvæðið
undir tölul. 3. á atkvæðaskránni, sem bæta á úr þessu, enn ótiltækilegra, því eins og hinn
hæstvirti konungsfulltrut
tók fram, heyrir ljósmæðraskipunin
beinlínis undir sveitamál;
er það því bersýnilegt
ranglæti við þjóðina,
að leggja þau gjöld, sem ljósmæðrasktpuninnl
fylgja, á landssjóðinn.
Hið eina skynsamlega,
sem komið hefur fram í máli þessu,
er það, er þingmaður Dalamanna
áðan tók fram, nefni\. að hver
hreppur kosti sína ljósmóður,
enda veit eg líka dæmi þess,
að
þetta hefur átt ser stað, að einstakur
hreppur hefur útvegað ser
ljósmóður,
kostað kennslu hennar, og se ð um dálitla þóknun handa
henni, og hefur þetta orðið vinsælt; en með því engin uppástunga
í þessa átt liggur fyrir,
þá skal eg ekki fjölyrða
um það meir.
Nú vil eg biðja menn að gæla að, hverjar afleiðingarnar
verða, ef
þetta frumvarp verður gjört að lögum;
þá yrði það fyrst ofan á,
að þær fáu ljósmæður,
sem nú eru á landinu,
fengju þá ákveðnu
launaupp hæð, en þessar ljósmæður eru eplir því, sem eg þekki til,
flestar í suðutamtinu.
þingmaður
Gullbringusýslu
sagði um daginn, að 2 yfirheyrðar ljósmæður
væru í Alptaneshrepp,
en að því
mer er knnougt,
eru ekki nema tvær yflrheyrðar
ljósmæður
eða að
minnsta kosti ekki fleiri practiserandi
ljósmæður
í öllum suður-
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hluta Þingeyjarsýslu,
og þannig yrði þá Alptaneshreppur
gjörður
jafnrétthár
hálfri Þingeyjar~ýslu.
Eg vil nú spyrja þingmann
Gullbringu- og Kjósarsýalu,
hvort hann álíti það rétt eða sanngjarnt,
að gjöra Álptaneshrepp
jafnt undir höfði og allri Suður-Þingeyjarsýslu, sem þá hlyti að verða, ef ljósmæðrum
ætti að launa úr landssjóði.
Eg held að þetta yrði til þess,
að vekja óánægju landsmanna, þegar ljósmæðraskipunin
kæmi svona ójafnt niður, en öllum ætli að launa af sameiginlegu
fe alls landsins.
Önnur afleiðingin, ef frumvarp þetta væri gjört að lögum, yrði sú, að einstaka
konur kynnu að fara að læra hjá landlækninum,
því það mundu
þær þó heldur kjósa, heldur en að fara að sigla til Kaupmannahafnar til að nema þar yfirsetufræði
á fæðingarstiptuninni;
en þær,
sem gæfu sig fram til að læra, mundu verða fáar, að minnsta kosti
fyrst um sinn, og sjálfsagt
flestar úr suðurarntinu,
því allir vita,
hve erfitt það er, og miklum kostnaði bundið fyrir konur úr norður-,
austur- eða vesturamtinu,
að fara hingað suður til Reykjavíkur;
þess
vegna yrði það suðuramtið,
sem, að minnsta kosti fyrst framan af,
kynni að geta fengið viðunanlega
ljósmæðraskipun.
En þá vil eg
spyrja hinn háttvirta 3. konungkjörna
þingmann,
hvort líf og heilbrigði sængurkvenna
og ungbarna
fyrir norðan, austan eða vestan
mundi verða að nokkru borgnara
fyrir það, þótt nægð yrði af ljósmæðrum
her í suðuramtinu.
Það er þess vegna mín sannfæring,
að þótt þetta frumvarp yrði gjört að lögum,
þá yrði ekkert gagn
að því fyrir hin fjarlægari héruð landsins,
að minnsta
kosti ekki
fyrst um sinn.
Eg álít því rétt af þinginu,
að ráða til þess,
að
frestað sé þessu máli, þangað til það fengi frjálsari hendur,
svo
það geti komið því haganlegar
og hagfelldar fyrir.
Forseti:
Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá er þessari ályktarumræðu lokið, og verður þá gengið til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni, sem eg vona að allir þingmenn
hafi fyrir ser.
Sú atkvæðagreiðsla
fell þannig:
(Sjá II., bls, 163).
Forseti:
Eg skal geta þess, að eg hef fengið nefndarálit
í
málinu um kgl. frumvarp um skípaströnd,
og með því ver höfum
ekki meira
að starfa í dag, þá ákveð eg fund á morgun
kl. 12,
og segi
Fundi slitið.
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12. fundur.- 19. dag júlím.
Forseti skýrði frá, að konungsfulltrúi
hefði tilkynnt ser, að
hann gæti eigi verið i dag á fundi, en í hans stað væri mættur
aðstoðarmaður
hans.
Að konungsfulltrúa
undanskildum
voru allir þingmenn á fundi.
Þingbók lesin og samþykt.
Forseti:
Það, sem fyrst liggur fyrir i dag, er ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla
i málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar um mótvarn ir gegn þvi, að bólusótt og hin austurlenzka
kólerusótt llytjist til Íslands.
Framsögumaður
er varaþingmaður
SuðurMúlasýslu,
og ef hann vill þegar taka til máls, þá er honum það
heimilt.
Framsögumaður (Björn Petursson):
Það er óþarfi fyrir mig,
að fara mörgum orðum um þetta mál, því að það var svo ítarlega rætt
við undirbúningsumræðuna,
að öllum þingmönnum
hlýtur að vera
það ljóst.
En eigi að síður vil eg þó taka fram þá aðalhugsun nefndarinnar, að ómögulegt væri að koma á tryggjandi sóttvörnum
gegn
bólusótt, kólerusótt
og öðrum þess konar sóttum, eins og til hagar her á landi, þar sem landið er svo strjálbyggt
og vogskorið, og
heilbrigðisstjórnin
hvergi nema einungis á þessum 6 kaupstöðum,
Þó viðurkennir
nefndin, að þessi tilhögun væri skárri en ekki neitt,
ef á þessum 6 stöðum væru til hæfileg hús til að taka á móti þessum sjúklingum,
en meðan þau eru eigi til, þá álítur hún alls ekkert gagn að þessu fyrirkomulagi,
sem frumvarpið
fer fram á. Eg
skal taka það fram og biðja þess vel gætt, að þótt húsin væru til,
þá álítur nefndin það einungis
dálitla tryggingu, en þó mjög efasamt, hvort gagnið mundi svara kostnaði,
því sóttirnar gætu eins
komizt inn í landið eptir sem áður.
Hitt þótti nefndinni ekki takandi í mál, að löggilda frumvarpið,
fyr en stjórnin og þingið sæju
einhver
ráð til að koma upp húsunum.
Að því er snertir þau
breytingaratkvæði,
er á atkvæðaskránni
standa, þá miða þau auðsjáanlega til þess að bæta þá galla, sem vestir eru á frumvarpinu,
og færi svo, að nefndarálitið
verði fellt, þá mundi eg geta gengið
inn á þau öll með ánægju.
Að því er snertir
10. töluL, þá fer
hann í sömu átt og nefndin, en hann gengur of skammt, því af
þeim ástæðum, sem bæði nefndin hefur til fært og eg hef áður tekið fram, og sem eg nú eigi held þörf á að ítreka, þá er auðsætt,
að kostnaðurinn
ætti allur að lenda á landssjóði,
en eigi á jafnað-
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arsjóði eða sýslusjóði.
Landssjóðurinn
er að vísu óþekkt stærð,
en það er eðlilegast,
að hann beri allan þess konar kostnað.
Eg
skal svo eigi fjölyrða meir um málið að sinni, fyr en eg heyri umræður manna.
Sigurður Melsteð:
Eg þarf eigi að fara mörgum
orðum um
þetta mál.
Það hefur komið fram skýr viðurkenning
þess, að það
væri nauðsynlegt,
að þetta frumvarp yrði gjört að lögum,
vegna
þess að það veitti vorri fámennu fósturjörð trygging fyrir hættulegum
drepsótturn
frá útlöndum;
þessi viðurkenning
liggur lika í niðurlagsatriði nefndarinnar,
nefnilega þessum orðum: að minnsta kosti
ekki fyr o. s. frv.
í þessum orðum innibindst sú hugsun hjá
nefndinni,
að hún álítur það fyrirkomulag,
sem frumvarpið fer fram
á, eigi • praktiskt»
eptir þeim kringumstæðum,
sem nú eru hjá oss,
en aptur á móti viðurkennir
nauðsyn þess.
Nefndin ræður til, að
fresta löggildingu
þessa frumvarps vegna ýmsra erfiðleika, sem það
hlýtur að hafa í för með ser, þegar til framkvæmdanna
kemur; en
eg vil biðja menn að gæta þess, að ef frumvarpið
verður lögleitt
þegar í stað,
þá er það einmitt
hin sterkasta hvöt til, að helztu
hindruninnl,
sem nefndin talar um, verði rutt i burtu,
hvöt til
þess, að farið verði að setja þessi umtöluðu sóttvarnarhús
á stofn.
Eg vil biðja þingið vel að athuga, að það er iskyggilegt fyrir landið, ef þvi verður frestað,
að þetta frumvarp
sé gjört að lögum.
Dæmin sýna, að drepsóttir
geta á hverri stundu komizt inn i landið; mörg hundruð útlendra skipa liggja her árlega umhverfis landið, sem enginn veit nema drepsóttir
dyljist með.
Það þarf eigi
að fara langt fram í timann til að leita að dæmum,
sem sanna
þetta; nú fyrir 2 árum kom skip með eina af þessum
hættulegu
drepsótturn
til Reykjavíkur,
og hefði eigi heilbrigðisstjórnin
þar
sýnt þá svo einstaka
árvekni og dugnað,
þá mundi þessi voðagestur skjótt hafa dreift ser út um allt landið.
Eg fyrir mitt leyti
get eigi skilið, að það sé ókljúfandi, að koma þessum sóttvörnum
á, enda þótt sérstakleg
sjúkrahús séu eigi þegar til, og eg er sannfærður um, að ef góður vilji og dugnaður
em samtaka,
þá verða
einhver úrræði
til að fá bús handa hinum sjúku mönnum;
það
mætti 1. d. fá pakkhús eða pakkhúspart
til leigu i bráðina handa
þeim.
Yfir böfuð að tala fellur mer frumvarpið vel í geð, þó þykir
mer vanta í I. grein, að fleiri sóttir seu til nefndar,
1. d, mislingasóttin,
og mun eg þess vegna greiða atkvæði fyrir tölulið 2 á
atkvæðaskránni.
Þótt nú mislingasóUin
eigi sé talin hættuleg sótt
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í öðrum löndum,
þá hefur hún þó reynzt oss Íslendingum
erfið
og hættuleg.
Menn mun reka minni til ársins 1846,
þegar hún
gekk her síðast.
Eg hef tekið eptir því, að það ál' hafa dáið tvöfalt fleiri menn á landinu,
en bæði árið á undan og árið á eptir,
auk þess sem sóttin eyddi atvinnu manna,
og gjörði marga ófæra
til allrar vinnu um langan tíma.
Að því er snertir
kostnaðinn,
þá get eg eigi neitað því, að mer virðist sú niðurjöfnun
á honum,
sem frumvarpið
stingur upp á, vera mjög sanngjörn,
því fyrst vofir
hættan yfir þeirri sveit, sem sóttin flyzt í, þar næst yfir því heraði, sem næst er, og svo loksins yfir öllu landinu.
En samkvæmt
skýringu,
ser í lagi hins 2. konungkjörna
þingmanns,
þá hef eg
sannfærzt um, að sýslusjóðnum
mundi verða of þungbært, að greiða
sinn hluta af gjaldinu, og eins er eg hræddur um, að læknasjóðnum mundi veita erfitt að láta fe af hendi til þessarar
stofnunar,
og það gæti orðið til fyrirstöðu
læknaskipunarmáli
landsins,
sem
hvílir á þessum sjóði; þess vegna er það, að eg ætla að fallast á
9. tölulið, því beri drepsótt að landi, og komist á land, þá er allt
landið í veði.
En með því að allt landið á landssjóðinn,
þá er
líka sanngjarnt,
að á honum hvíli sú byrði, að vernda allt landið
fyrir drepsóttum.
Eg skal svo ekki fara fleirum orðum um málið,
einungis skal eg lýsa yfir því trausti mínu til þingmanna,
að þeir
eigi kasti frá ser svo mikilsvarðandi
frumvarpi.
Jón Sigurðsson:
Mér fer líkt og sumum þingmönnum,
að eg
er eigi ánægður með þetta frumvarp.
Hinn helzta og verulegasta
galla
því álít eg þann, að allar framkvæmdir
í málinu
eiga að
heyra undir dómsmálaráðgjafann
í Kaupmannahöfn,
og hans nafn
stendur nálega í hverri grein frumvarpsins,
og það hefur kveðið
svo rarnmt að, að jafnvel hinum 4. konungkjörna
þingmanni
hefur
eigi fundizt til, og hefur hann með breytingaratkvæðum
sínum
viljað útiloka
nafn hans úr sumum
greinum frumvarpsins.
það
hlýtur þó öllum að vera ljóst, hve fráleit sú tilhögun er, að dómsmálaráðgjafinn
í Kaupmannahöfn
stýri og stjórni öllu, sem að sóttvörnum lýtur, þar sem allt er undir því komið, að allt geti gengið
sem fljótast og greiðast.
Eg fyrir
mitt leyti álít frumvarpið
öldungis
«ópraktískt»
og ót'ramkvæmilegt.
Eg vil taka til dæmis
ákvörðunina
i 1. gr.; þar er svo ákveðið,
að dómsmálaráðgjafinn
gefi út auglýsing
um, hvar pestnæm
veiki sé upp komin.
Setjum
nú svo, að kólera eður bölusött
kæmi upp að vorinu til í einhverjum þeim löndum, sem skip sigla frá til verzlunar hingað upp
.á
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til landsins, t. d. Danmörku,
Noregi
eða Englandi,
rétt áður en
skip færu á stað til Íslands,
hvernig getur
þá, má eg spyrja,
auglýsingin
frá ráðgjafanum
verið komin til Íslands á undan pestinni?
I>etla eina
dæmi
hygg
eg
að sé
nægilegt
til að
sýna, að frumvarpið
er öldungis
«úpraktlskt».
Breytingaratkvæði
hins 4. konungkjörna
þingmanns
bæta að vísu nokkuð úr þessum
galla frumvarpsins,
þar sem þau miða til að leggja landshöfðingjanum á herðar
flestar' þær framkvæmdir',
sem eptir frumvarpinu
eiga að heyra undir dómsmálaráðherrann.
en þó eigi til hlítar. Að
því er hin breytingaratkvæðin
snertir,
þá álít eg það mjög ísjárvert að dernha öllum þessum kostnaði, sem af sóttvörnunurn
mundi
leiða, á landssjóðinn,
eins og eg að hiuu leytinu álit það mjög ísjárvert
fyrir þingið að vera að «votera» eða greiða atkvæði fyrir
því, að nýjum álögum
sé bætt á landsmenn,
meðau eins stendur
á fyrir oss og nú, að ver höfum sjálfir engin ráð yfir fé voru.
Jón Petursson:
Þingmaður
Suður-Plngeyinga
mælti svo vel
og skörulega
með breytingaratkvæðurn
mínum, að þess gjörist eigi
þörf fyrir mig að gjöra það frekar.
Bergur Thorberg:
Við undirbúningsumræðu
þessa máls mælti
eg fram með frumvarpi
þessu, og hið sama mun eg enn gjöra,
og hef eg litlu við það að bæta, er eg þá sagði.
Eg skal geta
þess, að eg held, að þingmaður
Suður-Píngeyinga
hafi misskilið
ákvörðunina
í 8. gr.
Hann hafði skilið greinina svo, sem ráðgjafinn ætti að eiga svo mikinn þátt í öllum framkvæmdum
lagaboðsins, en þetta er eptir minni mein ingu ekki rétt álitið.
Það er
auðsjáanlega
eigi meiningin,
að ráðgjafinn
í hverju einstöku tilfelli gefi út auglýsingu
um, að tilskipunin
skuli
gilda
um
aðrar sóttir, en kóleru og bólu, heldur
að hann í almennri auglýsingu útvíkkí ákvarðanir lagaboðsins,
og að slík auglýsing standi
í gildi jafnhliða lagaboðinu,
þar til öðruvísi verður ákveðið.
Menu
hafa sagt, að það værí ísjárvert,
að ráða til þess, að fe verði lekið
af landinu, og fengið siðan dönskum ráðgjafa í hendur, sem gæti farið
með það, eins og hann vildi, en þetta er misskilningur,
þegar
talað el' um útgjöld beinlínis til vissra þarfa Íslendinga.
þegar
til dæmis ein sveit á að borga 20 rd., sem eiga að ganga til ljósmæðra á Íslandi, þá er beinlínis ákveðið, hvernig fénu skuii verja,
og ómögulegt
að óttast nokkurt gjörræði í þessu tilliti.
Slíkt hið
sama á ser stað með það Ie, sem fyrir skipað er að greiða af landinu í því skyni, að það gangi til að koma á séuvörnum;
það el'
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beinllnis ákveðið,
hvernig því fé skuli verja, en er engan veginn
þannig
fengið ráðgjafanum
í hendur,
að hann geti varið því til
hvers, sem hann vill.
Þetta er nú sú ástæða, sem menn einkum
hafa fært til mót frumvarpinu,
og mestu áherzlu lagt á; en eg
get eigi skilið, að þessi ástæða geti, eptir skynsamlega
yfirvegun,
komið nokkrum
skynsömum
manni til að greiða atkvæði móH
frumvarpinu.
Eg bið menn vel að íhuga, hversu mikið gott gæti
leitt af þvi, að frumvarp þetta yrði gjört að lögum, og hugsa alvarlega út i þá ábyrgð, er þeir baka ser, með þvi að hafna því
algjörlega, og þannig hindra, að betri sóttvarnir geli komizt hér á,
sem allir játa þó að er mjög nauðsynlegt.
Benidikt Sveinsson:
Áður en til atkvæða er gengið, þá verð
eg að tala fáein orð, til að færa ástæður fyrir því, hvers vegna
eg mun greiða atkvæði mitt með nefndinni í þessu máli.
Mer
dellur í hug annað mál, sem þetta þing hefur haft til meðferðar,
það eru nefnilega hin almennu
hegningarlög.
Eg minnist þess
glöggt, að þegar hið konunglega
frumvarp til tilskipunar um almenn hegningarlög
fyrir Ísland lá fyrir þinginu, þá kom meíei
hluti nefndarinnar,
sem eg einmitt sjálfur var í, fram með þá uppástungu, að þingið réði frá að þetta frumvarp
yrði gjört að lögum að svo stöddu, og það af þeirri ástæðu,
að eigi væri búið að
bygggja hegningarhús
þau, sem einmitt var eitt aðalskilyrðið
fyrir
þeirri réttarbót,
sem frumvarpið bafði í för með ser, og sem frumvarpið einmitt sjálft batt löggildingu sína við. Þetta var ærið þýðingarmikið,
því að lögin áttu að af nema hina illa ræmdu hýðingaraðferð,
sem öldungis
óeðlilega hegningu.
Minni hluti nefndarinnar hafði þar á móti stungið upp á ýmsum breytingum,
sem
voru alveg nauðsynlegar
við frumvarpið,
og á þær féllst þingið
sem bendingu um, hvernig nýtt frumvarp
til laganna
á sínum
tíma skyldi verða.
En eigi að síður var þó frumvarpið gjört að
lögum, þvert á móti vilja þingsins, og án nokkurs tillits Iii þeirra
breytinga,
er það hafði stungið upp á í frumvarpinu.
Nú er að
vísu nokkur tími liðinn síðan, og hefði mátt vera búið að byggja
nokkra kofa á öllu því tímabili,
og þó er engan búið að byggja
nema
þennan
hérna
(Reykjavík.
Þessu líkt á sér nú stað
í þessu máli um sjúkrahúsin,
sem gjört er ráð fyrir í frumvarpinu, og sem enn eigi eru byggð, og einmitt þess vegna á þingið
llka að ráða frá, að frumvarpið verði gjört að lögum.
Úrræði þau,
er hinn 3. konungkjörni
þingmaður
ætlar að hafa til að bæta úr
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húsaskortinnm,
taka eigi tali.
Eg kalla það sannarleg neyðarúrræði, að hann, menntaður maðurinn, skuli ímynda sér, að menn
geti rekið rétta eigendur út á klakann úr húsum sínum, til þess
að setja þangað böluvelka
menn frá útlöndum, og verð eg alveg
að neita þvi, að slíkt heyri undir expropriations-réttínn
eða hans
grundvallarsetningar.
Að koma sóttvörnum á her á landi, er bersýnilega ómögulegt, án þess fyrst seli byggð sjúkrahúsin,
nema
með þvi einu móti, að flytja eigi bóluveika menn i land, en hve
nær þau verða byggð, getur þingið eigi sagt. Ef það færi nokkuð
að ákveða um það, þá gripi það með því fram fyrir hendurnar á
sýslufélðgunum,
sem eiga að hafa «Inítlativ»
f þessu máli, svo
framarlega sem kostnaðurinn á að lenda á þeim, annars hlýtur
hann að lenda á landssjóðnum.
Líka er frumvarpið að öðru leyti
íhugunarvert.
Hinn 2. konungkjörni þingmaður skildi þessa auglýsingu, sem talað er um f 8. grein að dómsmálaráðgjafinn
eigi
að gefa, sem almennt boð, almenna reglu, en þessi skilningur
hans bendir ljóslega á það, hve ísjárvert þetta frumvarp er, því
að, má eg spyrja, á þingið að stuðla að þ\'í, að ráðgjafinn i Danmörku fái annað eins vald eins og þetta, sem hann alls eigi hefur að lögum?
Slíkar almennar og bindandi ákvarðanir frá hinni
umboðslegu stjórn eru í afleiðingum sínum mjög varúðarverðar,
og það er eigi séð út fyrir, hvað langt þær geta gengið, eins og
1. a. m. f kláðamálinu.
Hinn 2. konungkjörni þingmaður \'i1di
með þeirri hógværð og stillingu, sem honum er svo eiginleg,
veikja það sjónarmið, að leggja mikla áherzlu á það, að feð væri
fengið í hendur dönskum ráðgjafa, með þeirri ástæðu, að feð væri
alls eigi fengið honum í hendur þannig, að hann mætti fara með
það, hvernig sem hann vildi, heldur væri honum fengið það í
hendur með því skilyrði, að hann verði því til þessarar stofnunar og einskis annars.
Þetta er nú að vísu satt, en eg verð að
leggja mikla áherzlu á það, hvernig, ef eg mætti svo segja, fei)
er fengið. Ef ver erum, eins og stendur, eigi bærir um að leggja
gjöld á sýslufelögin
án þeirra atkvæðis, þá höfum ver eigi heldur
sanna heimild til að vísa nokkrum á fe hjá þeim, sízt þeirri stjórn,
sem að minnsta kosti, eptir þvi sem ver fáum bezt séð, stríðir
gegn landsrettíndum
vorum, og er oss óhentug og óhaganleg.
Alþingi, sem þráir löggjafarvald og fjárforráð, á að finna til þeirrar skyldu sinnar, að gjöra ekkert, sem lýsir því, að það skorti
«constitutíonel
Aand», eður frjálslagar
og þjóðstjórnarlegar grund-

185

vallarsetningar.
Það á að forðast, að vilja leggja nýjar álögur á
landið, meðan svona stendur,
og fá svo feð í hendur
dönskum
ráðgjafa,
og hafa 8\'0 það bara fyrir ástæðu, að þessar sóttvarnir,
sem frumvarpið
ræðir II III , hefðu átt fyrir löngu að vera komnar
á, því einmitt þess vegna el' það ástæðulaust,
að heimta þær nú
þannig allt í einu, og án nauðsynlegs
undirbúnings.
Eg álít því,
að þingið
ekki að eins geti verið vel þekkt fyrir, að fella þetta
frumvarp,
heldur að það einmitt
gjöri langrétlast
í að fella það.
Framsögumaður:
Eg ætla að eins að svara fáeinum orðum
hinum konungkjörna
varaþingmanni.
Hann hefur annaðhvort
eigi
tekið eptir orðum mínum áðan, eða þá misskilið þau.
Eg sagði
aldrei, að nefndin réði til að frumvarpið
yrði gjört að lögum, þó
svo væri að húsin væru til, heldur tók eg það einmitt fram, að
nefndín áliti það mjög efusarnt, hvort gagnið af þeim sóttvörnum,
sem ráðgjörðar
væru í frumvarpinu,
mundi svara kostnaði, enda þótt
húsin væru til; og eg sagði einnig, að það væri með öllu þýðingarlaust og alveg fráleitt, að lögleiða þetta frumvarp,
fyr en húsin
væru komin upp.
Þingmaðurinn
hafði að vísu eitthvert pakkhúsatraust, en eg vil spyrja, hvort hann geti ábyrgzt, að þau verði til á
reiðum höndum,
þegar á liggur.
Sem dæmi þess, hve húsalaust
er að minnsta
kosti í sumum
af þessum ti kaupstöðum,
skal eg
geta þess, að læknirinn á Eskifirði
var hús villtur, og hafði ekkert
húsnæði fengið ser, þegar eg fór að heiman.
Eg er að vísu
eigi vel kunnugur,
hvernig til hagar í hinum kaupstöðunurn,
en það
veit eg, að pakkhúsin
eru ætluð til annars en að geyma bóluveika
og koleruveika
menn.
Það hefur annars áður verið sýnt, að frumvarpið yfi I' höfuð að tala er ópraktiskt,
og skal eg því eigi vera
margorður
um það nú. 8. gr. er öhafandi, eins og hún er orðuð,
enda hefur hinn 4. konungkjörni
þingmaður
viljað nema burt hið
vesta úr fyrra lið hennar með breytingaratkvæði
sínu, þar sem dómsmálaráðgafanum
er veitt heimild
til að leyfa skipum, að sigla inn
á aðrar hafnir,
en þær, sem nefndar eru í 1. grein.
í seinna
liðnum stendur,
að dömsrnálaráðgjaflnu
geti, þegar kringumstæður leyfa það, veitt tilslökun á því, sem fyrir er mælt í 1. gr.
Nefndin skildi eigi, hverjar þessar kringumstæður
gætu verið, hún
gat eigi skilið þessa!' ákvarðanir
öðruvísi en svo, að með þeim
væri ráðgjaíanum
veitt heimild til að brjóta J. gr., þegar
honum
.sýndist,
(Bergur Thorberg : Það stendur í ástæðunum).
Eg veit

186

eigi til, að ástæður fylgi neinu lagboði, og þegar þær eigi fylgja,
þá verður beinlínis að fara eptir orðum lagaboðsins.
Umboðsmaður konungs(ulltl'úa:
Eg skal leyfa
mer
að
leiðrétta misskilning,
sem kom fram í ræðu hins háttvirta þingmanns
Suður-Þingeyjarsýslu
á 1. grein frumvarpslns,
þar sem
ætlazt er til, að dómsmálastjórnin
gefi út auglýsingu
um, hve nær
einhver staður sé álitinn sýktur,
annaðhvort
af bólnsótt eða hinni
austurlenzku
kolerusótt.
Honum þótti sú ákvörðun
óhafandi,
af
því að auglýsing
dómsrnálaráðgjafans
mundi
í fæstum
tilfellum
verða komin til landsins
á undan sýkinni.
En eg vil leyfa mér
að spyrja hinn háttvirta þingmann,
hvort hann vill láta embættismann hér á landi gefa út slíka auglýsing;
hann verður að muna
eptir, að sá staður, sem auglýsing er gefin út um að sýktúr sé, er
erlendis,
og þess vegna er það alveg nauðsynlegt,
að það ernbættisvald, sem á að gefa út slíka auglýsing,
!le það ernbættisvald,
sem
fyrst fær fréttina
um sýkina,
en það el' einmitt stjörnurherrann.
Þingmaðurinn
heit, að sýkin mundi geta komið á undan auglýsingunni, en eigi embættisvald
her að að gefa hana út, þá mundi
vera miklu hættara við, að sýkin yrði komin til landsins á undan
fréttinni um hana.
Það er því hið eina eðlilega, að það sé dómsmálaráðgjafínn,
sem gefur út slíka auglýsingu.
Líkur misskilningur korn fram hjá hinum háttvirta framsögu manni á 8. gr. Honum þótti ófært, að dómsmálaráðgjafannm
væri falið á hendur að
leyfa skipum að sigla inn á aðrar hafnir, en nefndar eru í I. gr.;
en menn verða að hafa ser hugfast,
að skipin,
sem um er rætt,
koma frá útlöndum,
og það er því eðlilegt,
að þau fái slíkt leyfi
hjá dómsmálaráðgjafanum,
sem þau eiga hægast
með að ná til
til að fá slíkt leyfi hjá; hitt væri mjög erfitt, og jafnvel ókljúfandi,
að verða að sækja fyrst til embættis valds á Íslandi
um slíkt leyfi
og verða að hepta ferð sína, þangað til það er fengið.
Jón Hjaltalín : Eg vil tala fáein orð, áður en til atkvæða er
gengið.
það er kunnugra en frá þurfi að segja, hvílíkan
skaða
drepsóttir
hafa gjört
þessu
landi, og það svo, að það hefur eigi
beðið þess bætur og gjörir það líklega aldrei.
Svartídauði
drap
her um bil % parta
allra landsmanna,
sem voru þá kring um
80,000.
þá kom stóra bólan, og drap hún 18,000, sem var meir
en þriðjungur
af þá lifandi landsmönnum.
Hvað margir dóu í
drepsóttinni
14 96, veit enginn,
þar um vanta ljósar skýrslur, en
það vita meon, að í drepséuunum á J 5. öld fell nálega alfur «Cul-
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tur» f landinu, og ma sja, að svo hefur verið, af árbókum EspóHns, sem eg vona að enginn vilji rengja. Eg hygg því, að það
se hægt að sanna af reynslunni, að af drepsótturn er fjarska-mikil
hætta búin og af engu meir.
Framsögumaður hefur sagt, að ómögulegt væri að koma her á sóttvörnum, en eg vil segja honum,
að það þarf meira en meðal-dlrtsku til að bera ofan i alla íslendinga,
þar sem nú einmitt fyrir 2 árum landið var verndað fyrir hættulegri drepsótt.
Sem dæmi þess, hve hættuleg sú sótt getur orðið, skal eg segja honum það, að einu sinni þegar hún gekk her
um landið, þá voru 100 lík flutt að einni kirkju á Suðurnesjum,
en i allri sókninni voru þó eigi meir en 800. Það er eigi til
neins að koma með neinar ástæður, þegar svona er farið að, að
menn dirfast að bera þvert ofan í fárra ára öllum þekkta reynslu,
eins og allir vita að á ser stað í þessu máli. Þingið má sannarlega
vara sig á þvi, að það verður erfitt að berja niður sannleikann til
lengdar; það verður þessu þingi ofvaxið, eins og öllum. þingmaður Árnesinga fór að tala um elgnarréttínn,
eins og við mátti
búast af honum löglærðum manni, og kallaði það hart, að reka
menn út úr húsum sinum út á klakann, ef þeir eigi vildu með
góðu láta þau til reiðu, þegar slík tilfelli bæru að höndum. En
eg vil spyrja hann: Ætla nokkru sinni þyrfti að koma til þess?
hafa Íslendingar sýnt sig svo meinbægna, að þegar almenn hætta
vofir yfir, að þeir þá eigi vilji með góðu lána einhvern kofa, svo
að hættunni verði af stýrt, því að það vita allir, að það eru eigi
mjög margir menn á hinum útlenzku skipum, sem hingað koma
til landsins, svo að það mundi eigi þurfa serlega stórt hús handa
svo sem einni skipshöfn.
Þegar menn eru að koma með slíkar
ástæður sem þessar gegn frumvarpinu, þá sýnir það, að þeir hafa
eigi aðrar en þunnar ástæður gegn því. En eins og eg sagði,
þegar um ljósmæðra-frumvarpið var að ræða, þá voru það eigi
neinar ástæður, nema viljaleysi þingmanna að aðhyllast það, sem felldu
það, og eins mun her vera ástatt; þess vegna eru menn að koma með
alls konar skynástæður, sem ekkert þýða. Það á að eyðileggja þetta
frumvarp, eins og hin; það sé eg á öllum lotum; gjöri þingið það,
en á þvi hvílir mikil ábyrgð. Eg ímynda mer, að þeir fái litlar
þakkir hjá landsmönnum fyrir meðferð sin a á ljósmæðramálinu og
sóttvarnarmálinu.
Það dugar engar ástæður til að sannfæra þá, er
eigi vIlja sannfærast.
Sjái þeir fyrir afleiðing unum af þessari aðferð sinni. Eg ætla eigi að fara að tala nokkuð um breytingaratkvæð-
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in, er á atkvæðaskránni standa, eg se, að þess mUD ergt þurfa,
enda skal eg vera sem fáorðastur héðan af á þessu þingi.
Framsögumaður : Út af orðum hins 3. konungkjörna
þingmanns verð eg enn að taka til máls, enda þótt eg hefði eigi ætlað
að gjöra það optar f þessu máli. Hann kastaði þungum steini á
mig fyrir það, að eg hefði sagt, að ómögulegt væri að koma á
sóttvörnum her á landi, en eg sagði það aldrei; heldur hitt, að ómögulegt væri að koma hér á tryggjandi sóttvörnum.
Og eg vil
leyfa mer að skírskota til þingmannsins sjálfs um hans eigin
orð, þegar eg nefndarinnar vegna fór til hans til að ráðfæra
mig við hann, og eg veit, að hann er svo góður drengur, að hann gengur eigi á bak orðum sínum.
Eg spurði
hann, hvort hann mundi nokkuð hafa getað að gjört, þegar bóluveikin kom hér fyrir 2 árum, hefði eigi hús verið til á staðnum
handa hinum veiku. Hann svaraði mer svo, að hann hefði alls
ekkert getað að gjört, hefði hús eigi verið til reiðu handa þeim.
(Jón Hialtalitu Jú). Það getur verið, að her i Reykjavík verði ætíð
mögulegt, að stemma stigu fyrir drepsótturn þeim, er her ræðir
um, með því að her er bæði heilbrigðisstjórn og sjúkrahús, að
minnsta kosti á meðan þessi landlæknir situr uppi, sem er svo kunnur að dugnaði og árvekni í embætti sínu, en þar af hafa hin héruðin
ekkert gagn, nema að svo miklu leyti, sem að þær sóttir, sem
tepptar eru her í Reykjavík, eigi ná að breiðast út, en sóttirnar
geta á fleirum stöðum komizt inn í landið en í Reykjavík, og þá
eru þeir staðir allir á flöthólma staddir í þessu tilliti. Hin 3.
konungkjörni þingmaður tók það skýrt fram, að þegar slika almenna
hættu bæri að höndum, eins og ef drepsótt kæmi inn í landið,
þá hefði valdstjórnin fulla heimild til að reka menn út úr húsum
sinum, en flytja hina veiku menn inn i þau, en stjórnin hefur þó
auðsjáanlega eigi verið sömu meiningar, þvi að þá hefði eigi þurft að
standa í 5. frumvarpsins sú ákvörðun, sem þar stendur, að amtmaðurinn skuli semja við hlutaðeigandi sveitastjórn um hæfilegt húsnæði handa þess konar sjúklingum, þegar þyrfti. Út af ræðu konungsfulltrúa hefur þingmaður Suður-þingeyinga beðið mig að skila
til hans nokkrum orðum, og eru þau þessi:
.Eg sagði, að ákvörð• un in i 1. gr. um auglýsing dómsmálaráðherrans
væri ópraktisk.
-Auglýsingin þarf að vera orðin kunnug á þeim stöðum, hvar pest.veikt skip kemur, ef þess á að verða gætt, að enginn skipverja
-se fluttur i land, áður en til læknis verður náð, og eg skal að
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«eins bæta því við, að eg skyldi orð hans á þessa leið II. Eg ætla
að minnast lítið eitt á 2. gr. frumvarpsins,
því á hana hefur eigi
verið minnzt.
Mér er spurn: hvernig getur landshöfðinginn
fengið þá áreiðanlegu
vitneskju,
sem þar er verið að tala um?
Mer
mun verða svarað: t. d. með fiskiskipum frá Frakklandi eða Belgíu,
en eg vil ~pyr.ia: hvernig
getur auglýsing frá landshöfðingjanum
komizt svo fljótt út, að sýkin ef til vill eigi verði löngu á undan
komin út um landið? því að þessi fiskiskip geta komið og koma
frá útlöndum að landinu her um bil jafnsnemma
á mörgum stöðum.
Eg skil heldur eigi, hvaða gagn er að því, að landshöfðinginn fái heimild til að gefa út auglýsing um, að sóttin sé hætt, því
að þau skip, sem koma frá þeim stöðum,
þar sem veikin gengur,
hljóta, ef þau annars hlýðnast lögunum,
að hafa uppi þetta söttarflagg,
svo lengi þeim er eigi kunnug
nein auglýsing um, að
Iandshöfðingi
álíli sóttinni hætt og þau þess vegna eigi séu skyld
til að hafa það uppi.
Eirikur Kúld : Eg ætla einungis
að leiðrétta dálítið
í ræðu
hins 3. konungkjörna
þingmanns.
Hann hefur fundið að því við
nefndina,
að hún reð til þess, að frestað
væri löggildingu
þessa
frumvarps,
og áleit það óþarfa að binda löggilding þess við það
skilyrði, að húsin séu til. Framsögumaður
hefur komið með hans
eigin orð fyrir því, hvernig mundi hafa farið fyrir honum,
þegar
bóluveikin
fyrir nokkrum árum kom til Reykjavíkur,
hefði hann eigi
þegar haft hús til handa hinum veiku, svo að eg þarf eigi að taka
það aptur fram.
Þingmaðurinn
hlýtur líka að játa,
ef hann vill
viðurkenna
sannleikann,
Rem eg ekki efa, að þessi hús eru eigi
til á þessum nefndu stöðum,
en það er má ske af því, að hann
segir, að húsrúm fáist, að hann heldur, að það aldrei verði nema
um svo fáa sjúka menn að gjöra í einu;
en fyrst er þess að
gæta, að það eru alls eigi svo fáir menn á hinum útlendu fiskiskipum, eins og hann sagði; þeir CI'U optast nær kring um 20, og
í öðru lagi, hvernig getur hann ábyrgst, að það aldrei komi nema
eitt skip í einu inn á sömu höfn með bóluveika
menn?
eg get
sagt honum, að þau geta vel komið 10 (Jón Hjaltalín : Þá eru
nóg pakkhús
til handa þeim).
Pakkhús
eru ætluð til annars
en
hýsa bóluveika menn;
þau eru ætluð til þess að geyma í ull og
tólg og annað þess konar.
Aunars furðar mig, að landlækninum
skuli þykja pakkhús hentugur
staður fyrir sjúklinga, þar sem vindur og regn getur streymt inn á þá, ef til vill. Það er enn ein á-

190

stæða, sem afsakar nefndina,
þótt hún eigi vildi ráða til þess, a~
hrapað væri að því, að gjöra frumvarp þetta strax að lögum,
og
hana á nefndin
að þakka hinum
3. konungkjörna
þingmanni.
Fyrir hans framkvæmdarsama
dugnað fór fram almenn bólusetning
nú fyrir 2 árum, svo að það mundi eigi verða neitt sérlega hættulegt núna fyrst um sinn, þótt bólusótt
kæmi.
Ef húsin væru til,
þá skyldi eg greiða atkvæði með frumvarpinu,
en af því að þau
eru eigi til og þau geta alls eigi verið eins lítil, og hinn 3. konungkjörni
þingmaður
virðist gjöra ráð fyrir, ef þau eiga að geta
álilizt nægilega stór, og af því að þingið getur eigi visað á neitt
fé, er verja megi til byggingar
þeirra,
en vill forðast allar nýjar
álögur,
þá getur það engan veginn kallazt óhyggilegt
af þinginu,
þótt það ráði til þess, að frestað se löggildingu frumvarpsins.
Eg
skal eigi fjölyrða um atkvæðaskrána
; það breytingaratkvæði,
er eg
á á henni, áskildi eg mér einungis til vonar og vara, ef svo kynni
að fara, að nefndarálitið
fengi ei meðhald þingsins.
Torii Einarsson:
Eg skal ekki ítreka það nú, sem eg sagði
við undírbúnlngsnmræðuna,
að maður getur varla talað í þessu
máli með köldu blóði.
En hvað kostnaðinum
viðvíkur,
þá hafa
menn hallazt að þeirri uppástungu,
að kostnaðurinn
skuli hvíla á
landssjóði.
Eg er nú reyndar ókunnugur
þar, hvort hann er fær
um að bera þau útgjöld, er her er um að ræða.
Það er nú margreynt, og sýndi sig áðan seinast,
að hinn 3. konungkjörni
þingmaður
fer allur á lopt, og spennir
sig megingjörðum
í hvert
skipti, sem ræða er um þau mál, er í einhvern handa máta snerta
líf og heilbrigði manna hér á landi.
Hann hefur líka gefið ýmsar
þar að lútandi bendingar
í «Heilhrlgðistíðlndunum
s ; meðal
annars
hefur hann bent á, hversu óholl spíritus-blanda
kaupmanna
er
fyrir heilsu vora, og mun sú bending hans hafa verið þakknæmilega meðtekin
af landsmönnum,
og hygg eg, að það muni verða
til þess, að hepta menn frá, að belgja í sig eins mikið af henni,
eins og annars mundi.
En svo gott sem þetta er í sjálfu ser,
þá verður það um leið til þess, að eyða landssjóði,
eða rýra tekjur hans,
og það gjörir það að verkum,
að það deyfir mig í því
að ýta miklum útgjöldum
á landssjóðinn.
En það er líka annað
atriði í máli þessu,
það nefnilega,
hvernig sóttvarnar-Iögum
vorum nú sem stendur
er varið; eg er ekki svo kunnugur
sem
skyldi, og er það spursmál,
hvort þær ráðstafanir
í því efni, sem
felast í frumvarpinu,
bæta nokkuð úr hinum nú gildandi ákvörð-
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unum.
Því hefur verið skotið að mer af einum þingmanna,
að
það mundi vera efasamt,
hvort það gæti eptir nú gildandi lögum
álitizt skylda; að setja bólu- eða kóleruveika menn í land af skipumútlrndra.
Og færi svo, að fiskimenn
Frakka eða annara
þjóða,
sem draga ógrynni af fisk burtu frá landi voru, og sem
koma upp að landinu svo hundruðum
skiptir,
hefðu grúa sjúklinga á skipum síuum,
og ætluðu að setja þá í land, þá hygg eg,
að bágt yrði að fá nokkurn
pakkhús-part
handa þeim að liggja íj
það er þó líklega ekki meiningin, að leggja þá í korn- og grjónastýjur kaupmanna,
og eta svo á eptir korn matinn undan þeim.
Forseti: Af því ekki fleiri taka til máls, er lokið þessari ályktarumræðu,
og verður þá gengið til atkvæða samkvæmt
atkvæðaskránni,
er plngrnenn munu hafa fyrir ser prentaða.
Alk væðin fellu þannig:
(Sjá II, bls. 164).
Forseti: Samkvæmt
dagsskránni
kemur nú til inngangsumræðu og nefndarkosningar,
ef þingið ályktar
svo, bænarskrá
úr
Seltjarnarneshrepp
í Gullbringusýslu,
um ábúð Reykvíkinga
á
jörðum f Seltjarnarneshrepp.
Flutningsmaður
bænarskrár
þessarar
er þingmaður
Gullbringusýslu,
og mun hann lesa hana upp, og
skýra þinginu frá því, þessu máli viðvíkjandi,
er hann álítur þörf
vera.
Þómrinn
Böðvarsson:
Bænarskrá þessi er svo hljóðandi:
(Sjá II, bls. 166).
Sömuleiðis skal eg, ef þingmenn óska, lesa fylgiskjal það, er
bænarskrá
þessi er risin af (Forseti: Það er ósk þingmanna, að
það sé líka lesið}; það hljóðar þá svo:
(Sjá II, bls. 167).
Eg er að vísu máli þessu ekki fullkunnugur;
en mer virðist
það þó mega vera öllum ljóst, að það er hart fyrir hrepp þann,
er í hlut á, og mjög óhagkvæmt, að slik jarða-ábúð
skuli eiga ser
stað, sem her er Ilm talað.
En eg veit ekki heldur, hverjar af jörðum þeim, sem í fylgiskjalinu eru nefndar,
eru nú í ábúð Reykvíkinga;
en það hlýtur að vera hreppnum
til skaða, að regluleg
ábúð þannig leggist niður á einhverri jörð, einkum að því er
snertir
fátækra-hald
og fátækra-tekjur.
Höfuð-jörðin
af þeim,
sem nefndar eru, er án efa Laugarnes,
og þykir mer ekkert undarlegt, þó Seltemingum
sárni, að slík jörð skuli leggjast
í eyði,
sem lengi hefur verið höfuðból hreppsins.
Málið virðist mel' því
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alJþýðingarmikið,
ekki einungis
fyrir þetta byggðarlag,
sem her
ræðir um, heldur
og fyrir landsmenn
víðar um land, þvi á slíku
mun bafa brytt viðar.
Vera kann nú, að annar vegur se iii að
bæta úr þessu,
með þvi nefnilega,
að leggja þetta undir úrslit
dómstólanna,
en eg ætla, að landslög vor sðu i þessu efni ekki svo
ljós, að vel sé, þó Jónsbók að vísu bendi á, að þess konar notkun jarða se eigi alls kostar lögleg;
en vist er það, að þetta mun
ekki vera ljóst fyrir yfirvöldunum.
Að svo mæltu tala eg ekki
fleira, en bíð undirtekta þingsins; en vona þess að eins, að nefnd verði
sett i málinu.
Torfi Einarsson:
Það væri ólíklegt, að eg færi að tala margt
að þessu sinni, enda skal það ekki verða, en get þess að eins, að
mer virðist mál þetta umfangsmeira
en svo, að þvi yrði lokið á
þeirri einu viku, sem eptir er af hinum lðgákveðna
þinguma.
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg vona, að ekki þurfi margt að
mæla til þess, að þingið komist að þeirri niðurstöðu,
að setja eigi
nefnd í þessu máli.
Ætti þingið að fara að semja ný landbúnaðarlög, þá þyrfti vist lengri tíma en þangað til 28. júlí þ. á. Hins
vegar er það kunnugt,
að landbúnaðarlögin
eru í smiðum,
og
þeirra þarf víst héðan af eigi svo lengi að bíða, að þetta mál geti
eigi beðið þeirra.
En eigi þessi bænarskrá að vera kæra gegn Reykvíklngum fyrir það, að þeir standi ekki i lögski1um af þeim jörðum eða jarðarpörtum,
er þeir hafa til yrkingar
og afnota i Seltjarnarneshrepp,
þá er mál þetta auðsjáanlega
dómsmál.
Eg man
að vísu ekki, hvað Jónsbók ákveður um þetta, en hitt er vist, að
það hefur lengi við gengizt, að bændur hafa haft jarðarparta
undir, þótt þeir byggju i öðrum hrepp, en sá jarðarpartur
lá
Þetta
er því engin ný bóla her á Seltjarnarnesi,
og f annan stað er það
vist áreiðanlegt,
að þessir menn i Reykjavik
hafa gjört full lögskil.
Þar að auki er nú heldur mikið gjört úr því, hversu jarðirnar séu margar, sem Reykvikingar
hafi til afnota.
Eg veit reyndar til þess, að eigandinn
að Bústöðum
hefur einu sinni haft afnot
af hálfum Bústöðum, af þvi að hann fékk ekki þennan part byggðan i bráðina, en nú sem stendur hefur eigandi
ekki eina þúfu af
Bústöðum
undir.
Eg veit og til, að presturinn
her hafði eitt eða
tvö ár nokkurn hluta af Breiðholti til afnota, einkum vegna þess, að
hann fékk eigi almenni1egan
ábúanda á hana.
Og ætti að fara að
semja lög um þetta efni ar þeirri ástæðu, að eigandi aínhvern tíma
hefur ekki getað byggt einhverja jörð, - þá hygg eg það væri nokkí.
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uð langsótt.
Þannig getur komið fyrir, að Reykvíkingar
hafi þessa
jörð undir I ár, An alls eigi næsta ár. Hin eina jörð, sem her er
um að ræða, er Laugarnesíð. því þótt dýralæknir Teitur Finnbogaeon hafi haft nokkur hundruð undir af Skildinganesi,
þá getur slíkt
ekki tallzt; en eg má játa það, að eg veit eigi, hvort hann hefur
nokkuð af Skildinganesi
nú eða ekki.
Nú eru þá upp taldar þær
jarðir,
sem Reykvíkingar
hafa haft til afnota,
og virðist það því
alveg ástæðulaust
fyrir alþingi,
að fara að blanda ser í þetta mál,
þvi engin ástæða er til að fara að búa til lög út af Laugarnesi
einu, og svo getur þetta fallið undir landbúnaðarlögin,
þegar þau
opinberast
á endanum.
Eg vona, að menn sjái, að þessu máli á
þingið ekki að gefa neinn gaum,
og að umræður verði um það
stu ttar.
Jón Petursson:
Eg get ekki skilið, að þetta heyri neitt undir
landbúnaðarlögin.
Halldór Kr. Friðriksson:
Jú, þvi að her er kvartað um, að
eigendur jarða búi ekki sjálfir á þeim, en noti þær allt um það.
Jón Petursson:
Nei, heldur
er hér spursmálið
um gjöld til
hins almenna af þessum jörðum, og þetta er því einmitt skattamál.
Þðrarlnn Böðvarsson:
Það hafa að eins tveir enn talað I
máli þessu: fyrst þingmaður
Strandasýslu,
sem ekkert hafði móti
þessari bænarskrá,
nema það, að þingtíminn
væri svo stuttur,
en
eg vissi þetta eins vel og hann,
og síðan þingmaður
Reyk víkinga,
og höfðu víst allir búizt við, að hann mundi standa upp í þessu
máli, sem snertir dálítið Reykjavík,
en allt um það voru ástæður
hans móti þvi, að nefnd væri sett, næsta fáar og því ómerkilegri.
Fyrst talaði hann um, að landbúnaðarlögin
væru á ferðinni, en þau
eru máli þessu alveg óviðkomandi.
(Halldór Kr. Friðriksson:
Eg
sagði, að þetta væri dómsmál).
Já, eg ætlaði ótilkvaddur að minnast é það, en af þvi að þetta er einmitt dómsmál,
þá er þörf á
lögum til að dæma eptir, því mer er ókunnugt
um, að það áður
standi I landslögum
vorum.
Hann sagði líka, að bænarskráin
gjörði
of mikið úr þessu; vera kann að svo sé ; en eg held að maður
gæti líka sagt,
að hún gjöri of litið úr því, og I því skyni
leyfi eg mer
að skora á þingmann
Barðstrendinga
um það,
hvort
það
eigi ser ekki stað,
að menn í Reykjavík
búi á
jörðum vestur I Helgafellssveit.
Eg hef heyrt því fleygt,
þó
það kannske aldrei verði nema ráðagjörð,
að keyptar verði
allar beztu jarðir
í Seltjarnarneshrepp
til að reyna á þeim bú með
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hlutafélagi, og hef jafnvel heyrt jarðirnar tilnefndar.
(Halldór Kr.
Friðriksson:
Það væri fróðlegt, að heyra nefnda einhverja til dæmis), - já, eg skal þá nefna Elliðavatn - og jarðir þar um kring.
Væri þetta svo vaxið, að það fengi framgang,
hvernig gæti þá
þingmanni
Reyk víkinga þótt undarlegt,
þótt Selterningum
þætti hart,
að missa öll gjöld af öllum sínum beztu jörðum,
eða ætli Reykvíkingum þætti ekki hart, ef Selterningar
keyptu öll hin beztu hús
í Reykjavík og hefðu þau til sinna þarfa, en skyldu kolin ein eptir,
og gjörðu Reykvíkinga
að sínum leiguliðum.
Eiríkur Kúld:
Út af áskorun hins heiðraða þingmanns
Gullbringusýslu,
skal eg geta þess, að það er satt, að á þriðjungi
ar
einni jörð mun mega segja að búið se her úr Reykjavík,
og önnur heil jörð í Helgafellssveit
er í fullri byggingu manns eins, sem
hér er heimilisfastur
í Reykjavík;
svo Helgafellshreppurinn
hefur ekki
getað lagt neitt útsvar á ábúendur jarða þessara, sem hér eru búsettir ~ Reykjavík, ekki einu sinni jarðartíund,
því þessar jarðir eru
tlundarfríar.
Hefði því þessi bænarskrá
komið
fyr inn á þingið,
þá hefði eg ekki hikað við að mæla með nefnd i máli þessu, þvi
eg veit, að hið sama óánægjuefni
á S61' stað í þeim sveitum,
þar
sem eins er ástatt.
Halldór Kr, Friðriksson:
Eg sagði áðan, að her mundi vera
of mikið úr gjört, og átti eg við her í Reykjavík,
en eigi um
land allt, enda sýndi eg það með því að telja upp jarðir
þær I
Seltjarnarneshrepp,
sem notaðar
eru af Reykvíkingum ; þær eru
ekki fleiri en eg nefndi.
Hvað síðar verður,
get eg ekki vitað,
en það er ólíklegt,
að Reykvíkingar
fari að taka margar jarðir til
yrkingar
upp um allar sveitir.
Ef Selterningar
ættu hús her í
Reykjavík,
þá mundi þeim sannlega þykja hart, ef Reykvíkingar
krefðust þess, að þeir yrðu að leigja húsin öðrum, en mættu eigi
nota þau, sem þeim væri haganlegast,
en væru skyldaðir
til að
búa í þeim húsum sjálfir,
sem þeir ættu i Reykjavík,
enda dytti
víst engum Reykvíking slíkt í hug.
Ef her er kvartað um, að þessir Reykvíkingar
ekki gjöri lögskil,
þá er her auðsjáanlega
um
dómsmál
að ræða,
og er eg viss um, að dómslólarnir
hafa næg
lög eptir að dæma þetta mál.
Að því er snertir
jarðir í Helgafellssveit,
er Reik víkingar
hafi til ábúðar,
þá veit eg ekkert um
það, en það að engin tíund er ar þeim goldin, hlýtur að koma af
því, að þær eru ekki metnar til hundraðatals.
En við jarðamalið
siðasta
áttu þó allar jarðir að metast
á landinu,
og hafi sveit-
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ungar þingmanns
Barðstrendingu
þannig hlaupið fram hjá heilum
jörðum við matið, þá sannar hann að eins með því, hve flumúsalega jarðamat þeirra er af hendi leyst.
En að Reykvíkingar
eigi
heilar jarðir vestur í Helgafellssveit
ábúðarlausar.
í því er varla
nein tilhæfa;
það skyldi þá vera að eins lítill jarðarpartur,
sem
þeir bafa áskilið ser blunnindin
af, og sannar slíkt ekkert í þessu
máli.
Það er því engin
ástæða til að kjósa nefnd til að íhuga
þessa bænarskrá.
Benedikt
Sveinsson:
Af þvi ágreiningur
hefur risið milli
þingmanns
Reykvíkinga
og þingmanns
Gullbringusýslu
um það,
hvort þetta væri dómsmál eða ekki, þá skal eg geta þess, að það
spursmál
getur ekki fellt málið frá nefnd.
Si\ þess beiðzt, sem
bænarskráin
fer fram á, að eins til þess að biðja um breyting á
hinum gildandi lögum,
þá er þó málið löggjafarmál
eigi að síður.
Eptir því, sem mer skildust orð þingmanns
Reyk víkinga, þá yrði
«Coaseqvensenaf þeim sá, að ekki yrði hægt að gefa lög um
þau mál, sem heyra undir úrslit dómstólanna.
En menn verða
vel að gæta að því, að her ræðir ekki um það, að draga Reykvíkinga til ábyrgðar fyrir undan gangandi meðferð á jörðum Seltjarnarneshrepps
eptir lögunum, eins og þau eru, því þá væri her um
dómsmál að ræða.
Áður en uppástunga
þessi verður felld frá
nefnd, væri æskilegt, að sem flestir binir löglærðu
menn her í
salnum
létu álit sitt í ljósi um það, hvort þau lög, sem nú eru
í gildi um þetta efni, eru svo ljós sem nauðsynlegt
væri, því það
er auðsætt að það getur orðið Seltjarnarneshrepp
til niðurdreps,
að
margar jarðir þeirra leggist þannig í eyði.
Eg segi þetta ekki af
því, að eg se mótfullinn
því, að Reykjavik aukist og eflist, en Reykvíkingar mega þó ekki eyðileggja landbúnað
sveitanna umhverfis
sig. Það er að vísu náttúrlegt,
að Reykvíkingar
vilji sem mest auka
arð sinn, en hið opinbera á i tíma að koma I veg fyrir, að þetta
geli orðið almenningi
til tjóns.
Mál þetta getu!' líka gjarnan dáið
í nefndinni,
ef þingtími verður
of naumur;
þá hefur þó þingið
gefið málinu þann gaum, sem í þess valdi stóð ..
Eiríkur Kúld:
Eg verð að svara ákúrurn þingmanns
Reykvíkinga þvi, að mer virtist hann ekki skilja, hver munur er á þvi,
hvort jörð er matin til hundraða,
eða hún er tíundarfri,
eins og
á ser stað um margar jarðir, þvi það er kunnugt, að sumar jarðir
eru með tíundarfrelsi.
Það er þó sannarlega
munur á þvi, hvort
ein jörð er setin löglega ar ábúanda í hreppnum,
svo honum verði
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gjört útsvar að lögum, eða hann býr i öðrum hrepp, svo hreppur
sá, sem jörðin liggur i, missir allt gjald, sem af ábúðinni annars
hefði leitt. Eg vil því mæla með því, að nefnd se sett í þessu
máli, því það tekur ekki tíma að mun, með því að her er ekki um
umfangsmikið mál að ræða, en verði ekki kosin nefnd, vil eg spyrja
þingmann Gullbringusýslu, hvort honum sýnist ekki, að málinu se
vísað forsetaveginn til yfirvaldanna, svo það ei falli alveg.
Halldór Kr. Friðriksson:
Að þvi er það snertir, að eigi sé
auðið, að þetta mál geti verið dómsmál, af því að alþingi geti um
það fjallað, þá þykir mer það nokkuð skrilileg kenning, því að ný
lög geta auðsjáanlega út komið um þetta efni, og að því leyti getur það heyrt undir alþingi. Þar sem þingmaður Barðstrendinga
sagði, að eg hefði misskilið sig, þá er þess að gæta, að i skýringu sinni nú sagði hann allt annað en áður, nefnilega að af
þessum jörðum þar vestra væri engin tíund goldin, af því að þær
væru tíuudarfríar, og er það hægt að skilja. Hann mundi og ekki
heldur borga tíund, ef hann her ætti jörð með tíundarfrelsi,
þvi
að þótt hann fái ábúanda á slíka jörð, þá getur hann að lögum
enga tíund af henni fengið.
Allt annað mál er um pening, sem
ábúandi kann að hafa á jörðinni, að af honum getur eigandinn
fengið tíund.
Eiríkur Kúld:
Er hinn heiðraði þingmaður Reykvíkinga ekki
svo hátleygur að sjá, að þegar bóndi býr á einhverri jörð, þá er
hann skyldur að greiða aukaútsvar til þess hrepps, er hann býr i,
þó jörðin hafi tlundarfrelsi, en að slíkt verður eigi á hann lagt,
ef hann ekki býr I hreppnum?
Eg vona eg þurfi ekki tleira að
tala um þetta, til að selja hann i skilninginn um það, sem ekki er
torskildara.
Benidikt Sveinsson:
Eg hef heyrt, að þingmaður Reyk víkinga
hafi misskilið mig, og hermt rangt eptir mer, meðan eg gekk út. Eg
sagði að eins, að ný lög yrðu ekki gefin um það spursmál, hvort
Reykvíkingar yrðu dregnir til ábyrgðar fyrir ólögleg afnot jarða i
Seltjarnarneshrepp.
En þar sem nú þetta ekki liggur fyrir {uppástungunni, er engin ástæða til að tala her um dómsmál. Annars
vildi eg óska, að langar umræður yrðu ekki um þetta mál, hvort
sem nefnd verður kosin í þvi eða ekki.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg vil endilega, að nefnd se kosin í
þessu máli, því enginn hefur mælt á móti því, nema þingmaður
Reyk.vík.inga, og það með engum ástæðum.
þingtíminn S~
Í'ö
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stuttur, þá gjörir það ekkert;
það eina, sem er á hættu,
er þá
það, að málið deyi í nefndinni,
en eg álít málið svo einfalt og ákvarðanir þær, sem gjöra þyrfti, svo fáar, að því mætti vel vera
lokið aður en þingi er slitið.
Mæli eg því fast fram með því, að
nefnd verði sett.
Hallarimúr Jónsson:
Áður en gengið er til atkvæða,
hvort
nefnd skuli kjósa eður eigi, vil eg leyfa mer að ítreka þá áskorun, er einn þingmanna
gjörði:
að þeir lögfróðu
menn i þinginu
létu álit sitt í ljósi um það, hvort skýlaus lög væru til um þetta
efni eða ekki, því seu þau til, og bænarskránni
i vil, geta beiðendur farið dómara1eiðina,
en sé ekki svo, el' nauðsynlegt,
að
málið komist í nefnd, sem íhugi, hvernig úr því verði bætt.
Bergur Thorberg :
Hvað þeirri
spurningu
viðvíkur,
hvort
nauðsyn se á að breyta hinum gildandi
lögum um það efni sem
her er um að ræða, og hvað séu gildandi lög í þessu efni, þá skal
þess getið, að fátækrareglugjörðin
frá 8. janúar 1831 er það lagaboð, sem her á við, og er þar svo ákveðið,
að aukaútsvarið
skuli
að eins jafna niður á innbúa hreppsins.
Þó nú því maður búsettur í einhverjum
hrepp
hafi afnot einhverrar
jarðar í öðrum
hrepp, þá getur hann að mínu áliti ómögulega
verið skyldur að
borga útsvar til þess hrepps, sem jörðin liggur í. Það er að vísu
eflaust,
að úrslit slíkra mála heyra undir dómstólana,
en spurning sú, sem um er að ræða, er sú:
Er þetta eðlilegt, eða er það
ósanngjarnt
fyrir sveltarrelögín?
Sé það óhagkvæmt,
þá er nauðsyn að fá því breytt, og eg fyrir mitt leyti álít það ekki hagkvæmt,
því það getur haft skaðlegar
afleiðingar,
að talsvert
af afnotum
jarðanna
dragist út úr sveitunum,
án þess þeir borgi nokkuð til
hlutaðeigandi
sveitar, sem afnotin hljóta.
Eg vona því að þingið
sinni málinu svo) að nefnd verði sett, þó mjög se liðið á þingtímann;
en að vísa því til yfirvaldanna,
álít eg til lítils, því það
mundi eins fyrir það standa við það sem er, enda hefur verið á
það bent, að þetta hafi áður verið gjört, án þess nokkuð
hafi út
ar ÞYI komið. Til þess að leiðretting geti fengizt, þyrfti að breyta
lögunum.
Stefán
Eiríksson:
Eptir því sem hinum 2. konungkjörna
þingmanni
fórust orð, virðist mer mál þetta ekki svo umfangslítið,
ef fara ætti að Ilm steypa allri fátækrareglugjörðinni.
Eptir því sem
mig minnir
að stæði í bænarskránuí,
hafa hlutaðeigendur
skrifað
yfirvöldum sínum,
en ekkert svar fengið enn um mál þella, og
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hefðu þeir því án efa átt að ganga eptir því, að fá svarið, og láta
svo málið ganga koll af kolli til hlutaðeigandi yfirvalda; halda sér
sið an, þegar svarið var fengið, til þingsins og beiðast nýrrar löggjafar
um þetta efni. Mér finnst mál þetta engan veginn svo yfirgripslítið,
ef fara ætti að um steypa fátækrareglugjörðinni 8. janúar 1834, að þingið
hafl tíma til þess nú, og þvi get eg ekki seð, að neitt komi út af
þvi að setja nefnd í málinu, og ræð því frá, að nefnd verði kosin.
Hallgrímur
Jónsson:
Eptir skýringu hins 2. konungkjörna
þingmanns vil eg styðja það, að nefnd sé kosin, því málið er ekki
lítils varðandi, með þvi það ber vott um óánægju yfir því, að ekki
seu greidd lögskil af allmörgum jörðum i þeim hrepp, sem bænarskráin er frá, en það er ekki einungis hann einn, sem mætti.
kvarta, það er víðar pottur brotinn.
Þó nefnd væri kosin, ætlast
eg ekki til, að þingtiminn verði lengdur einungis hennar vegna,
því þó málið yrði eigi leitt til lykta, gæti nefndarálitið
gefið
mikilsvarðandi
upplýsingar i málinu, sem einhvern tíma kynnll
koma að notum.
Eiríkur Kúld:
Það var misskilningur
hjá hinum hefðraða
þingmanni Austur-Skaptfellinga,
hafi hann haldið, að hinn báttvirti
2. konungkjörni
þingmaður hefði viljað umsteypa fátækra-reglugjörðinni (Stefán Eiríksson:
Enginn misskilningur); meiningin var
að eins, að hún ein væri lög þessu viðvíkjandi. En hann mælti
með nefnd, og það gjöri eg einnig enn á ný.
Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, er inngangsumræðu
þessari lokið, og bið eg þingmenn nú að ganga til atkvæða um
það, hvort nefnd skuli kosin eður ekki.
Atkvæðagreiðslan féll þannig, að málið var fellt frá nefnd með
13 atkv. gegn ll. .
Forseti: Þessu næst kemur samkvæmt dagskránni
til inngangsumræðu og nefndarkosningar, ef svo verður ákveðið, bænarskrá
frá prestum og bændum í Kjós og á Kjalarnesi og í· Mosfellssveit
um það, hvernig verja skuli fé Thorkilliisjóðs.
Þingmaður Gullbringusýslu er flutningsmaður þessa máls, og mun hann lesa bænarskrána upp, og skýra frá þvi málinu viðvíkjandi, er honum þykir
þörf.
Þórarinn Böðvarsson:
Bænarskráin hljóðar svo:
(Sjá II, bls. 169).
Mér var send bænarskrá þessi ekki fyr en í fyrra-kveld, og
er mer því það eitt fullkunnugt um þetta mál, að legati þessu er

199

ekki varið eptir tilgangi gjafarans.
Allt um það álít eg þó ekki
til neins að nefnd se kosin I þetta mál, með því breytingar þær,
sem bænarskráin fer fram á, eru til þess allt of litlar; en eg vil
ráða til að málinu sé visað forselaveginn til yfirvaldanna.
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg vona, að ekki þurfi að mæla
margt á móti nefnd í þessu máli, því beiðendurnir kvarta her að
eins yfir sjálfum s'er, því að svo er mál þetta vaxið, að sveitarsljórunum er sett í sjálfsvald að til taka sjálfir börn þau, er njóta
skuli styrks af sjóðnum, og stiptsyfirvöldin samþykkja uppástungu
þeirra, ef þeim þykir ekki ástæða til að breyta, og þetta gengur
jafnt yfir hreppana í Kjósarsýslu, sem hreppana i Gullbringusýslu
og Reykjavík. Og þar sem farið er fram á það I þessari bænaskrá,
að Reykjavík missi að öllu leyti eða að minnsta kosti að mestu
sinn hlut af vaxtare Thorkilliisjóðs, þá verð eg fyrir hönd Reykvíkinga alveg að mótmæla því. Það er líka ekki tilhæfa í því, að
Reykjavík fái þriðjung alls vaxtafjárins.
(Þórarinn
Böðvarsson:
f bænarskránni stendur einn fjórðung). Sé svo, bið eg fyrirgefningar; mer heyrðist flutningsmaður lesa þriðjung, eu sú úthlutun
er þá alveg eptir fólksfjölda; og því skyldi eiga að telja Reykjavík
eins og meðalhrepp, sem hefur svo margfalt fleiri fólkstölu en
nokkur annar hreppur.
Auk þess er fullt eins mikið að tiltölu
af fátækum mönnum ber eins og í öðrum hreppum Gullbringusýslu.
Eptir þvi sem mig minnir mun standa i gjafahrefinu eitthvað á þá
leið, að allir í sýslunni skuli fá að njóta sjóðsins jafnt, og er þá
sjálfsagt réttast, að fara eptir fólkstölu í hverjum hrepp, og mötmæli eg þvi fyrir hönd Reykvíkinga, að þessi uppástunga se til
nokkurra greina tekin, enda vona eg, að stiptsyfirvöldin, þega,' til
þeirra kasta kemur, taki þetta iii fullra greina. Reykjavik þarf eins
vel og hver annar hreppur sýslunnar þessa fjárstyrks með, og í
annan stað hygg eg hinir hrepparnir þökkuðu fyrir, ef stiptsyfirvöldin i útbýting sinni á fðnu, útilokuðu þá, sem ríkastir eru álitnir.
Hvað ætli t. a. m. Selterningar segðu, ef þeir væru útilokaðir fyrir
þá sök, að sá hreppur mun vera hinn efnaðasti allra í sýslunni?
Og á sama hátt væri ósanngjarnt að útiloka Reykjavik.
Þórarinn Böðvarsson:
Það var sem við mátti búast, að þingmaður Reykvíkinga færi upp, þegar Reykjavik var nefnd; en allt, sem
hann sagði, var ónógt til að hrinda þessu máli. Sú ástæða, að
réttast sé að skipta að eins eptir félkstölu,
er varla nefnandi á
nafn, því það ser hver maður, að margar aðrar kringumstæður
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verða að takast til greina, t. a. m. tala hinna fátæku barna I hverjum hrepp.
Þetta er beinlínis lagt fyrir í konungsúrskurðinum,
sem her að lýtur.
En þessari
ákvörðun vill þingmaður
Reykvíkinga hleypa fram af ser.
Hann mun ugga, að væri þessi ák vörðun úrskurðarins
nákvæmlega tekin til greina, þá mundi hluti Reykjavíkur minnka.
Eg vildi óska, að stiptsyfirvöldin
í þessu skyni rannsökuðu tölu barna í Reykjavík
og í öðrum hreppum
Gullbringusýslu, svo hið sanna kæmist upp í þessu efni.
Halldór Kr. Frið1'iksson: Eg veit reyndar
eigi tölu á þeim
börnum f Reykjavík,
sem styrks þyrftu, en eg held að óhætt se
að fullyrða, að í Reykjavík
séu eins mörg þurfandi
börn eptir
fólkstölu og í öðrum
hreppum
Gullbringusýslu,
og þó þingmaður
Gullbringusýslu
vildi hjálpa stiptsyfirvöldunum
til að mela fálækt
barna í hverjum hrepp, þá hygg eg það mundi verða næsta erfitt,
að komast fullkomlega fyrir sannleikann
í þeirri grein,
En það veit
eg með vissu, að í Reykjavík er fjöldi barna, sem þurfa fjárstyrks
með, og miklu fleiri en geta náð í styrk af Thorkilliisjóði.
Forseti:
Fyrst ekki fleiri taka til máls, er þessari inngangsumræðu
lokið, og vil eg þá, með því engin önnur uppástunga
hefur fram komið frá neinum,
leita atkvæða þingmanna
um það,
hvort vísa skuli máli þessu forsetaveginn
til sliptsyfirvaldanna.
Atkvæðagreiðslan
um það fell þannig,
að það var samþykk!
með 17 atkvæðum.
Umboðsmaður konungs{ulllrúa:
Þegar konungsfulltrúi
setti
þetta þing, gat hann þess, að hann byggist við, að þingið f þetta
sinn mundi geta lokið störfum sínum á þeim tíma, sem til tekinu
er í alþingistilskipuninni.
Eins er sú ósk tekin fram f ýmsum
bænarskrám
til þingsins,
að þinglíminn
að þessu sinni verði svo
stuttur sem auðið er, og þingið hefur líka við ýms tækifæri sýnt,
að það er sömu skoðunar.
En þar sem nú eru þegar liðnir allt að
% partar þess þinglíma, sem alþingistilskipunin
gjörir ráð fyrir, og
enn vantar nefndarálit
um 4 af frumvörpum
þeim, sem af hendi
stjórnarinnar
voru lögð fyrir þingið, og það um þau frumvörp,
sem
eru einna yfirgrípsminnst,
leyfi eg mer að skora á hinn hæstvirta
forseta, að gjöra sitt til þess, að þessi nefndarálit
verði sem fyrst
greidd af hendi.
Forseti: Her I salnum eru allir þeir staddir, sem við nefndirnar
eru riðnir, og með því þeir hafa nú heyrt áskorun konungsfulltrúa
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eða umboðsmanns
hans, veit eg þeir muni gjöra
bezta til að flýta sem mest þingmálunum.
Með því ekki eru fleiri störf fyrir hendi í dag,
fund á mánudaginn
kl. 12, og er svo þessum
Fundi slitið.

Gjörðabók

hið

vil eg ákveða

21 .. dag [úlím ..

13. fundur.
Allir á fundi.

allir sitt

frá

síðasta

fundi

lesin

og sam-

þykkt.
Forseti: Það, sem nú fyrir liggur,
er undirbúningsumræða
í málinu um konunglegt
frumvarp
um skipaströnd.
Framsögumaður er þingmaður
Árnesinga,
og mun hann lesa nefndarálitið
og
að öðru leyti skýra frá því, sem honum þykir þörf.
Framsögumaður
(Benidikt Sveinsson):
Þingmenn
hafa haft
langan líma til að yfirvega þetta frumvarp,
enda ætla eg, að það
se allt á góðum og ljósum rökum byggt, sem nefndin
hefur lagt
til, og þessi rök eru nú líka orðin þinginu kunnug.
Eg fjölyrði
því ekki um málið að sinni,
og ætla mer ekki að gefa neitt tilefni til önauðsynlegrar
umræðu um þetta mál.
Konungsfulltrúi : Þó að hin heiðruðu nefnd viðurkenni,
bæði
að landið vantar löggjöf um skipaströnd,
og að það þess vegna væri
bæði gott og gagnlegt að fá þess konar löggjöf, þar sem skipaströnd, eins og eðlilegt el', opt eiga ser slað við strendur
landsins, og þó að hún einnig viðurkenni,
að tilsk. 28. des. 1836 fyrir
Danmörku,
sem frumvarp
það, er her liggur fyrir, er byggt á,
mætti í mörgum greinum leggja til grundvallar
fyrir nýtum lögum
á Íslandi um skipaströnd,
hefur hún ekki að síður komizt til þeirrar
niðurstöðu,
að leggja það til, að þingið ráði frá þvi, að frumvarp
þetta nái lagagildi.
Rök þau,
sem þessi uppástunga
er byggð á, eru hin sömu
og þau, hvar með meiri hluti þingsins hefur ráðið frá öllum þeim
konunglegu
frumvörpum,
sem hingað til hafa verið til umræðu á
þinginu í þetta skipti; þau eru óánægja meiri hlutans yfir ýmsum
stjórnarathöfnum,
þó að þær seu gildandi lögum alveg samkvæmar.
Eg skal f þessu tilliti skýrskota
til þess,
sem eg um daginn tók.
fram um þessa óánægju j hún á að mínu áliti að vera beinlínis
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hvöt til alvarlega
að reyna
samkomulag
um stjórnarbótarmálið,
sem fremur öðrum málum hefur valdið henni, en ef þingið notar
hana til að kasta öllum nauðsynlegum
og gagnlegum
frumvörpum,
sem frá stjórnarinnar
hálfu eru lögð fyrir þingið, má búast við, að
hvorki stjórnin
né nokkur annar
óvilhallur
maður
geti skoðað
þessa aðferð þingsins sem á góðum rökum byggða;
og ef þingið
þannig sjálft ekki hefur neitt traust til tillaga sinna, má einnig búast við, að aðrir heldur ekki geti haft það traust til þeirra, sem
ætlað er til í alþingistilskipuninni.
Meiri hluti þingsins er óánægður yfir því, að konungurinn,
eptir meiningu
meiri hlutans,
ekki hafi tekið nægilegt tillit til tillaga þingsins;
eg efast ekki um
það, að þessar tillögur,
eptir sannfæringu
hins heiðraða þings,
hingað til hafa verið byggðar á góðum og gildum rökum; ef ekki
væri svo, hefði þingið sjálfsagt brotið á móti skyldu sinni gagnvart landinu;
",en það er auðsætt,
að þetta ekki er sönnun fyrir
því, að þær í raun og veru hafi verið það, því þeir, sem ráðin
hafa gefið, eru sjálfsagt ekki og geta ekki verið óvilhallir dómarar
um þetta spursmál,
Og þar að auki er það ranghermt,
þegar
nefndin eða þingmenn
segja, að ráð þingsins séu að engu höfð;eg skal ekki telja upp þau mörgu dæmi, sem eru til þess, að konungurinn
hefur tekið tillögur þingsins
til greina
við lögleiðiug
frumvarpa
þeirra, sem í hin síðustu ár hafa verið lögð fyrir- þingið; hver þingmaður
getur sjálfur fundið þessi dæmi, ef hann hefur tíma Iii þess að lesa sjálfur lögin, og ekki lætur ser nægja að
fræðast af þeim mönnum,
sem einungis
hafa þann tilgang að vekja
óánægju landsmanna
við stjórnina.
Á hinn bóginn
er það salt,
að ekki allfáar tillögur frá þingsins hálfu hara ekki verið teknar til
greina,
af því þær virtust,
ekki þingmönnum,
heldur konunginum óaðgengilegar,
en þá hefur venjulega konungsfulltrúinn
á þinginu leitt athygli þingmanna
að því, og reynt til að gjöra þiugmönnum ljósar þær ástæður,
sem mæltu á móti uppástungu
þingsins;
eg skal taka til dæmis eitt atriði, sem optar
hefur verið bent að
her í salnum,
það er «sprittinn •• í brennivínslögunum.
Þegar
þetta frumvarp
var til umræðu í hitt-eð-fyrra,
tók konungsfulltrúi
það sterklega
fram, að stjórnin í «princlplnuværi á sömu skoðun og þingið, að af «sprlt» ætti að borga hærri toll, heldur ••en af
venjulegu brennivíni,
og þess vegna mundi vera fús á að fallast
á þessa uppástungu,
ef hún væri möguleg
í framkvæmdinni;
en
þar sem til þess mundi útheimlast
fullkomið toll-eptirlil,
sem ekki
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getur átt ser stað hér I landinu, eptir því sem her hagar Iii, nema
með ærnum kostnaði, þá væri uppástungan
ópraktisk og ekki takandi til greina.
Eg skal ekki orðlengja um «sprit» - spursrnálíð,
heldur einungis
benda að því, að óánægja þingsins með það, að tillögur þess ekki
hafa verið teknar til greina, að miklu leyti er byggð á þeim misskilningi,
sem eg opt hef haft tækifæri til að leiða athygli þingsins að, þó að tilraunir mínar í þessu tilliti ekki hafi heppnast,
um
það, hver munur sé á löggefandi
og ráðgefandi þingi.
Það er
ekki neinn þingmaður,
er innilegar en eg óski þinginu löggjafarvalds, og meiningamunurinn
á milli vor, þingmanna
og mín, er
ekki innifalinn I þessu,
heldur er hann sá, að eg get ekki sannfærzt um það, að "er eptir hinum gildandi
lögum þegar höfum
þetta vald.
Mótbárur þær, sem nefndin hefur
komið fram með á móti
einstökum
atriðum þessa frumvarps,
eru ekki þýðingarmiklar,
og
breytinga-bendingar
þær, sem hún hefur gjört við frumvarpið,
eru
þess eðlis, að von væri um, ef þessar breytingar
kæmu fram, að
ná samkomulagi
um þær.
Eg skal ekki spilla tímanum
með að
útlista fyrir þingmönnum,
að orðin í 1. gr. frumvarpsins
ekki gela
skilizt öðruvisi, en að þegar svo stendur á, er hver maður skyldur .að' gæla alls þess,
sem mögulegt er eða í hans valdi stendur,
til þess að reyna að bjarga mönnum og gózi ; eg gjöri ráð fyrir,
að nefndin se ein um það, að skilja þessa ákvörðun
eins og hún
mundi gjöra mönnum
að skyldu
að gjöra annað en það, sem I
svipinn væri þeim mögulegt.
Ákvörðunin
i 6. gr. er, eptir því
sem her stendur
á,· einmitt björgunarmönnunum
í hag, með því
að hún ekki, eins og tilsk. 28. des. t 836 takmarkar bjarglaunin
við 1/3 af verði þess, sem bjargað er, af því þessi I/a mundi á Íslandi, eins og segir í ástæðunum,
ekki nægja til þess, að þeir,
sem bjarga,
fái hæfilega borgun fyrir þá hættu og fyrirhöfn, sem
er samfara björguninni.
Eg fæ ekki sðð, að ákvörðun greinarinnar um, hvernig eigi að ákveða daglaunin,
geti orðazt heppilegar,
og upphæð sú, sem nefndin tekur fram, frá 48 sk. til 1 rd. 48 sk.,
er ekki tilgreind í frumvarpinn,
heldur við hörð í ástæðunum,
einungis til dæmis (exempelvis).
Eptir því sem her í landinu
á ser stað, mun mjög sjaldan
verða spursmál
um ákvörðun
24. greinar
frumvarpsins,
og þess
vegna hafði embættismannasamkoman
stungið
upp
alveg að
á
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sleppa henni;
eins og hún stendur
í greinlnni,
virðist mer hún
mjög sanngjörn,
en ef þingið fellst á breytingu
þá, sem hent e.'
að f nefrrdarálitinu,
skyldi eg fúslega mæla með henni.
Það sama
er að segja um 20. gr., sem þó að laun þau, er ætluð eru lögreglustjóranum,
séu nokkuð (l rd. um daginn) minni en þau, sem
ákveðin eru í til sk. 1836, ekki að síður er sýslumönnum
hér í
landinu miklu meira í hag, en reglugjörð
to. sept. 1830 ~ 26,
er nú gildir um þetta mál, og sem ákveður borgunina
I rd. um
daginn.
Þar sem í 23. gr. einungis ræðir um alveg serstaklega
undantekningu
frá reglunni:
••Skyldi svo serstaklega
atvikast»,
virðist mer ákvörðun hennar alveg eðlileg.
Eptir 22. gr. er beinlínis heimilað þeim, er heimtar gózið framselt,
að láta prófa röksemdir sínar við dómstólana,
og i 26. gr. er gjörður sá munur á
milli úrskurða
þeirra,
er umboðslegs
eðlis eru, og spursrnála
þeirra, er liggja undir úrskurð dómstólanna,
sem flöggjöfinni
er
grundvallaður.
Hver sá, sem afskipti hefur af skipaströndum
her í landinu,
mun sárt hafa fundið til þess, að ver höfum mestu
þörf á lagaákvörðunum
um þetta málefni,
þó að hin heiðraða
nefnd láti þá
meiningu sína i ljósi, að ver getum verið án þeirra, og þar sem
allir amtmenn her i landinu hafa verið þeirrar skoðunar - og eg
þori að segja, að allir sýslumenn
eru það einnig - að æskilegt
væri að ráða bót á þessu, vona eg, að þingið aðhyllist ekki uppástungu nefndarinnar,
Framsögumaður : Eg verð fám orðum að svara upp á ræðu
konungsfulltrúa.
Hann hafði það eptir nefndinni,
að hún viðurkenndi, að lög væru nauðsynleg um þetta efni; það kom nefndinni
aldrei til hugar,
að segja; en það er tekið fram I nefndarálitinu,
að áður fyrri hefði það sjálfsagt verið gagnlegt,
að skrifuð lög
befðu verið gefin um þetta efni, það er að segja: réttlát,
haganleg
lög eptir því, sem til hagar á Íslandi.
En nú er venjan komin i
stað laganna,
og þvi telur nefndin enga bráða nauðsyn
á lögunum. Þetta er því beinlínis ranghermi
frá konungsfulltrúa
hálfu.
Þegar skip hafa strandað her við land, þá hafa menn yfir höfuð
fylgt grundvallarreglum
fororðnlngarlnnar
dönsku frá 1836, sem
þetta frumvarp el' að heita má alveg tekið eptir; en einmitt af þvi
að sú tilskipun
ekki gat verið bindandi fyrir oss, þá hefur mátt
lempahana
og laga eptir því, sem serstaklega
til hagar her á landi;
og er það vist, að sú venja,
sem f því tilliti hefur á komizt,
er
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mi~lu eðlilegri fyrir Ísland, en tilskipunin
sjálf, eins og hún kemur
óbreytt fram í frumvarpinu.
Út af hinum almennu
athugasemdum
í ræðu konungsfulltrúa
ætla eg því síður að tala margt, sem nægilegt tækifæri mun
bjóðast til þess, þegar sljórnarbótarmál
vort
verður rætt; eg skal að eins geta þess, að í því verð eg að vera
konungsfulltrúa
samdóma,
að sú óánægja,
sem á ser hvívetna stað
meðal landsmanna
út af stjórnarástandi
því, sem nú er, hún á að
vera hin sterkasta
hvöt til að leita samkomulags,
en - vel að
merkja - ekki að eins frá hálfu íslendinga,
heldur
allt eins og
öllu heldur frá hálfu stjórnarinnar
sjálfrar.
Þetta er hin skýlausasta réttlætiskrafa.
Eg vil og geta þess, að það gefur alls enga
ástæðu fyrir þingið
til að fallast á frumvarp
það, sem hér liggur
fyrir, þó það kynni að mega segja, að ráðgjafastjórnin
í Danmörku
hafi ekki á beinlínis
ólöglegan
hátt beitt valdi sinu gagnvart
Íslendingum.
En hitt er auðsætt,
að það er eðlilegt, að þingið láti
óánægju
sína i ljósi út af því, að lögin, sem út eru að koma, ekki
eru sniðin eptir landsréttindum
eða landsháttum
vorum,
þegar,
eins og her á ser stað, einmitt ræðir um frumvörp
ráðgjafustjórnarinnar,
og öll sama stefnan kemur berlega fram, ella ætti þingið,
og þjóðin að leggja árar i bát og segja
«amen og halelluja»
til
serhvers
þess, er frá þessari stjórn kemur.
Að stjórnin hafi ekkert
tillit tekið til tillaga alþingis, er ekki svo að skilja, að stjórnin aldrei
hafi aðhyllzt eitt einasta atriði,
er þingið hefur ráðið til, eins og
konungsfulltrúi
virtist hafa skilið orð nefndarinnar,
- fyr mælti
nú vera að hafna tillögum
þingsins
en það væri, en hitt er
meiningin,
að stjórnin
opt og einatt og það í því, sem mest ríður
á, hefur ekki tekið þær tillögur þingsins til greina, sem hver sanngjarn maður með fullri skynsemi
hlýtur að álíta að það hefði verið bein skylda
ráðgjafastjórnarinnar
að taka til greina.
Þingið
krefst þess ekki heldur, að hver einasta
tillaga þess sé til greina
tekin, heldur þær einar, sem ern á fyllstu ástæðum byggðar.
Það
getur gjarnan verið,
að stjórnin ekki hafi viljað láta leggja toll á
••Spritt» , sakir þess að hún hafi ekki álitið, að nægilegt
eptirlit
mundi
verða
hart með þeim tolli, eins og hún leit á málið;
en
þetta
er sitt hvað, eða að lögheimila
kaupmönnum
það athæfi,
sem nú við gengst með þetta banvæna
« Sprltt»,
með því að opna
þeim beina leið til að fara að, eins og þeir fara.
Er nú sjóður
landsins
eigi rýrður
með þessu,
og líf og heilsa
manna
selt
í hættu?
Þetta og annað eins getur
að eins sú stjórn
talið gott
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og gilt, sem heimtar, að menn gjöri sig ánægða með aJlar hennar
aðgjörðir,
hvernig svo sem þær eru.
En þingið getur þó ekki talið
þetta gott og gilt.
Hvað nú ákvörðuninni
í I. grein frumvarpsins viðvíkur,
þá veit eg mikið vel, að greinin getur ekki heimtað
það af mönnum her, sem ekki er í þeirra valdi.
En hún heimtar
eigi að síður allt hið sama af mönnum hel', þar sem næstum engin hjálparmeðul
eru fyrir hendi, sem f Danmörk,
þar sem öll þau
meðul eru við höndina,
sem bjarga á með.
það vita allir, að her
á Íslandi hljóta menn að standa sem optast með tvær hendur tómar gagnvart storm unum og briminu við strendur
íslands;
þeir hafa
þó ekki annað en þessa
1. grein frumvarpsins
eða Danastjórnar:
• Gjörðu allt, sem þarf til þess, að bjarga
mönnum og gózi; það
er að segja það, sem í sjálfu ser er næsta torvelt og þer f öllu
falli eptir kringumstæðunum
örnðgulegt».
Er þetta eitt merki þess,
hve hraparlega
fer, þegar tekin eru dönsk lagaboð og heimfærð orðrétt upp á ísland án alls tillits til þess, að her hagar allt örðruvísi til.
Hvað þriðjungi
verðs þess, sem bjargað
er, samanhornum
við
daglaun þau, sem íslendingum
eru ætluð í bjarglaun,
viðvíkur, þá
er þess að gæta, að eptir því sem her til hagar,
þá verða jafnan
sárlitlar líkur fyrir því, eins og gefur að skilja af því, sem nú var
sagt, að mestum
eða miklum
hluta strandgózins
verði bjargað.
En allt öðru máli er að skipta í Danmörku,
þar sem einmitt má
gjöra ráð fyrir þessu.
Í þessu liggur það,
að [arnrettíð
kemur
eigi fram, en eigi að síður er það auðsætt,
að 48 sk. til 1 rd. 48
sk. daglaun fyrir mann, sem, eptir því sem veðráttan
er á Íslandi,
opt mundi mega til að vera úti í illviðri, standa úti á fjöru með
hest og fóður handa honum fjarri mannabyggðum,
ganga þó ekki
nærri neinum sanni, og svo alveg, sem menn segja, óforsvaranleg,
þvi sá maður yrði ekki einu sinni matvinnungur.
Hvað 36. grein
viðvíkur, þá finnst mer skylt að taka það fram, að sé spursmálið,
sem vel getur átt ser stað, urnboðslegs
eðlis, þá lægi það undir
úrskurð yfirvaldanna
eptir hinni almennu löggjöf af sjálfu ser, og sé
það dómsmál,
þá undir úrskurð dómstólanna,
og til hvers er þá þessi
ákvörðun, sem segir sig sjálf, einkum þar sem ráðgjört
er, að lögreglusljórnin
sjálf eigi hlut að máli, sem þekkir löggjöfina út í æsar?
Þessi grein hlýtur því að vera annaðhvort
röng,
eða alveg óþörf.
Jón Sigurðsson:
Konungsfulltrúi
fór allmörgum
orðum um
óánægju I þinginu út af því, að stjórnin hefði ekki tekið tillögur
þingsins
til greina að undanförnu,
og að frumvarpi
þessu sem
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öðrum væri af nefndinni
vísað frá af þessati ástæðu,
þessu ber
eg ekki á móti.
En konungsfulltrúi
vildi og réttlæta
stjórnina
fyrir meðferð
hennar á tillögum alþingis
að undanförnu.
Hann
sagði, að þingið væri ekki óvilhallur dómari í þessu máli, og hefur hann þá ellaust meint hinn svo kallaða meira
hluta þess, og
kann það vel að vera, að hann sé ekki óvilhallur
dómari i stjórnmálum vorum andspænis
stjórninni;
en vissulega hefur meiri hlutinn, eins og þingið i heild sinni, rétt til að íhuga
og dæma um
rettlndi Íslendinga,
og ser í lagi alþingis
gagnvart
stjórninni,
og
hvað helzt beri að !!jöra, þegar svo er farið að við þing og þjóð,
sem gjört hefur verið að undanförnu.
Þessar tiltektir nefndanna,
eins þessarar
sem hinna,
að ráða frá frumvörpum
stjórnarinnar,
eru því bein alleiðing af aðferð stjórnarinnar
við oss.
En það er
allmerkilegt,
að stjórnin hefur ekki tekið meira tillit til þess, sem
hinir konungkjörnu
eða minni hluti alþingis
hefur
lagt til, og
gegnir
slikt furðu.
Og þó gegnir það allra-mestri
furðu,
að
stjórnin hefur ekki einu sinni tekið tillögu sjálfs konungsfulltrúa
!ii
greina, og mætti færa mörg dæmi því til sönnunar,
ef þurfa þætti.
Konungsfulltrúi
tók fram ýms dæmi um það, að stjórnin hafi haft
rétt fyrir ser, að hafna tillögum þingsins,
og til nefndi ser i lagi
brennivínstollslögin
1871; en það dæmi hygg eg að hafi verið óheppilega valið, og víst betra, að hann hefði aldrei á það minnzt,
en úr þvi að farið var að minnast á það, þá fannst mer, að eg
eigi mætti láta þvi ósvarað,
og það var einmitt þess vegna að eg
stóð upp.
Það er öllum kunnugt,
að stjórnin lagði 1871 fyrir
þingið frumvarp
til laga um toll á brennivíni
og öðrum áfengum
drykkjum.
Þingið tók við því frumvarpi fegins-hendi,
en gjörði
þó á þvi nokkrar
breytingar,
þar á meðal þá, að helmingi hærri
toll lll' væri lagður á »sprít«,
og sömuleiðis,
að nokkur tollur væri
lagður á bjór, og sá eini þingmaður,
sem sel' í lagi hafði vit á
þessu máli, það er að segja hinn 3. konungkjörni
þingmaður,
heit þessari breytingar-uppástungu
þingsins mjög fast fram. Hvort
konungsfulltrúi
hefur mælt með eða mót henni við stjórnina,
það
veit eg eigi, og kæri mig eigi um að vera neitt að grennslast
eptir því, en hvort sem svo konungsfulltrúi
hefur mælt með henni
eða eigi, þá aðhylltist stjórnin eigi þessa breytingu
þingsins,
og
það hefur að eg held reynzt fjarska-óheppilegt.
Það hefur reyndar verið sagt, að stjórninni
hatl gengið það til, að fallast eigi á
þessa tillögu þingsins,
að eptirlitið með iunllutningum
væri svo

208

örðugt.
En eg hef fyrir mer áreiðanlegar
sagnir um það, að
eptirlitið í þessu tilliti væri mjög einfalt.
Það þyrfti eigi annað
en mæla brennivínið
í hverri tunnu,
Qg til þess þyrfti að vera
gráðustekkur
á hverri
höfn, og viss maður til að mæla;
svo að
þeLta verk hlýtur að vera mjög auðvelt
og fljótlegt.
En hverjar
hafa nú orðið afleiðingamar
af þvi, að stjórnin eigi fellst á þessa
tillögu þingsins?
A fleiðingin hefur orðið sú, að að minnsta kosti
til Norðurlands,
þar sem eg þekki til, hefur engin
dropi af almennilegu
brennivíni
verið fluttur, heldur einungis tómt sprit, sem
þeir svo blanda
með vatni í kaupstöðunum.
Eg get eigi neitað
því, að eg hef heyrt ófagrar sögur um þessa blöndun,
en eg skal
eigi fara að tefja þingið með að segja frá þeim, og vil heldur eigi
gjöra þeim kinnroða,
sem þar eiga hlut að máli.
En það er aðalatriðið, að í staðinn fyrir almennilegt
brennivín,
sem áður var flutt
til landsins,
en sem reyndar gjörði land og lýð ómetanlegan
skaða,
er nú flutt þetta «sprít»
og það einhver hin lakasta sort af því,
sem el' mjög hættulegt
fyrir líf og heilsu manna,
en sem náttúrlega þeir, sem mjög eru hneigðir fyrir áfenga drykki, drekka engu
. síður.
Petta er nú afleiðingin af aðferð stjórnarinnar
í þessu máli.
Helgi Hálfdánarson:
Þótt eg se eigi kunnugur
þessu máli
og beri lítið skynbragð
á það, skal eg þó leyfa mer að tala fáein
orð um málið í heild sinni.
Því verður vist eigi með réttu neitað, að það er nauðsyn á, að skýr lög komi út um það mál, sem
her um ræðir,
og þess vegna er það engan veginn ástæðulaust
af
stjórninni,
að leggja þetta frumvarp
til laga fyrir þingið,
þótt að
vísu sé eigi eins brýn nauðsyn á, að þetta frumvarp
verði nú þegar að lögum,
eins og önnur frumvörp,
sem þingið þegar er búið
að fella, ser í lagi þau, þar sem um líf og heilsu manna var að
ræða.
Móti þessu frumvarpi
verður það eigi haft, að það gjöri
ráð Iyrlr nokkrum serlegum
álögum á landsmenn,
enda hefur það
heldur eigi verið borið fyrir sem ástæða,
til þess að ráða frá
frumvarpinu.
Þótt nú þingið ráði frá því, að þetta frumvarp verði
nú að lögum, þá álít eg þó betra, að þeir, er vit hafa á málinu,
stingi upp á þeim breytingum
á frumvarpinu,
sem þeir álíta nauðsynlegar,
því að ef stjórnin aptur síðar legði fyrir þingið frumvarp
um þetta mál, þá gæti hún haft fyrir ser þær tillögur þingsins, og
lagað frum varp sitt þá eptir þeim.
Eg vil þess vegna skora á þá
þingmenn,
er bezt hara vit á þessu máli,
ser í lagi á lagamennina, að áskilja ser þau breytingaratkvæði
við frumvarpið,
er þeir
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álíta nauðsynleg,
og sem þeir mundu
hafa áskilið ser,
ef þeir
hefðu ímyndað ser, að frumvarpið
mundi fá með hald þingsins.
Jón Hjaltalín :
Eg. ætla að leggja
fyrir framsögumann
fáeinar spumingae.
Fyrsta spurningin
er þessi:
Álítur hann það
sæmilegt fyrir þjóð, sem vill vera í siðaðra
þjóða tölu, að hafa
engar ákvarðanir um skipastrðnd,
hvorki menn ne góz, svo að allt
er i hershöndum.
þegar slíkt að ber við strandir vorar.
þetta, sem
her hefur verið lagt fyrir þingið,
er þó frumvarp
til líkra ákvarðana, sem eiga ser stað í öllum "civiliseruðumll löndum.
Eg se á
ástæðum frumvarpsins,
að stjórnin hefur eigi álitið, að nein fullgild ákvörðun væri her til um það efni, og þess vegna hefur hún
lagt fyrir þingið þetta frumvarp.
Eg vil benda framsögumanni
á
lítinn «Kjendsgjerning
", sem hann eigi þekkir.
1834 fórst skip
(Fregáta) frá Frakklandi einhverstaðar
í norðurhöfunum.
Skömmu
siðar, her um bil 1835, kom hingað vísindamannaflokkur
á herskipi frá Frakklandi,
og var eitt af aðalaugnamiðum
þessarar
vísindalegu útgjörðar frá Frakka hálfu, að komast eptir, hvað af skipi
þessu mundi hafa orðið, þvi að hann hafði fengið ávæning
af, að
skipið hefði strandað
her við land, en landsmenn
stolið gózinn,
drepið skipverja, og etið þá stðan
(Hlátur).
Menn þurfa eigi að
hlæja að þessu,
þvi að það er satt, það er svo satt, að höfuðmaðurinn
fyrir þessum vísindamannaflokki
spurði
í hreinni
alvöru
formann minn, hvort eigi væru mannætur
á Íslandi.
Og þegar
formaður
minn fortók, að svo væri, þá spurði hinn, hvaða ákvarðanir giltu her á landi um skipaströnd.
Formaður
minn kvaðst eigi
vera lagamaður,
og vísaði honum til hinna lögfróðu um það atriði.
Hinn gamli fór, en kom brátt aptur, og þóttist vera litlu nær, og
let í veðri vaka, að hann cnn þá alls eigi væri sannfærður
um, nema
eitthvað kynni að vera satt í þessu slúðrl,
og gjörði þó formaður
minn allt sitt bezta til að fá hann af þessari trú,
Nú vil eg spyrja
framsögumann,
hvort honum
virðist eigi nauðsynlegt,
að einhver
ákvörðun um þetta efni se gildandi her á landi.
Ef hann svarar
með -jú tl, sem hann verður víst að gjöra, þá vil eg aptur spyrja
hann, hvaða ástæður eru þá til að kasta þessu frumvarpi?
Ástæður þær, sem hann hefur nefnt, eru einkisverðar,
og þessu máli óviðkomandi.
Eg vil einungis
minna framsögumann
á það, að íslendingum
getur verið hætta búin af strandgózi,
og sem dæmi þess
skal eg geta þess, að 1833 rak upp af strandi fyrir austan nokkrar flöskur.
Eg var þá hjá" Onkel» mínum, jústiziarlus
Sveinbjörns-
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son sáluga, og var um þær mundir,
er eg var þar, komið með
þær þangað, og átti að selja þær við ('Auction ••; en af því að
• Onkel» minn vissi, að eg var farinn "að fúska dálítið í læknisfræði, þá sýndi hann mer flöskurnar,
því sera Jakob í Gaulverjabæ hafði sagt, að það væri áburður
á þeim,
en þótt eg þá eigi
vissi mikið í læknisfræði,
þá sá eg þó fljótt, að það var eitur á
þeim, einhver mjög ískyggllegur
vökvi.
Eg sagði því við «Onkel»
minn, að það væri eitur, nefníl. blásýra á flöskunurn, og yrði hann
að sjá um, að þær gjörðu engum skaða.
Hann sem lagafróður
vildi eigi hlýða mer strax, eins og hinir lagafróðu opt eigi vilja
gjöra, að hlýða læknunum;
hann vildi sannfærast
um, að það væri
satt, sem eg sagði honum.
Til þess nú að sanna honum
þetta,
þá tók eg kjötbita, dýfði þeim ofan í flöskurnar,
og fleygði þeim
síðan fyrir hrafna, er þar voru nálægt bænum;
einn gat eitthvað
svo lítið hreift sig, en hinir duttu strax niður steindauðir.
Þá
varð .Onkel.
minn hræddur, og sendi til prests, til að fá aptur hjá
honum þennan áburð.
Seinna fyrir austan rak líka annað eiturefni, en þá vildi svo heppilega
til, að þar voru menn viðstaddir,
er þekktu það, og vöruðu menn við því. Þegar nú framsögumaður og hans embættisbræður
í nefndinni
vilja kasta í stjórnina öllum
frumvörpum,
hversu nauðsynleg sem þau eru, þá vil eg spyrja hann:
hvenær þykir honum tími til kominn, að einhverjar
lagaákvarðanir
í
þessu tiliti verði gjörðar?
Allar hans aðfinningar
um borgun og
hið ímyndaða landshöfðingjadæmi
eru eigi svaraverðar,
og illa gjört,
með þvi að hrinda góðum frumvörpum.
Forseti:
Margii' þingmenn
hafa óskað, að umræðunum
yrði
hætt; framsögumaður
og þingmaður
Strandasýslu
hafa samt beðið
ser hljóðs, en eg veit eigi, hvað þeir vilja sagt hara.
Framsögumaður : Eg geymi mer rétt til að svara ræðu hins
3. konungkjörna
þingmanns, þangað til við ályktarumræðu
málsins.
;l'orfi Einarsson:
Eg fell þá frá orðinu.
Guðmundur Einarsson:
Skyldi svo fara, að frumvarpið
fengi
framgang á þinginu,
þá áskil eg mer rétt til breylingaratkvæðis
um
það við 8. gr., að kirkjur verði eigi hafðar fyrir pakkhús.
Forseti:
Með þvi að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari
undirbúningsumræðu
lokið.
Þvi næst var lesið upp álitsskjal til konungs i málinu um konunglegt frumvarp til laga um ljósmæðraskipun
á Íslandi.
(Sjá II, bls. 174).
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Þá gat forseti þess, að hann eptir samkomulagi
við konungsfulltrúa hefði skrifað póststjórninni
um sendingu
alþingistiðindanna
með póstum, og út úr bréfi þessu
til póstmeistarans
væri komin
auglýsing
frá póstmeistaranum,
sem prentuð
væri í blaðinu CI Víkverja » nr. ll; gat hann einkum
þess, að með þessu móti sparaði
þingið ser allan kostnað
fyrir útsending
tíðindanna
og innheimtu
á andvirði þeirra, þar eð póststjórnin
tæki þetta allt að ser, svo
að ekki þyrfti annað en umboðsmaður
þingsins,
Friðrik Guðmundsson, eða hver sem væri, afhenti þau exemplör
tíðindanna,
sem
beðið væri um úr ýmsum
héruðum
og andvirði
borgað fyrir, á
pósthúsinu
í Reykjavík,
en hann
gat þess og, að póslmeistarinn
vildi eigi senda
önnur exernplör
en þau, sem pöntuð væru hjá
póstafgreiðslumön
num.
Forseti skýrði því næst frá því, að hann hefði fengið nefndarálit
lim tvö konungleg
frumvörp:
um nokkur hlunnindi
fyrir sparisjóði
á Íslandi, og um hegningarvald
stjórnar
hegningarhússins,
og enn
fremur gat hann þess, að frumvarpið
til stjórnarskrár
frá stjórnarmáls nefndinni
væri komið til prentunar
í prentsmiðjunni.
því næst
ákvað forseti fund næsta dag kl. t 2, og sagði
Fundi slitið.

14. fundur -

22. dag júlím,

Allir á fundi, nema þingmaður
Húnvetninga.
Gjörðabók
frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti:
Það, sem liggur fyrir í dag, er ályklarumræða
og
atkvæðagreiðsla
í málinu um konunglegt
frumvarp
til tilskipunar
fyrir Ísland um skipaströnd.
Framsögumaður
er þingmaður
Árnesinga,
og er honum
heimilt að taka þegar
til máls, ef hann
æskir þesa.
Framsögumaður
(Benidikt Sveinsson):
Eg finn eigi ástæðu
til að fara nú mörgum orðum um málið eptir þeim umræðum, sem
féllu um það í gær.
Eg finn mer þó skylt að svara
fáeinum
spurningum
hins
3. konungkjörna
þingmanns,
til þess að hvorki
líti svo út, að eg með þögninni
lítilsvirði hann,
nt) heldur
sýnist svo, sem að eg eigi hafi getað svarað þeim.
Hann lagði þá
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spurningu
fyrir mig, hvort eg áliti það sæma Íslendingum,
sem
vildu vera í siðaðra þjóða tölu, að hara engar lagaákvarðanir
gildandi um það málefni, sem her ræðir um, en eg tók það skýrt fram,
að venjan væri hér á landi gildandi ákvörðun í þessu tilliti, og að
hún væri svo gild og góð, að engin umkvörtun hefði nokkru sinni
komið fram hvorki
frá hálfu skipbrotsmanna
né landsmanna.
Þingmaðurinn
veit það líklega, að til eru fleiri lög en skrifuð lög;
venjan er í mörgum tilfellum lög, og hún er einmitt undirrótin
eða
undirstaðan
allra skrifaðra laga.
Þar sem þingmaðurinn
var að vísa
í þennan franska herra, þá verð eg að segja, að eg ímynda mer,
að hann hafi verið eitthvað
í ætt við kerlinguna,
sem sagði að
Danmörk væri höfuðstaðurinn
i Lapplandi.
Og til samanburðar
við þennan
prýðilega
hugarburð
hins franska
herra, þá skal eg
minna hann á þá spurningu,
er danskt vísindafelag
einu sinn bar
fram, þá spurningu,
hvernig
Íslendingar
mundu geta þurrkað og
farið svo með hafísinn, að hann gæti orðið hafður til eldiviðar. Ef
menn ætla að fara að koma með slíkar sögur sem þessar her á
þingi, og byggja á þeim lagasetningu
vora, þá færu hugmyndir
siðaðra þjóða um oss fyrst fyrir alvöru að verða býsna-lágar;
og
eg er sannfærður
um, að þegar hinn 3. konungkjörni
þingmaður
hugsar til þess, að alþingistíðindin
berast út, og það til annara
landa, þá vill hann víst eigi, að það sé tekið svo, sem hann segi
þessar sögur i alvöru, heldur einungis til að skemmta þinginu. Að
því er það snertir, að landsmönnum
geti verið hætta búin af strandgózi, þá er hvergi gjört ráð fyrir þvi i frumvarpinu,
að læknir
skuli vera viðstaddur
við ströndln til að sjá um, að gózið se rannsakað.
Enda gjörir frumvarpið
ráð fyrir, að lifandi menn sðu með
skipi og gózi, sem varað geti við þvi, sem banvænt er. Það yrði
líka held eg að öðru leyti langur vegur fyrir læknana, ef þeir ættu
að elta allar flöskur,
sem reka kunna að ströndum
Íslands, en
þetta ættu þeir miklu heldur að gjöra, þvi flöskurnar
verða vist
mannlausar.
Eg gæti líka sannað það með sögu nokkurri, að
Íslendingar
eru býsna-varkárir
í slíkum tilfellum, en eg vil eigi vera
að tefja þingið á þvi. Hvað þeirri spurningu
hins 3. konungkjörna
þingmanns
viðvíkur, hve nær þessir betri Urnar muni koma, þá er
ver eigum að fara að búa til lög um strönd á Íslandi, þá svara eg
henni svo, að það er einmitt að nokkru leyti undir honum sjálfum
komið, hvort hann með tillögum sínum og atkvæði f þessum og
öðrum málum vill stuðla til þess, að Íslendingar
fái löggjafarvald,
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og nái relti sínum,
því þá fyrst getum
ver gjört þessa löggjöf
miklu betur úr garði en hún nú er gjörð.
Eg vona, að sá misskilningur,
sem kom fram í orðum konungsfulltrúa
í gær, þar sem
bann blandaði saman undirbúningi
laganna og II sanctíon»
þeirra,
hafi eigi áhrif
á úrslit málsins á þinginu, enda vona eg, að það
rætist, sem einn þingmaður,
sem eigi situr langt frá mer, spáði í
gærdag
svo hniltilega,
að það mundi fara veg allrar veraldar á
þinginu að þessu sinni.
Jón Hjalta7ín:
Eg vil leyfa mer að spyrja
framsögumann
:
hvernig gekk með hollenzka
strandið
fyrir austan,
sem skeði í
barndómi
hans? þar hygg eg að fremur hafi átt ser stað lagaleysi.
Eg skal að vísu eigi neita því, að slíkt heyrir til undantekningar
hér á landi, en það ætti aldrei að koma fyrir.
En hvers vegna á
þá að fresta
löggildingu
þessa frumvarps?
Eg vil í þessu
tilliti
minna framsögumann
á danska málsháttinn:
"Den, sem til Natten gjemme vil, han tidt til Kátten
gjernrner»,
eða það sem Magnús sálarháski
sagði:
"Þú átt hvorki daginn ne veginn".
Eg er
eigi lagamaður.
en eg er þó manneskja,
og sem manneskja
get
eg ekkert mannlegt látið mer óviðkomandi.
Framsögumaður
þekkir
vel, ef hann einungis vill játa það, að nægar ástæður
eru fyrir
því, að frumvarpið
verði gjört að lögum,
og nefndin
hefur enn
ekkert tekið fram, er geti verið löggildingu
þessa frumvarps
til
fyrirstöðu.
Það er annars
skrítið,
að ver skulum sitja her ár
eptir ár, og eiga að vera að búa til lög, og verjum til þess miklu
fe af landinu,
en svo þegar til kemur,
þá tleygjum
ver góðum
lagafrumvörpum
og segjum:
Þau geta einhvern tíma orðið að lögum.
Eg vona að framsögumaður,
sem annars
er lagamaður,
íhugi betur, hvort þetta se rétt,
Þeir gallar,
sem nefndin
hefur
tekið fram, eru að eins II Skingrunde»,
servizku-vííllengjur,
,,80phlsmer»,
sem menn bera fyrir, þegar menn vilja, að eitthvað eigi
nái framgangi.
Þetta ser hver maður,
og sjálfur framsögumaður
einnig, ef hann vill gegna sannleikans
raust.
Þórður Jónasson:
Þar eð eg ekki tók til orða við undirbúningsumræðuna
í þessu máli í gærdag,
af því forseti
eptir
beiðni þingmanna,
let umræðunum
hætta, ætla eg áður en gengið
er til atkvæða, að fara fáeinum orðum
um þetta mál, sem eg álit mikilsvert
og umvarðandí
fyrir þetta land, og því ekki einungis
æskilegt) heldur nauðsynlegt,
að geti fengizt sem fyrst skipað með
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lögum, eins og stjórnin ætlast til með frumvarpi því, sem her
liggur fyrir.
Það víta allir, að skipströnd bera ber opt að, en þrátt fyrir
það eru þó engin lög, er lögleidd séu, og gildi í því efni her á
landi. Fyrir löngu, eða kring um 18 iD, skömmu eptir að tilskipunin 28. desember 1836 var komin út, fór stjórnin að hugsa um
að löggilda téða tilskipun her á landi, með þeim breytingum, sem
þættu eiga við eptir því, sem hagar til her á landi, en þetta hefur allt til þessa dags ekki orðið framkvæmt.
Nú liggur fyrir þinginu, frumvarp til laga um sklpaströnd;
þetta frumvarp álít eg að þingið bæði geti aðhyllzt og eigi að aðhyllast í öllum greinum.
Nefndin hefur að vísu fundið á frumvarpi þessu ýmsa, og að hennar áliti verulega galla, er hinn hæstvirti konungsfulltrúi hefur ljóslega tekið fram, að þessir svo meintu
gallar eru svo þýðingarlausir, svo þeim eigi verður gaumur gefinn,
og í því vona eg að þingið sé honum samdóma.
Framsögumaður segir, að ber á landi þurfi eigi neinar tilskipanir um skipströnd, þvi her se komin á við gamla venju föst regla, sem allir
fylgi í slíkum skipströndunarmálum.
Þetta kann svo að vera,
þegar talað er um venjur, en ekki almenna venju, og þé svo væri,
sem hann segir, þyrfti að löggilda venjuna, til þess hún geti verið
bindandi.
Þetta sýnir bezt, hvort ekki er þörf á lagaboðinu.
Framsögumaður sagði líka, að það hefði ekki heyrzt nein umkvörtun yfir því, að meðferð á strönduðum
skipum færi her I ólagi.
Þetta er yfir höfuð salt og reu mælt, þó hefur slík umkvörtun í
einstökum tilfellum komið fyrír ; eg man t. a. m. eptir einu slíku
tilfelli úr Múlasýslu, út af ströndun á frönsku skipi, og meðferð á
þvi, sem rak, bæði til dönsku og frönsku stjórnarinnar;
í því
máli var skuldin hjá báðum pörtum.
En ef ber nú hefðu verið
lög um skipströnd,
þá hefði slíkt ekki getað komið fyrir; slík
tilfelli geta komið optar fyrir.
Eg get þvi ekki skilið í því, hvað
þinginu getur gengið til þess, að ráða frá löggildingu þessa frumvarps, með því að þetta lagaboð er bæði æskilegt að fá, og líka
beinlínis nauðsynlegt, og eg vona þvi, að þingið hugsi sig vel um,
áður en það aðhyllist uppástungu
nefndarinnar,
um að kasta þvI.
Þær einstöku misfellur, sem þingið með rökum kynni að finna á
stjórnarfrumvarpinu,
getur þingið tekið fram í álitsskjali sínu til
konungs, eins og þingmaður Vestmanneyinga
í gær tók fram í
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ræðu

sinni.

Eg ætla því að gefa frumvarpinu

mitt atkvæði,

eins

og það liggur fyrir.
Framsiiqurnaður:
Þar sem hinn I. konungkjörni
þingmaður
upplýsti,
að þessi löggjöf hefði verið í brugggjörð
síðan 1838, þá
var það einmitt ástæða með nefndinni,
en ekki á móti henni, því
að fyrst að stjórnin þarf svo langan tíma til að hugsa sig um þetta
frumvarp,
þá er ekki von, að þingið á fáeinum
dögum geti áttað
sig til hlítar á því; þvi her er fleira til greina að taka, en það,
sem frumvarpið
lítur á. Nefndin
hefur tekið fram aðalástæðurnar
á móti frumvarpinu;
en þær ern margar
fleiri til, en sem þingmenn þeir, sem halda fram frumvarpinu,
þó ekki hafa bent á, því
siður lagað með breytingaratkvæðum,
svo sem t. a. m. fjöldi af
málleysum
og prentvillum.
Svo eg vil segja, að þingið getur eigi
verið þekkt fyrir, að senda
frumvarpið
til konungs
svo úr garði
gjört sem það er. En eg skal ekki fjölyrða meira
um það; því
það er ómögulegt héðan af að bæta úr því. Eg skal játa það, að
venja sú, sem gildir her á landi í þessu tilliti, styðst við tilskipun
1836; meira að segja, í þeim greinum, þar sem að ákvarðanirnar
í þessari tilskipun eru hagfelldari,
t. a. m. fyrir sýslumenn
um laun
þeirra við ströndin,
en í þessu
frumvarpi,
og eg skil ekki, hvaða
tilgangur getur hafa verið með, að breyta slíkum ákvörðunum hvað
Ísland snertir,
annar en sá, að setja embættismenn
her á landi á
lægri sess en í Danmörku,
og er það þó munur á, hve ferðir þar
eru hægari en her, þar sem menn í Danmörku
geta furðnzt allt á
vögnum
og á góðum vegum stutta leið til strandar,
en her verða
menn að ferðast langa vegi og torfæra leið á öræfum og vegaleysum.
Um 48 sk. daglaunin
fyrir nýta björgunarmenn
hef eg áður
talað; þar kemur allt hið sama fram.
Annars skal eg ekki fara að
lengja ræðurnar
um þetta mál, en færu þingmenn
að koma fram
með ný mótmæli
á móti nefndinni,
þá mun eg geta sýnt fram á
fjölda af göllum á frumvarpi þessu.
Stefán Eiríksson:
Eg skal ekki lengja
mikið ræðurnar
um
þetta mál.
Eg skal ekki neita því, að frumvarpið
er kann ske
nauðsynlegt
í sumu tilliti.
Eg get að miklu leyti tekið undir með
framsögumanni
með það, að víðast hvar mun vera farið mannúðlega með strandmenn,
að minnsta kosti þar sem eg þekki til, og
er eg þó nokkuð kunnugur
því síðan í vetur að skipströnd
urðu í
Hornafirði.
Hvað viðvíkur 6. gr., þá sest í ástæðunum,
að daglaunin eru 48 sk. til 9 mrk., og þegar nú á að fara eptir því lægra
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hlutfalli,
þá sjá allir, að það eru engin daglaun,
þar sem menn
opt erfiða í 12 stundir í senn og verða þar á ofan að brúka hesta
daglega til að ríða á strandstaðinn.
og þurfa hestar þeir mjög golt
og mikið fóður, 8\'0 daglaunin
væru í sjálfu ser ekki ofmikil, þó
eingöngu
væri farið eptir því hærra hlutfalli, 9 mörkum.
Viðvíkjandi 8. gr. skal eg geta þess, að kirkjulopt eru allviða ekki til, að
minnsta kosti ekki í Skaptafellssýstu,
og það jafnvel ekki í konungskirkjunum
þar, sem þó eru nýbyggðar;
þar eru einungis bekkjalopt,
og mundi prestur og sóknarfólk una því illa, að fylla upp bekki þá
með strandrusli,
og ætti því sá katli frumvarpsins
öldungis að útilokast.
Einnig er þess að gæta, að er ætti að flytja strandmunina heim til bæja, þá er það miklu dýrara en að setja vökumenn, því til þess útkrefst, að hafa fjölda hesta og mjög marga
menn.
Í niðurlagi 9. gr. er gjört ráð fyrir, að sýslumenn
borgi það
af kostnaðinum,
sem á vantar,
en það er alls ekki víst, að þeim
þætti þessi ákvörðun heppileg,
enda þótt þeir eigi að fá það endurgoldið úr jarðabókarsjóðnum,
og eg veit 1. a. m., að hefði sýslumaður Skaptfellinga
átt að borga allan strandkostnaðinn
við strönd
þau, er rákust á land í vetur, þá hefði honum eigi veitt af öllum
sýslugjöldunum
til að greiða allan þann kostnað,
er af strundinu
leiddi, þar sem her um bil 66 menn ráku dauðir í land, og hefði
sýslumaðurinn
meðal annars orðið að borga legkaup og líksöngseyri fyrir þá alla, þar sem kaupa þurfti timbur í líkkistur,
kosta
líkkistusmíði,
og flytja þá til kirkju m. m. Þennan ærna kostnað
mundi fáum sýslumönnum
þykja gott að leggja út fyrir fram af
sínu re. Eg álít það einnig miður heppilegt,
sem stendur í frumvarpinu, að kapteinarnir
sjái fyrir björguninni,
því eg veit ekki til,
að nokkur kúpteinn skipti ser hið minnsta af því, eptir hann er á
land kominn, hvort nokkru er bjargað eða ekki, nema matvæli sín
passa þeir furðu-vel upp á. Hitt væri annað mál, ef þeim sjálfum væri gjört að skyldu að bjarga, og hefði sú ákvörðun staðið í
frumvarpinu,
að minnsta kosti að þeir gjörðu það jafnframt landsmönnum, þá hefði verið umtalsmál,
að fallast á frumvarpið.
Yfir
höfuð að tala álít eg Irurnvarpið
þurfi miklar lagfæringar
við, til
að geta verið viðunanleg
lög, og því álít eg, að nefndin hafi farið
öldungis rétt i, að ráða frá því.
Bergur Thorberg : Eg álít að það væri mjög gagnlegt,
að
frumvarp þetta yrði að lögum,
þar sem engin lög er til um svo
mikils varðandi
mál.
Það eru sannarleg
vandræði,
að verða að
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beita ákvörðunum,
sem eru eigi lög. þegar ákvarðana þarf f þessu
tilliti, þá verða menn að fara eptir tilsk. 28. des. 1836, sem þó
eigi gildir her á landi; þess vegna er það nauðsynlegt,
að lög
kæmu út í þessu tilliti, og það hefur eigi verið sannað, að frumvarp það, er her liggur fyrir, eigi fullnægi því augnamiði,
sem því
er ætlað að ná.
Einhver
hin helzta af mótbárum
þeim,
sem
komið hafa fram gegn frumvarpi þessu,
sú, að bjarglaunin
Bell
of lág ákveðin,
er auðsjáanlega
röng,
því hver sem frumvarpið les, getur séð, að þar eru engin bjarglaun
ákveðin, heldur
er að eins
bent til þess í ástæðunum
fyrir frumvarpinu,
að
daglann her munu venjulega
varíera frá 18 sk. til 9 mrk.
(Benidikt Sveinsson:
En það er líka ósatt).
Og aðrar eins
mótbárur
eins og sú, að í frumvarpinu
séu margar
prentvillur,
eru
varla svaraverðar,
auk þess sem eg hef ekki seð þar mikið af
prentvillum.
Hvað nú því viðvíkur, að laun sýslumanna
fyrir þann
starfa, er her ræðir um, se lægri en á eru kveðin f hinni dönsku
tilskipun,
þá hefði eg að vísu kunn að vel við, að launin hefðu verið
hin sömu, en þó finnst mer þetta engin óhæfa, því þau laun, sem
frumvarpið
fer fram á, eru þó fullviðunandi,
og þau hæstu
sem
gjörast her á landi, og því skyldi laun fyrir þetta starf í rauninni
þurfa að vera hærri
en fyrir störf sýslumanna
í öðrum málum?
þar sem nú þingmaður
Austur-Skaptfellinga
kvað það vera óhentugt, að eigendur skipa og skipstjórar,
þótt þeir væru viðstaddir,
hefðu afskipti af skipaströndum
og björgun
strandgózins,
þá hygg
eg þetta vera misskilning.
Eigendur
strandgózins
eður umboðsmenn þeirra hljóta þó að mega eiga ráð á, hvað við þeirra eigin
góz eigi að gjöra.
Að öðru leyti skal eg ekki ræða mál þetta
frekar.
Eg get varla úr þessu búizt við, að frumvarpið
verði samþykkt, og kalla eg það þó skaða fyrir landið, ekki sízt þar sem
þingið hefur spillt ekki svo litlu erfiði til ónýtis, ef frumvarpinu
verður kastað; og geta menn þá líklega bráðum átt von á, að mál
þetta verði aptur til meðferðar
í þinginu, en öseð er, að Íslendingum bjóðist nokkurn tíma betri lög um þetta efni en þetta frumvarp,
Torfi Einarsson:
Eg hef verið svo óheppinn
að vera á þessu
þingi í 2 nefndum, þar sem niðurstaðan
hefur orðið að vísa málunum frá þinginu; og hefur nú orðið æðimikið slapp hér út af
þeirri aðferð,
þar sem sumir hafa álitið það hina mestu ósvinnu,
og álíta sumir, að hér fari sem Snorri sagði við Ásgrím, að með
kappi er sótt, og með kappi varið, og ann hvorugur
öðrum réttar,
En
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hvernig eg lít á þetta mál, leyfi eg mer í fám orðum að skýra
þinginu frá. Það hefur verið venja her á þingum að undanförnu,
að menn hafa tekið frumvörp stjórnarinnar
og bænarskrár
þjóðarinnar, kákað við það eptir því sem föng hafa verið á í hvert skipti,
þannig að út hefur komið hin mesta breytingaratkvæða-rolla.
Opt
hefur það heyrzt, að lítið væri í það varið að rífa niður, ef ekkert
væri í þess stað byggt upp; þessu hafa menn fylgt og hafa menn
farið að byggja upp, og hefur svo rammt kveðið að þvi á stundum, að fram hafa komið allt að 100 breytingaratkvæði.
Úr þessu
hefur svo orðið lög, og er þá ekki að furða, þó ekki hafi þau lög
ávallt orðið sem heppilegust.
Það hefur nærri því alveg verið
komið undir hending,
hvort lög þau, sem svo voru undir komin,
gátu fullnægt
þörfum
manna eða ekki. Hafa menn svo ár eptir
ár vaðið í þessu lagamauki.
Þegar nú eitthvert mál kemur inn á
þing, annaðhvort
frá stjórninni eða þjóðinni, þá ættu menn að eins
að benda á gall ana við frum-uppástunguna
og vísa henni frá þinginu, þangað til hún væri nægilega undirbúin,
svo þingið gæti með
nokkurri vissu ályktað, hvað við það skyldi gjöra.
Því annars gæti
farið eins og fyrir þeim, sem smíða skip úr gráselju eða geit, og
getur svo ekki haldið því órífnu
eptir einn sólskinsdag.
Þó eg
nú hafi verið með áður í þessari
óbeppilegu
meðferð á málunum
her á þinginu,
þykir mer engin minnkun
að því nú, að játa, að
menn ættu að hætta við þessa stefnu.
Eg segi þá um mig, að
eg held eg bæti mig ekki á þessu frumvarpi.
Hinn I. konungkjörni þingmaður
tók það fram, að ágreiningur
hefði komið út af
því, að hvorugur
hefði viljað unna öðrum réttar;
en eg bið þess
gætt, að í frumvarpinu
er ekkert það, sem varðveiti
reit landsmanna andspænis
útlendingum.
Og þó að samningur
hafi verið
gjörður
við skipstjóra
um, að bjarga
strandgózi,
þá getu r skipstjóri látið yfirvaldið rjúfa þann samning seinna,
ef honum líkar
það betur.
Það hefur annars
varla neinn reynt að verja frumvarpið,
enda hafa engin breytingaratkvæði
verið við það gjörð.
Og þannig
vona eg, að menn ekki hiki ser við, að gefa uppástungu nefndarinnar
atkvæði sitt.
Framsögumaður:
Hinn 2. konungkjörni
þingmaður þurfti ekki
að fræða mig um það, að um þetta atriði
eru engin skrifuð lög
til í löggjöf vorri, því eg gat þess einmitt, að venjan væri í þessu
efni það, sem eptir væri farið, en að þessi venja byggðist í rauninni að miklu leyti á grundvallarsetningum
hinnar dönsku tílskip-
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unar um sama efni frá 1836, og þessi venja er íslendingum
jafnheilög lög, þó óskrifuð sðu, eins og þó hún væri færð á pappírinn, og hafi hún þvi eins sterkt bindandi afl, eins og skrifuð lög
hefðu.
Ákvörðunin
um, að kirkjulopt skuli brúkuð handa strandmönnum og gózi þeirra, er eitt meðal annars dæmi þess, að ekkert
tillit er tekið í frumvarpinu
til skoðunarhátta
manna her á landi,
þvi það er kunnugt,
að strandmenn
hafa opt gjört hinn mesta
svívlrðandl
óskunda á kirkjuloptum
á Íslandi.
Slík ákvörðun sem
þessi
mundi þvi verða álitin að vanhelga kirkjurnar,
enda kemur það her fram,
sem frumvarpið
annars allt I heild sinni ber
vott um, að Íslendingar
eru skoðaðir ærið réttlágir
andspænis
útlendum mönnum.
Reyndar veit eg það vel, að upphæð daglaunanna standa hvergi í textanum.
En eg bið þingmanninn
að gæta
þess, að hann mundi vist ekki þurfa frekara en ástæður stjórnarfrumvarpsins
til þess að álíta sig bundinn við þessa 48 sk. upphæð, eins vel og 9 marka upphæðina.
Eg vil að öðru leyti biðja
þá þingmenn,
sem hafa á móti uppástungu
nefndarinnar,
en halda
frumvarpinu
fram, að athuga, að þetta frumvarp leggur þá borgaralegu skyldu á almenning
her á landi, sem hreinn ómögulegleiki
er að uppfylla, eptir því sem her til hagar;
sbr. 1. gl'.; því bæði
hlýtur eptirlitið að vanta, og eins meðulin til að bjarga, og getur vel
svo farið, að sá, sem neyðist til á móti bezta vilja sínum að brjóta
móti þessum skilyrðalausu
ákvörðunum,
verði að sæta sektum og
fangefsi.
Það er sem sagt allt öðru máli að gegna í Danmörk,
þar sem allt, sem til björgunar
þarf, er við höndina.
Ber nægir
ekki dauður bókstafur,
- þó lagareglan
sé í sjálru ser góð og
ágæt, þá getur hún verið alveg óhafandi, nl. ef það, sem hún upp á
hljóðar, er ekki til staðar.
Þessi grein er því fullkomlega
»princip=
stridigu miðuð við það, hvernig til hagar her á íslandi;
2. að ákvörðun
um að réttarþjónarnir
skuli ferðast tafarlaust
á strandstaðinn,
getur
eigi staðizt; því þetta verður sem optast, eptir því sem til hagar hjá
oss, alveg ómögulegt og gjörir þetta frumvarp jafnvel þýðingarlaust,
þegar betur er aðgætt, í sambandi við ábyrgð
þá, sem þeir geta
orðið fyrir, sem áður eru komnir að strandinu,
ef þeir eptir á þykir
eigi hafa farið sem ráðlegast að. Eg vil taka til dæmis, þar sem eru
eyðisandur yfir að sækja fleiri mílur á lengd, t. a. m. ef strand kæmi
að höndum á Breiðamerkursandi.
Skeiðarársandi
eða Mýrdalssandi,
ef nú ekki mætti neinn prívatmaður
snerta við strandgózinu,
fyr en
að minnsta kosti næsti hreppstjóri
gæti komið, nema undir ströng-
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ustu ábyrgð, þá held eg það gæti orðið hæglega til þess, að engu
yrði bjargað, hvorki mönnum né gózi, því hægast mundi verða að
afsaka sig fyrir því að hafa ekkert gjört.
Gæti menn að því 3., að
þessi stranga setning brýtur jafnvel alveg niður tilgang laganna á Íslandi
í hinum hættuleg ustu tilfellum.
þá er 4. ákvörðunin um það, að borga
skuli mega aptur úr landssjóðnum
það fé, sem hann löglega er að
kominn. Féð getur eigi runnið í landssjóðinn
fyr en það er orðið hans
eign, o: þegar innköllunar-ákvörðunum
gagnvart strandeiganda
er
fullnægt, og hann gefur sig eigi fram; en hvaða lög skyldu þá leyfa,
að taka þessa eign frá sjóðnum? Annað mál væri, að breyta ákvörðununum um Innköllunina.
Hér er auðsjáanlega
hagur landsjóðsins ofurseldur
gjörræði
umboðsvaldsíns,
er því er gefin heimild
til að snara svona eptir eigin geðþótta út fé landsins.
Í'Ingrnenn
verða að vera í þessu efni næsta varkárir, og rígbinda sig alls ekki
við löggjöfina dönsku frá 1836, því þá voru allt aðrir tímar í Danmörku, heldur en nú eiga sér stað hjá oss.
Og þar sem hinn 2.
konungkjörni
sagði, að erfiði þingsins í þetta skipti væri illa varið,
ef frumvarpið
félli, þá verð eg að segja nei við því, og segja þvi
hafa eptir kringumstæðunum
verið vel varið, en það játa eg, að
þetta erfiði er nokkurs konar I) malum necessarium 1), eður ill nauðsyn, að verða að vera að eyða svo miklu örnaki ti! þess, að sýna
fram á, að þetta frumvarp er óframbæri!egt
fyrir Ísland.
En eigi
að síður er það skylda þingsins,
að fella allt það, sem í rauninni
ekki er á rökum byggt, þó yfirborð
þess sé svo, að það virðist
hafa eitthvað gott í föl' með ser,
Grimur Thomsen:
Þó það se víst, að það se á þingsins valdi,
að ráða frá frumvörpum,
þá er það líka á þess valdi, að ráða iii
þeirra.
Framsögumaður
sagði, að af þvi venjan væri fyrir her í
landinu í sömu átt og frumvarpið,
þá væru lög óþörf.
Það kann
að vera satt, en á hverju er sú venja byggð?
Einmit t á grundvelli þessa stjórnarfrumvarps.
Her í landinu gildir nefnilega lagaboðið danska frá 1836 í öllum uppákomandi
tilfellum, en þó svo,
að það er komið undir því, hvernig hlutaðeigandi
lögreglustjórar
á hverjum stað skilja lagaboð þetta.
Og hvort er nú það betra
eða hafa reglulega
tilskipun,
sem eins verður beitt, hver sem í
hlut á, og hvar á landinu sem vil)'? Hvað því viðvíkur, sem þingmaður
Strandasýslu
drap á, að Íslendingar
væru réttlausir
eptir
þessu frumvarpi,
þá er eg viss um, að svo góður
drengur sem
hann og svo gestrisinn
sem hann hugsaði sig ekki augnablik um
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að veita strandmönnum,
sem reka kynni á land f nágrenni
við
hann,
alla hjúkrun og aðhlynning,
án þess að taka hið minnsta
tillit til síns eigin réttar.
Mótbára hans gegn frumvarpinu
fellur
því um sjálfa sig, þegar þess er gælt, að þessi lög, ef þau kæmust á, væru sett ekki til að vernda rétt landsmanna,
heldur útlendra
manna, er verða fyrir því þunga óláni, að stranda her við strendur landsins.
Landsmenn
sjálfir hafa nóg önnur lög til verndar
sínum rétti, og væri Í því efni eitthvað út af brugðið,
þá gætu
menn látið mál sín ganga til landslaga og réttar.
Eg er hræddur
um, að dönsku
stjórninni
mætti virðast það undarlegt,
ef þetta
frumvarp
yrði her fellt af þeirri ástæðu,
að her hafi verið venja
fyrir,
er í öllu verulegu
hafi verið samkvæm þessu frumvarpi,
að
þvi fráskildu, að áður var allt komið undir subjectivri
skoðun hlutaðeigandi
yfirvalda
á hinni tilsvarandi
dönsku löggjöf.
Það, að
þingið er mótmælt þessu frumvarpi,
getur Í mínum augum varla
komið til af öðru, en ókunnugleika
þingmanna
á þvi, hve gagnleg
þessi lög eru álitin i Danmörku,
ekki einungis af Dönum, - þeim
má gjarnan sleppa Í þessu atriði, - heldur af öllum öðrum þjóðum norðurálfunnar,
sem viðurkenna,
að öllu betra sé fyrir skipbrotsmenn.
sem að lenda við danskar strendur,
heldur en i öðrum löndum, og hví skyldum við þá vilja koma Í veg fyri,', að Íslandi yrði einnig
talið þetta til ágætis,
engu síður en Danmörku?
Mer sýnist ekkert áhorfsmál,
að gjöra frumvarp þetta sem fyrst að
lögum.
Forseti: Úr því ekki fleiri taka til máls, þá er þessari ályktarumræðu
lokið; vil eg svo biðja þingmenn
að ganga til atkvæða
samkvæmt
atkvæðaskránni,
er allir munu hafa fyrir ser.
Atkvæðagreiðslan
fór svo fram og fell þannig:
(Sjá II, bls. ti 6).
Forseti: Eg skal geta þess, að nefndarálitið
í stjórnarskipunarmálinu
er lagt á lestrarsalinn,
og mun afskript af þvi bráðum
verða send konungsfulltrúa.
Sömuleiðis
er alprentað
frumvarp
nefndarinnar
til stjórnarskrár
Íslands, og mun þvi nú þegar verða
útbýtt meðal þingmanna.
Enn fremnr
hef eg von um að fá í
dag nefndarálit
i reikningsmálinu,
og verður það þá einnig lagt
á lestrarsalinn
og konungsfulltrúa
send afskript ar því.
Loksins
var lesið upp og samþykkt
álitsskjal
til konungs
í
málinu um konungI.
frumvarp til tilskipunar
um að skip þau, er
flytja hvalkjöt til landsins,
verði laus við lestagjald.
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(Sjá II, bls. (77).
Að því búnu ákvað
þessum

forseti
Fundi

15. fundur.

fund

næsta

dag kl. 12

og sagði

slitið.

23. dag [úlím.

Forseti skýrði frá, að konungsfulltrúi
hefði tilkynnt
sér, að
hann gæti ekki verið á þessum fundi sakir anna út af póstskipinu,
en að aðstoðarmaður
hans væri setztur í konungsfulltrúa-sætið.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
því næst gat forseti þess, að hann hefði fengið nefndarálit
í
málinu um konunglegt
frumvarp
til tilskipunar
um laxveiði á Íslandi, sömuleiðis
nefndarálit
í málinu um fjárhagsrnál og reikninga
íslands,
og enn fremur nefndarálit
í málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar
um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavík; kvað hann
afskriptir af þessum nefndarálitum
yrðu sendar til konungsfulltrúa,
og þau síðan lögð álestrarsalinn.
Forseti: það, sem liggur fyrir til umræðu í dag, er málið um
konunglegt
frumvarp til tilskipunar
um hlunnindi
fyrir sparisjóði á
Íslandi, sem kemur til undlrhúningsumræðu.
Framsögumaður
er
þingmaður
Reykvíkinga,
sem muu lesa nefndarálitið,
og að því búnu
taka það fram málinu til skýringar, er honum kann að virðast nauðsynlegt.
Framsögumaður
(Halldór Kr. Friðriksson):
Nefndarálitið
hljóðar þannig:
(Sjá II, bls. (78).
Mál þetta er engan veginn margbrotið,
enda vonast eg til, að
þingmenn fallíst á nefndarálitið,
með því að það er ekkert í frumvarpinu, sem getur verið fráfælandi frá, að gjöra það að lögum.
Hin eina mótbára,
sem kynni að koma frá þingmönnum
gegn frumvarpinu, er sú, að sumum kann að virðast Isjárvert, að sparisjóðir
láni út peninga með hærri leigu en 4%; en sú ákvörðun er þó í
raun réttri ekkert íhugunarverð;
þvi að það er mikill munur, hvort
lánað er út fé með hárri rentu um stuttan eða langan tíma, ef til
vill mörg ár.
Þess er engin von, að nokkur láni þannig fé um
stutlan tíma, og einkum þegar hann á það á hættu, að liggja með
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fM á eptir leigulaust.

Bjóðist mönnum annarstaðar
betri kjör en
í þessum sparisjóðum,
þá geta þeir farið þangað og leitað þar láns.
Sparisjóðir
eru til þess gjörðir,
að hjálpa mönnum,
sem annars
ekki geta fengið fe að láni, í bráð;
el' því auðsætt, að sanngjarnt
er, að slíkir sjóðir hafi rétt til, að leigja fe sitt út með hærri rentum en aðrir sjóðir.
Þetta er víst hið eina, sem mönnum kynni
að detta í hug, að hafa móti frumvarpinu,
og get eg ekki búizt
við, að þingmönnum
lítist ððruvísi
en nefndinni,
og ráði til að aðhyllast frumvarpið óbreytt með öllu.
Petur Petursson: Menn mega sannarlega
kunna þeim mönnum þakkir,
sem stofnað hafa sparisjóðinn
í Reykjavík,
með því
bæði er fyrirtækið nytsamlegt
og líka hafa stofnendurnir
skuldbundið sig til að ábyrgjast,
að sjóðurinn
standi í skilum,
og væri
óskandi, að slíkir sjóðir yrðu stofnaðir víðar í landinu,
Eg veit
ekki fyrir víst, hve mikil er innstæða þessa sparisjóðs her í lleykjavík, en eg held, að hún Be orðin um tíu þúsund dali. En eg vildi
spyrja nefndina, hvort hún getur gefið upplýsingu
nm, hvort nokkur ábyrgð muni vera fyrir því fe, sem þar er fram yfir það, sem
stofnendur
sjóðsins
hafa lofað að ábyrgjast,
því fe, sem komið
hefur
inn,
síðan
sjóður
þessi
val' stofnaður,
nema að eins
persónuleg
ábyrgð.
Mél' finnst nauðsynlegt,
að þess konar sjóðir
hafi næga tryggingu,
svo að það fe, sem menn kunna uð láta í
þessa sjóði,
geti ekki með nokkru móti glatazt,
einkum ef það
skyldi vera örnyndugra fé. Eg segi þetta ekki í því skyni, að ráða
frá frumvarpinu,
heldur að eins til þess, ef eg gæti fengið betri
vissu fyrir trygging sparisjóðsins
í Reykjavík. Í 4, grein samþykktarinnar fyrir sparisjóðnum
í Reykjavík stendur á meðal annars svo: þegar
efni sjóðsins leyfa, má til setja gjaldkera, sem fær laun þau og selur
ábyrgð þá, er stofnendur
sjóðsins álita nægilega».
Nú er eg hræddur um, að þegar sjóðurinn
væri vaxinn og aukinn svo, að hann
læri yfir tíu þúsund dali,
þá kynni að verða örðugt
að fá menn
fyrir gjaldkera, sem gætu sett nægilegt veð.
Mér sýnist það ekki
heppilegt í samþykktinni
fyrir sparisjóð Reykjavikur,
að menn skuli
geta valið gjaldkera í stað þess, sem frá fer, með því mer finnst
óvíst, að nokkur vilji gefa sig í þá miklu ábyrgð,
er þessu hlýtur
að vera samfara.
Að vísu er ákveðið, að gjörðir séu árlegir reikningar þessa sjóðs, en það virðist þó ekki vera næg trygging fyrir
fé því, sem í sjóðnum geymist, því það er allt komið undir nægu
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trausti á forstjórum
hætt eður ekki.

sjóðsins, hvort fenu, sem i sjóðnum er, er ó-

Framsögumaður : Mer er ekki fyllilega ljóst, i hvaða sambandi ræða hins 5. konungkjörna þingmanns stóð við frumvarp
það, sem her liggur fyrir, þvi að her er ekki að ræða um trygging fyrir sparisjóðum. Her er að eins um að ræða, hvort sparisjóðum eigi að gjöra hægra fyrir með þeim hlunnindum, sem frumvarpið stingur upp á. En er ræða skal, hvort sjóðurinn se áreiðanlegur, þá verður spurningin, hvort samþykktirnar em nægilega
tryggjandi eða ekki; og get eg með engu móti sðð annað, en her
se nóg trygging, nema þvi að eins, að forstöðumennirnir séu ekki
samvizkusamir, því að fyrst og fremst ábyrgjast stofnendurntr það
fe, sem er í sjóðinn lagt, að tilteknum hluta, og svo er stofnaður
viðlagasjóður, ef sparlsjéðnum
vill eitthvert óhapp til, til að bæta
úr ófyrirsjáanlegum óhöppum.
Það er og sparisjóðnum Iii tryggingar, að það er ekki gjaldkerinn einn, er stendur f ábyrgð fyrir
því, að reikningarnir séu réttir og skipulegir, heldur líka 2 aðrir
forstjórar hans; þá er enn ekki lítil trygging I því, að leggja fram
fyrir alla stofnendur sjóðsins reikninga hans, ekki einu sinni, heldur tvisar á ári. þetta allt hvað með öðru virðist fullnægileg trygging fyrir því, að féð ekki glatist.
Hafi ræða hins konungkjörna
þingmanns átt við 2. atriðið i frumvarpinu, þá skal eg geta þess,
að álíti fjárhaldsmenn ómyndugra nógu tryggt um það fe búið, sem
i sparisjóðinn er látið, þá er tilætlunin sú, að þeir megi láta þar
fe inn, en þeir eru ekki skyldaðir til þess. Þess ber að gæta, að
sparisjóðs-stofnunin
er prívat-fyrirtæki, og hins vegar eru her allar
þær tryggingar fyrir hendi, sem hægt er við að koma. Og að því
er þennan sparisjóð í Reykjavík snertir, þá er auðsætt, hve gott traust
menn almennt bera til þeirrar stofnunar, á því, að á þessum stutta
lima, síðan hann var stofnaður, eru yfir tíu þúsundir dala komnar
f sjóðinn.
Athugasemdir þingmannsins geta því ekki verið til
hnekkis fyrir frumvarpið, enda standa þær ekki heldur í neinu
nánu sambandi við það, þar sem það að eins hljóðar um það,
hvernig slíkum sjóðum yrði sem hægast gjört fyrir.
Pelur Petursson:
Eg þakka framsögumanni fyrir þær upp-·
lýsingar, sem hann hefur gefið þessu máli viðvíkjandi. Mín meining var engan veginn sú, að mótmæla frumvarpinu;
heldur vildi
eg að eins að málið skýrðist sem mest fyrir þeim þingmönnum,
sem eru því ekki íullkunnugir,
þvi eg vildi, að þar við vaknaði
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meira og almennara
traust á þessari lofsverðu stofnun,
heldur en
enn þá á ser stað.
Framsögumaður : Eg skal bæta þvi við það, sem eg áðan
sagði, að erlendis hafa þess konar stofnanir enga aðra »Garantie»
en þá, er her á ser stað, þannig t. a.m. «Bikuben Ð í Kaupmannahöfn, sem þó mun hafa nálægt 30 milíónum rd. í inns tæðufé.
G-rímur Thomsen:
Eg er alveg samdóma
varaforseta
í því
að stofnendur
sparisjóðsins
i Reykjavík
eiga mikið lof skilið fyrir
það fyrirtæki, og að æskilegt væri, að slíkar stofnanir gætn myndazt víðar út um land.
Allt um það se eg þó ekki, að allra þeirra
ákvarðana, sem í frumvarpinu
standa, þurfi við. Eg er með nefndinni í því, að samþykkja 1. og 2. tölul. frumvarpsins
óbreytta;
en
eg get ekki eins vel fallizt á 3. tölul., þar sem sú ákvörðun
er
sett, að lána megi út fe úr sparisjóði
með meir en 4 "l« rentu.
Að vísu er í ástæðunum
bent á konungsúrskurð
áhrærandi leyfi til
að taka hærri leigu gegn veði I fasteign en 40/0, en eg get ekki
séð, hvers vegna nauðsyn ber til að veita sparisjóðum
slíkt leyti
fremur en öðrum sjóðum, eða hví eiga þeir að vera verr settir en
sparisjóðir?
Úr þeim er fe opt lánað, eg tek til dæmis spítalasjóðinn.
Eg vildi spyrja framsögumaun
og konungsfulltrúa,
hví sá
sjóður á að vera út undan.
Reyndar þarf varla í bráðina að búast við
hættulegum
«Concurrence»
milli sjóðanna
ber á landi, því er nú
miður, en það getur seinna komið fyrir, og þá hefur - ef þessari ákvörðun frumvarpsins yrði framgengt - sparisjóðurinn
forgangsrétt fyrir öllum öðrum sjóðum.
Eg vil því annaðhvort,
að 3. tölul.
gangi alveg út eða aðrir sjóðir fái hin sömu réttindi,
og leyfi eg
mer helzt að áskilja mer rétt til þess breytinguratkvæðis,
að töluliðurinn falli alveg burt.
J 6n Sigurðsson:
Eg leyfi mer líka að áskilja mer breytingar- eða viðauka-atkvæði,
eða hvað maður á að kalla það, þess
ínnihalds,
að sú ákvörðun frumvarpsins
falli burt, að landshöfðinginn sendi dómsmálastjórninni
skýrslu þá, sem nefnd er í niðurlagi
frumvarpsins,
því eg fæ eigi betur séð, en landshöfðingjanum
ætti
að vera trúandi fyrir því, sem frumvarpið
leggur honum á herðar,
án íhlutunar
dómsmálastjórnarinnar.
Benidikt Sveinsson:
Eg get ómögulega
séð, að neitt verulegt
gagn muni verða að þvi, eða að það sé sannur ávinningur
fyrir
landið, að frumvarp þetta verði gjört að lögum,
og eg verð að
segja ,það, að mer virðist engin ákvörðun frumvarpsins
aðgengileg.
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Hvað hið fyrsta atriði snertir, eður um það, hvernig fara skuli,
ef viðskiptabókin við sjóðinn glatast, þá inniheldur frumvarpið
ekki annað, en það, sem gjöra mætti sjóðsins vegna án allra laga
með samþykkt sjóðsins og með því, að færa þessa samþykkt inn í
hverja viðskiptabók, svo allir vissu, hvern rðtt hún gæfi, já, meira
að segja, þessi áteiknun á viðskiptabækur sjóðsins yrði almennari
og betri trygging fyrir alþýðu, en nokkurn tíma frumvarpsgreinin,
og um þetta þyrfti alls-enga lagaákvörðun,
því um þetta mál
færi eptir grundvallarreglum þeim, sem gilda um skuldabréf.
það
kemur hér sem optar fram, að það er næsta varúðarvert, að búa
til nýjar Iagaákvarðanlr,
sem hæglega geta haft það í för með ser,
að villa sjónir fyrir alþýðu á hinum almennt gildandi lögum.
Það liggur að öðru leyti r augum uppi, að ef sparisjóður
á
að öðlast einkahlunnindi, þá verða þau hlunnindi að vera eitthvað annað en það, sem hann sjálfur getur aflað ser samkvæmt
og í krapti hinna gildandi laga, eitthvað meira en það, sem áður
liggur óbeinlínis í löggjöfinni. Hvað hið annað atriðið snertir, að
ákvörðun skuli verða gjörð um það, að láta megi ómyndugra re
i þessa sparisjóði til ávaxta, þá ætla eg, að það se alveg tilgangslaust. Menn munu sumsé minnast þess, að það eru áður lög, að
lána megi ómyndugra fe móti veði í lausafé, er ekki nemur meira
en 100 rd., því eg get ekki ímyndað mer, að nokkur efist um,
að sparisjóður með áreiðanlegri stjórn se ekki fullkomlega eins
-veðurhettugur«,
sem menn segja, eini og óvalinn privatmaður,
þó hann selji eitthvert lausafjárveð. Fénaður sá, sem prívatmaður
t. a. m. setur í veð, er ærið valtur, og getur drepizt af pest og
farizl af mörgum öðrum slysum, sem enginn fær að gjört, og vangá
af mannavöldum.
Þingmaður Rangæinga tók. alveg réttilega fram þann hæng,
sem er á 3. tölul. frumvarpsins, og þarf eg því ekki að fara fleirum orðum um það. Að eins skal eg að endingu geta þess, að
sé sparisjóðum skynsamlega fyrir komið, þá geta þeir víst fullvel þróazt undir skjóli hinnar almennu löggjafar hér á landi, og á hinn
bóginn verða menn að gjalda varhuga við því, að þeim ekki se
veittur aukaréttur
til þess að auðgast of mjög upp á kostnað hins
almenna og einstakra manna í felaginu, því það eru bersýnileg
rangindi.
Jón Peturssoll: Það er full ástæða til, að sparisjóðum, öðrum
sjóðum fremur, sð veitt heimild til að lána út fe með hærri
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leigu, en hinni lögboðnu,
því fe það, er sparisjóðir
samanstanda
af, er samskot af annara manna fé, og er leiga goldin af því; líka
verður
ávallt að vera nokkur hluti af því til reiðu, þegar eigandi
beiðist þess, að það se ser aptur útborgað.
Sparisjóðir
verða þvi
að taka hærri leigu, en þeir sjálfir lúka, annars gætu þeir ekki
staðizt.
Þess vegna er 3. töluliður
frumvarpsins
alveg á góðum
rökum byggður ; auk þessa mundu menn verða ljúfari til að leggja
í sparisjóðinn,
ef goldin væri að minnsta kosti 4 % renta af innstæðunni.
en það getur þvíað eins orðið, ef leyfilegt væri sjóðnum að lána út fé með t. a. m. &% rentum á móti veði i fasteign.
Grímur Thomsen:
Eg skal bæta því við það, sem hinn 4.
konungkjörni
þingmaður
sagði, að spítalasjóðurinn
gildi enga leigu
af Innstæðufé
sinu, að bæði hann og allir aðrir sjóðir hér á landi
gjalda 4 ofo leigu, því fé þeirra er allt af á vöxtum.
Eg skal að
vísu játa, að þetta er gjört til að hlynna að sparisjóðum,
en
maður má ekki lofa svo einn konginn, að maður lasti annan eða hvað þetta mál snertir:
maður má ekki leyfa, að þessi eini
sjóður geti fengið heimild hjá landshöfðingja
til að lána út fe með
svo og svo háum rentum,
meðan aðrir sjóðir eru bundnir við
vanalega leigu.
Eg er engan veginn andvígur sparisjóðum,
en eg
vil ekki gjöra þeim hærra undir höfði, en öðrum sjóðum.
Umboðsmaður konungs(ulltrúa:
Út af þeirri mótbáru,
sem
hreift hefur verið, að ákvarðanirnar
í þessu frumvarpi séu óparfar,
og mundu því eigi veita sparisjóðunum
nein hlunnindi,
sem þeir
ekki hafa að lögum eða geta haft án þessa
lagafrumvarps,
skal
eg geta þess viðvíkjandi I. gr., að sú ákvörðun, að stjórn sparisjóðsins geti með auglýsingu
kallað handhafa
viðskiptabókar
með
6 mánaða fresti,
og síðan borgað
upphæðina
út, er mjög nauðsynleg trygging fyrir hvern þann, sem leggur peninga f sjóðinn,
og trygging,
sem hann ekki getur
fengið eptir hinum gildandi
lögum.
þingmaður
Árnesinga áleit, að hin sama trygging væri
heimiluð í hinum gildandi lögum, ser í lagi tilskipun 9. febrúar
1798, en eg verð að vekja athygli þingmanna
á því, að tilskipun
9. febrúar 1798 á að eins við um skuldabréf',
sem hljóða upp á
nafn; en viðskiptabækur
sparisjóðsins
hljóða ekki upp á nafn, og
ganga ekki inn undir tilskipunina,
og því fæst heldur ekki mortifications-dómur
upp á þær, eptir þeim lögum,
sem nú gilda.
Um 2. gr. skal eg geta þess, að eptir gildandi
lögum má ekki
lána ómyndugra
re nema gegn veði, annaðhvort
i fasteign eða
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lausafé, þess vegna má ekki setja það i sparisjóðinn,
eptir þeim
lögum, sem nú gilda; en af því. sparisjóðurinn
verður að álítast að
veita eins mikla trygging eins og veð i lausafé, þá á nú að veita
leyfi til að leggja ömyndugra fé og opinberra
sjóða í sparisjóðinn,
er hlýtur að vera mikil hlunnindi
fyrir hann.
Hvað 3. gr. viðvíkur, skal eg taka fram, að sparisjóðirnír
einmitt eru til þess, að
ávaxta peninga,
en það eru hinir sjóðirnir, sem nefndir hafa verið,
ekki. Fé sparisjóðanna
hlýtur eptir eðli þeirra
einlægt að vera I
veltu, og þess vegna er nauðsynlegt
fyrir þá, að mega taka hærri
renlu en aðrir sjóðir.
Tekjur hinna
sjóðanna
munu vanalega
ganga til útgjalda þeirra, svo hvorki hafa þeir ávallt fé á boðstólum til láns, ne heldur er nauðsynlegt
fyrir þá, að hafa einlægt
peninga á reiðum höndum,
því þeir vita fyrir fram her nm bil,
hve nær útgjöld þeirra koma fyrir, og hversu mikil þau ern.
Eg
verð þvi að álíta, að allar ákvarðanirnar
í þessu
frumvarpi
séu
bæði þarflegar og nauðsynlegar.
Eiríkur Kúld:
Eg hafði hugsað mer að áskilja mer breytingaralkvæði
I líka stefnu og þingmaður
Suður-þingeyinga
gjörði,
en úr því hann gjörði það, sleppi eg því, en eg áskil mer breytingaratkvæði
við 3. atriði frumvarpsins,
nefnilega að við orðin
í
fasteignum".
verði bælt • eða áreiðanlegri
ábyrgð»,
Eg álít, að
frumvarp þetta se ekki miðað eingöngu við sparisjóðinn
í Reykjavík,
heldur og líka við aðra, hvar sem þeir her á landi komast á. Sú
Selvskyldller-Caution,
sem sparisjóðurinn
i Reykjavík lánar á mötí,
er að minni hyggju hagfelldari fyrir sparisjóðinn,
en að lána móti
veði f fasteign, því þess eru dæmin, að út úr þvi getur orðið hinn
mesti málarekstur.
Sá, sem vill fá lán á móti veði í fasteign,' þarf
ei annað,
en fá annan
mann móti fasteignarveðinu
til að gjörast
cautionisti
(: ábyrgðarmaður)
sín vegna við sparisjóðínn,
sem þá
er laus við að binda silt útlán við fasteignarveðið,
en hefur jafngóða tryggingu í þeim, sem orðinn er caulionisti.
Benidikt Sveinsson:
Eg get ómögulega
sannfærzt
um, að
ræða hins háttvirta herra,
er situr i konungs fulltrúa-sætinu,
se á
góðum rökum byggð.
Það getur verið, að það se hentugt fyrir
sjálfa sparisjóðina,
að búa til lög, sem miða eingöngu til þess, að
gjöra gróðaveginn
fyrir sparisjóðina
sem allra-greiðastan,
eins og
her er stungið upp á, en það er vel aðgætandi.
að ákvörðunin
undir fyrsta tölulið stríðlr alveg gegn grundvallarreglunni
i tilskipun 9. febrúar 1798, sem þó einmitt er gefin til að tryggja traust
(l
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manna á skuldabréfum,
og verði þessi trygging,
hvað viðskiptabækur sparisjóðanna
snertir, rifin niður, þá er, að mig vonar, með
sama tekið allt traust fra sparisjóðunum
sjálfum, og það er þar að
auki virkilega hart og ísjárvert, að gjöra óeðlilegar undantekningar
frá almennum nytsömum lögum sparisjúðanna
vegna, og það þeim
í óhag, þegar á allt er litið.
Eg verð líka að álíta ákvörðunina
í
þessum fyrsta tölulið, bæði rangláta og mjög hættulega í sjálfri ser
fyrir eignarrettindi
manna, þau sjóðunum við koma.
þar segir svo,
að ef viðskiptabókin
glatast, geti sá, sem fyrstur hefur fengið viðskiptabökina,
fengið peningana
hjá sjóðnum, en sá, sem bókin er
löglega afsöluð, hefur enga kröfu til sjóðsins.
Hve nær er nú t.
a. m. vissa fyrir þvi, að viðskiptabókin
se glötuð?
það er nefnilega alls ekki sagt,
að hún se glötuð, þó sá, sem hefur geymt
hana, komi ekki með hana innan hins tiltekna tíma; það er alls
ekki sagt,
að hann lesi blöðin,
og svo veit stjórn sjóðsing þá
sannarlega
ekki, hver peningana
á. Að réttur eigandi i þessu tilfelli missi eign sína, stríðir alveg móti þeirri grundvallarreglu,
að
sá, sem skuldabréf (Gjældsbrev) hefur í höndum, getur krafizt þeirra
peninga, sem það upp á hljóðar, og þessi sjálfsagða grundvallarregla hlýtur
að vera allt eins nauðsynleg
fyrir sparisjóðina
að
mínu áliti, eins og hún er nauðsynleg
fyrir traustið á prettalausum viðskiptum manna yfir höfuð með peningabréf eða skuldabréf.
það er líka auðsætt, að með þessari ákvörðun er allt um of opnaður
vegur til svika og brekkja óráðvandra
manna;
þar sem sá, sem
fyrstur leggur fé i sjóðinn,
og færviðskiptabókina,
er þrátt fyrir
það, þó hann bafi selt hana fullu verði, sem menn segja, -interesseraður- , að bókin misfarist hjá rétturn eiganda hennar, svo hann geti
fengið peninga sina tvisvar aptur.
Eg vil setja sem dæmi, að einn
maður láni peninga,
og setji viðskiptabók
sina i veð, og se svo,
að þessi maður,er
bókina fékk að veði, eigi lesi blöðin i 6 mánuði, þá getur hann, ef til vill, engan skilding fengið, þegar hann
ætlar að ganga að veði sínu; því að veðsetjandi
er þá búinn að taka
alla peningana.
það er að vísu i þessu tilfelli auðvitað, að hann
á aðgang
að hrekkjamaoninum,
en þetta er ekki nóg, þvi bann
getur bæði verið orðinn gjaldþrota,
stokkinn úr landi burt, o. s.
frv., og svo eiga menn að varast sem heitan eld, að gefa þau
lög eða lagaákvarðanir,
er eins og gefaóráðvöndum
mönnum
hvatir til að drýgja glæpi.
Frá þessu sjónarmiði skoðað er það
vafalaust bezt, að hin almenna grundvaiIarregla
gildi í þessu efni,
hvað viðsktptabækur
sparisjóðanna
snertir.
Hitt er allt annað mál,
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hvort samþykktirnar
fyrir sparisjóðinn
í Reykjavík
séu heppilega
sniðnar eptir hinum gildandi lögum, en þá á eigi að breyta lögunum vegna samþykktarinnar,
heldur samþykktunum
vegna laganna.
Eg fyrir mitt leyti get enn ekkert séð, að neitL sé á móti þvi,
að selja megi fe ómyndugra í sparisjóðinn,
það er að segja innan
þeirra takmarka, sem gilda um veð i lausafé (Halldór Kr. Friðriksson: Nei). Eg vona, að þingmaðurinn,
sem nú greip fram í,
þó sjálfur sjái, að það er engin röksemdafærsla,
að segja blábert
-nei».
Svo framarlega
sem sjóðurinn
eptir skynsamra: manna áliti
getur veitt eins góða tryggingu, eins og til dæmis veð í lausafé, þá
getur ekki heldur verið því hið minnsta til fyrirstöðu,
að fe ómyndugra megi setja á vöxtu eins vel í hann, eins og, móti lausafjárveði.
Að þvi er snertir 3. grein frumvarpsins,
þá verður sparisjóðurinn við þann ótakmarkaða
rátt, sem honum er þar áskilinn,
einmitt óaðgengilegri;
það er ekkert annað en hreint og beint okur-princip,
sem liggur til grundvallar
fyrir þessu einka I eyfi sparisjóðsins, og að ætla ser að geta notað þannig neyð annara, nær
engri átt. Það er eptirtektavert,
að her er ekkert, alls ekkert takmark
einu sinni sett fyrir því, hve háa leigu sjóðurinn megi taka, hér er
sem sagt auðsjáanlega
opnaður vegur til okurs.
En þess vil eg'
biðja þingmenn vel að gæta, að þó að menn ætli að styrkja einhver fyrirtæki eða stofnanir,
sem i sjálfu ser eru nytsamar,
þá
verða menn að varast að styrkja þær á þann hátt, sem getur orðið
þeim til skaða eður vansæmdar
í almennings-augum;
og þetta á
einmitt við þessa ákvörðun i 3. grein, þvi er eg alveg sannfærður
um, að hún verður miklu fremur
til að rýra álit sparisjóðsins,
heldur en til þess að auka það.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg er með undirskrifaður
sem einn
af stofnendum
þessa sjóðs, og hefði því farið bezt á því, að eg
hefði ekkert lagt til þessa máls, þar sem um hlunnindi
nokkur,
er hann eigi að njóta, er að ræða, en það er aðgætandi,
að her
er verið að tala um hlunnindi eigi einungis fyrir þennan sparisjóð,
sem nú er stofnaður í Reykjavík,
heldur fyrir alla sparisjóði,
sem
kynnu að vera stofnaðir her á landi, og sem mjög væri æskilegt
að yrðu margir.
Því hefur verið hreift, hvort veð fyrir þeim sjóði,
sem nú er í Reykjavík, geti álitizt nægilegt, en það kemur reyndar
eigi þessu máli við, heldur er það landshöfðinginn,
sem á að skera
úr því í hverju tilfelli sem er, hvort sá sparisjóður,
sem hann
veitir leyfi, se áreiðanlegur
eða ekki, eins og það að hinu leytinu
er hægast, þó landshöfðinginn
veiti leyfið, að sleppa þvi, að láta fe I
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sjóðinn,
ef sá, sem í hlut á, er ekki á sama máli um það og
landshöfðingi,
að sjóðurinn sé áreiðanlegur.
Þar sem þingmaður
Árnesinga sagði, að 3. töluliður væri eigi eptir lögunum, þá er því
að svara, að frumvarpið er samið og á að verða að lögum, til að
gjöra undanþágu frá lögunum, því að nú sem stendur er eigileyfilegt, að leggja fe ómyndugra
í sparlsjöðt,
Hvað þann eina sparisjóð, sem nú er til, snertir, þá verð eg að álíta, að hann megi
sem stendur álíta áreiðanlegan.
Af því það hefur verið sagt, að
ábyrgðarféð
væri að eins 1200, þá skal eg leyfa mer að geta
þess, að það er eigi 1200 dalir, heldur t 600 dalir.
Hvað 3. atr,
snertir,
þá getur víst ekkert verið þvi til fyrirstöðu,
að sparisjóðurinn taki t % meiri rentu, en aðrir sjóðir, þar eð hann, en ekki
aðrir sjóðir, verður ætíð að geyma talsvert fe, sem hann eigi getur ávaxtað, til þess að geta svarað því út, þegar það er heimtað,
og hvað loksins breytingaruppástungu
þingmanns
Suður-þingeyinga snertir, þá er eg því meðmælLur, þar eð þetta niðurlag frumvarpsins er alveg ástæðulaust.
Benidikt Sveinsson:
Eg er eigi" að síður fyrir mótbárur þær,
sem fram hafa komið á móti þeirri skoðun minni, að leyfilegt sé,
að leggja ómyndugra
fe ávöxtu
f sparisjóðina,
sem móti lausafjárveði, eg er, segi eg, eigi að síður öldungis og enn þá fremur
mótfallinn því, að frumvarpsins
2. atriði verði gjört að lögum;
þvi
að svo framarlega
sem sparisjóðurinn
eigi getur veitt eins næga
tryggingu,
eins og veð i lausafé, þá er það líka öldungis gagnstætt góðum lögum, og umhyggju þeirri, sem hið opinbera
á að
bera fyrir hag ómyndugra,
að láta fé þeirra inn i hann, og þetta
væri sannarlega
að taka brauðið frá börnunum
og kasta því fyrir
hundana, því það vona eg þó að allir hinir heiðruðu þingmenn sjái,
að eignarréttur
hinna einstöku lifandi ómyndugu einstaklinga
er mun
helgari
en gróðahugur
sparisjóðsins.
Eg skal að öðru leyti geta
þess, að það voru, að mig minnir,
vist 4 alþingi,
sem voru að
reyna til að fá því framgengt,
að lagaheimild fengist fyrir þvi, að
lána fe ómyndngra
gegn veði í lausafé, þegar það eigi næmi meira
en 100 rd., og þegar þessu loksins varð framgengt,
þá var það
einmitt fyrir þá sök, að þinginu tókst að sýna fram á, að lausafjárveðið
fyrir svo litlum
sumrnum væri haganlegra,
hentugra
og eins tryggjandi, eins og nklsskuldabrðf
þau, sem stjórnin vildi
láta kaupa fyrir fe ómyndugra.
En að öðru leyti get eg eigi skilið,
hvernig þingmaður Gullbringusýslu,
sem sjálfur kveðst vera einn af
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stofnendum sjóðsins, getur álitið svo litla tryggingu fyrir þvi fe, er
látið er ( sparisjóðinn í Reykjavik.
Framsögumaður : Það er mikill munur á þvi, hvort sjóðurinn
er álitinn tryggjandi, eða hann getur sett veð; og eg veit eigi til,
að neinn sá sparisjóður se til, sem setji eða þurfi að setja þess
konar veð; það er gagnstætt eðli þeirra, að setja slík veð, en nú
er það beinlínis tekið fram f lögunum, að ómyndugra fe megi eigi
lána út, nema gegn veði, svo að sparisjóðurinn er þar frá útilokaður samkvæmt lögunum. Hin eina trygging, er hann getur veitt,
er sú, að hann se áreiðanlegur, svo að röksemdaleiðsla þingmanns Árnesinga á hér alls eigi við.
Eg skal eigi neita þvi, að
þingmaður Árnesinga hugsi betur en ver nefndarmenn,
en hinu
vil eg neita, að nefndarálitið sé öldungis vanhugsað.
Þingmaður
Árnesinga tók sem dæmi til að sýna, hve óheppileg 1. gr. væri,
að ef einhver setti ef til vildi viðskiptabók sin a i veð þeim manni,
er eigi gæti lesið íslenzk blöð í 6 mánuði, þá gæti svo farið, að
bókin yrði honum ónýt, því að hinn væri búinn að taka peningana; en það er með öðrum orðum: þá hlyti þessi maður að vera
vitlaus. Þessi ákvörðun er eigi sett til að tryggja sjóðinn, heldur til þess að greiða fyrir þeim, er leggja f sjóðinn, svo að þeir
án umsvifa geti fengið peninga sína, þótt eigi hafi þeir bókina.
Eg skal eigi vera að fjölyrða meir um þetta mál, þvi að eg vona,
að öllum þingmönnum sé það fullljést,
og eg skal eigi þreyta
þingmann Árnesinga á því, að vera lengur að leitast við að sannfæra hann, enda mundi það koma fyrir ekkert.
Benidikt Sveinsson:
Það var auðheyrt á ræðu framsögmanns,
að hann ekki hafði einu sinni heyrt, hvað eg sagði. Eg hef ekki
með einu orði ráðgjört, að sparisjóðurinn setti eða gæti sett veð,
en eg hef sagt, ;lð sjóðurinn sjálfur gæti gengið i stað lausafjárveðsins. Eg sagði því, að sjóðurinn þyrfti ekki að setja veð, og
játaði þar með óbeinlínis, að um veð væri eigi að ræða, en vel má
eg spyrja þingmanninn:
er það þá að öðru leyti óhugsandi, að
hann fengi veð til dæmis hjá framsögumanni ? álítur hann það eigi
nægilega tryggingu? en hverjum mun er hún betri í rauninni en
sjóðurinn sjálfur undir umsjá hans og annara góðra manna? Eg
vona, að ef þingmaðurinn vill gæta einhvers af sinni miklu skynsemi, þá hljóti hann að játa, að annaðhvort veitir sparisjóðurinn
eins góða tryggingu og veð í lausafé, eða það er óhæfilegt að leggja
í bann fe ómyndugra.
Þar sem lítil sem engin trygging er, þar
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liggur hættan fyrir dyrunum, að ómyndugir tapi eign sinni.
2. gr.
frumvarpsins
er annaðhvort
óþörf, eða ranglát,
allt svo öldungis
óhafandi.
Eg segi, að annaðhvort
verður hún iii þess, að gjöra
rangt hinum ómyndugu, eða til þess að gefa mönnum grun um óáreiðanlegleika
sparisjóðanna
fram yfir það, sem þörf er á. Einkarettindi eiga her eigi við. Þessir sjóðir verða að afla ser trausts
i krapt hinna almennu laga gagnvart
fe ómyndngra.
Þar sem
framsðgumaðurgaf
það i skyn, að þeir mundu
allir vitlausir, er
eigi læsu íslenzk blöð í 6 mánuði,
þá skal eg að eins leyfa mer
þá athugasemd,
að hefði allur heimurinn
verið kominn hérna á
þingsalinn og heyrt þessi orð þingmannsins,
þá ímynda eg mer, að
þeir hefðu verið býsna-margir,
sem hefðu leyft ser að draga það
í efa, að þingmaður sjálfur talaði af viti.
Jón Petursson:
Sparisjóð er öðruvísi varið, eins og eg áðan
gat um, en öðrum sjóðum, og hann þarf einmitt eptir eðli sínu að
taka hærri leigu en aðrir sjóðir.
Til þess að sanna þetta, skal eg
leyfa mer að selja fram eitt dæmi.
Eg vil selja, að sparisjóðurinn og einhver annar sjóður, t. d. spítalasjóðurinn,
ætli hvor um
sig 4000 dali. Spitalasjóðurinn
leggur upp vextina af 4000 dölum,
sem eru 160 dalir, en sparisjóðurinn
lánar einungis
út 3000 dali
og vextirnir
þar af eru 120 dalir, en 1000 dalir verður hann
að
minnsta kosti ætíð að eiga fyrirliggjandi,
svo að þeir seu til taks,
ef hann þarf að borga út, en þessir 120 dalir, leigan af 3000 dölum, er einmitt sama leigan, sem bann verður að svara eigendunum þessara 4000 dala, þegar hann geldur 3%,
svo að ágóðinn,
sem sjóðurinn hefur, verður alls enginn.
Hvað 1. atr. frumvarpsins snertir,
þá væri það alls eigi sparisjóðnum
til skaða, þótt það
væri fellt burtu, heldur einmitt til ábata, því að ef bókin glataðist,
þá borgaði sjóðurinn
peningana
aldrei út, því að vel gæti svo
farið, að bókin fyndist, og þá yrði hann má ske að borga aptur
þá peninga, sem hann var búinn að greiða.
Hallgrímur Jónsson:
Þetta mál, sem her um ræðir, er hið
eina mál af þingmálum í þetta sinn, sem nefndin hefur komizt að
þeirri niðurstöðu,
að taka frumvarpið
óbreytt, og það ætlar þó
ekki að ganga orðalaust af, og er það undarlegt, þar sem ekki er
þó um meira að gjöra, en IíLilvæg hlunnindi fyrir sparisjóði,
sparisjóði, sem hver maður verður að játa að eru mjög þarflegir, bæði
til aðkoma
fljótlega litlu fe á vöxtu, og líka til að bæta nokkuð
úr þeim erfiðleikum,sem
hefur verið á því, að geta fengið pen-
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Ingalán.

Eg ætla eiginlega ekki, að fara að tala fyrir nefndarálitinu eða berja niður hinar lélegu ástæður
hinna háttvirta þingmanna, er hafa talað á móti því, því framsögumaður
hefur gjört
það svo vel, að eg mundi bæta þar litlu við.
Einungis ætlaði eg
mér í fám orðum að skýra frá, hvernig vöxtur og viðgangur sparisjóðsins hér í Reykjavik er, svo að menn gætu seð þar af, hvort
hann væri á veikum fæti, ótryggður,
og ekki re í honum eigandi,
en þeirri ótryggð eðaspursmálínu
um veð fyrir sjóðnum
held eg
sé naumast svör að gefa.
það mun ekkI vera erlendis, að fyrir
þess konar sjóðum sé sett veð, en her er þó töluverð trygging,
sem hvílir á ábyrgðarmönnum
þessa sjóðs, sem i einingu ábyrgjast
allt að 1600 dölum, og i öðru lagi það, sem kemur í varasjóð, og
þriðja
lagi konungleg
skuldabréf,
sem naumast
munu
verða
vefengd,
og enn fremur þau reikningsskil,
sem eiga að koma
tvisvar á liri, gefa þá fyllstu tryggingu fyrir áreiðanlegheitum
hans.:
Í vetur sem var kom út skýrsla í Þjóðólfi, hvernig hagur hans
slóð ll.
des. 1872, en nú við 11. júnf síðast liðins er önnur
skýrsla gjörð, sem að eins er öprentuð, en mér hefur gefizt kostur á, að kynna mer hana, og get eg skýrt þinginu frá hinu helzta.
Eins og samþykktin sýnir, er menn hara fyrir sér, er hann nú að
eins rúmlega eins árs gamall, og hefur hann á þeim tíma borgað
út aptur innlög i sjóðinn um 2500 rd., en átti þó ll. júní síðast
liðins 9978 rd. i innstæðu; þar af var i konunglegum
skuldabréfum
3750 rd.; síðan til þessa dags hefur hann aukizt um hér um bil
2700 rd., og þó lif sama tíma borgað út af innlögunum
til skuldunauta sinna nálægt 900 rd. Við reikningsskilin
átti hann i varasjóði 284 rd., og var það ekki svo lítið eptir eitt ár. 212 voru
samlagsmenn,
þar af nær þriðjungurinn
eða 67 börn ófermd, og
vil eg segja, að þetta barnafe
væri nærfellt glatað, gengið fyrir
glingur, sem börnum er tamt að glæpast á, eða að minnsta kosti
horfið úr þeirra eigu, ef þetta tækifæri, og koma því á þennan stað,
hefði eigi verið fyrir hendi - enda allir þessir peningar hafa, með
þessu móti, komist á gang, sem meiri líkindi eru til að annars
hefðu beðið kyrrir, ef eigi horfið, án þess mikið befði í móti komið, og siður verið þeim til þenustu, sem þegið hafa þá að láni og
þar með efalaust etltbag
sinn.
Af þessu Iitla yfirliti vona eg að
menn skilji, fyrst: að hér er engin hætta á ferðum, að eiga fe
sitt í þessum sjóði; annað, að efling hans á svo stuttum tíma í
peningalitlu landi sýnir, að menn hafa; eigi óltad það, og í þriðja
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Ingi hefur engin viðstaða verið að útborga innlagða peninga,
og
nú sem stendur hefur sjóðurinn talsverða peninga, sem hann strax
mun geta lánað, þvi nógir biðja - eða keypt fyrir konungI. skuldabréf, ef enginn óskar útborgunar.
Eg skal geta þess, af þvi mer
sem einum stofnanda sjóðsins
er nokkuð kunnug stjórn hans, er
ásetningur
hennar, með tilliti til þessa viðgangs
og ef þau hlunnindi fást, sem her um ræðir, að taka framvegis móti innlögum með
hærri leigu en hingað til, og lána út með minni leigu; en geti ekki
hið beiðraða þing fallizt á frumvarpið
og skoðanir nefndarinnar,
og
stutt að þvi, að fá þessi hlunnindi fyrir sjóðinn, þá verður allt að
standa við hið sama, sjóðurinn að bjargast upp á sínar spýtur, ellegar leggja árar í bát, og er þá illa stutt gott málefni og nytsöm
stofnun lítils metin.
Annars
ætla eg að vona, að eins og þetta
frumvarp,
sem annars er ekki mikils varðandi
stjórnarrnál,
hefur
fengið samhuga meðhald f nefndinni,
fái einnig góðan byr her á
þinginu.
Bergur Thorberg: Mer virtist koma fram f ræðu þingmanns
Árnesinga
misskilningur,
sem eg hef engan heyrt leiðrétta.
Hann
sagði, að menn eptir gildandi
lögum gætu selt órnyndugra fe í
sparisjóðinn,
ef sjóðurinn
álitist eins áreiðanlegur
og veð í lausafe einstakra manna.
En þetta er eigi rétt skoðað.
Fé ómyndugra
má eigi setja á vöxtu, nema gegn lögákveðnu veði; en lögákveðið
veð er fasteign, og með vissum skilyrðum lausafé; enda þótt trygging getí fengizt,
er álita megi eins góða, þá má eigi lána það út
gegn henni.
Meiningin er eigi sú, að menn heimti minni tryggingu en lög heimila með þvi, eins og frumvarpið vill, að leyfa, að
láta feð f sparisjúðinn,
þess vegna á landshöfðinginn
þvi að eins
að veita leyfi til þess, að sjóðurinn
geti veitt næga tryggingu,og
það er á landshöfðingjans
ábyrgð, að veita eigi leyfið ófyrirsynju.
En það vantar lagaheimild til þess, hversu áreiðanlegur
sem sjóðurinn er, að láta ómyndugra
fe f hann eptir hinum
núgildandi
lögum.
Það er satt, að sparisjóðir
geta verið áreiðanlegir
og óáreiðanlegir.
En menn mega eigi ganga of langt í að heimta
sannanir fyrir áreiðanleg leik sjóðsins, þegar ekkert hefur það fyrir
komið,
er rýrt getur álit hans, og þegar allir bera hið fyllsta
traust til hans, bæði eptir þeirri reynslu, sem menn hafa, og líka
serstaklega
vegna þeirra manna,
sem hafa gengíst fyrir að koma
honum á fót, og hafa á hendi stjórn hans.
Benidikt Sveinsson:
Eg vil leyfa mer að spyrja hinn hátt-
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virta 2. konungkjörna
þingmann,
hvort veð, sem reyndar eigi bókstaflega er nefnt í lögunum,
en sem þó er eins tryggjandi,
og
þegar að öllu er gætt, betur tryggjandi
en hin lögákveðnu
eður
hin með berum orðum í lögunum nefndu veð, eigi sé í eðli sínu
fullkomlega
löglegt veð? þingmaðurinn
þyrfti sannarlega að glöggva
sig betur á grundvallarreglum
laga þeirra,
þar sem t. a. m. eins
og í löggjöfinni fyrir Danmörku
þjónum hin opinbera,
sem setja
veð fyrir tekjum þess,
er leyft að skipta um veð, svo framarlega
sem það veð, sem þeir setja aptur, er að öllu leyti eins tryggjandi,
eins og það, sem þeir upprunalega
settu, því af þessari grundvallarreglu
leiðir að minni hyggju beinlínis,
að þeir sparisjóðir,
sem menn verða að álíta í alla staði tryggjandi,
hljóta eptir anda
laganna að hafa rétt til, að ómyndugra
fe sé látið á vöxtu í þá; en
um það spursmál,
hvenær sá og sá sparísjéður
se orðinn óhultur
og fulltryggjandi,
sem veð f lausafé,
um það spursmál
álít eg að
dómur landshöfðingjans
sé eigi einu sinni eins áreiðanlegur
og
dómur þeirra manna, sem það stendur næst að skipta við sjóðinn
'og hafa ábyrgð á þvi fe, sem þeir í hann leggja, t. a. m.lögverjar
ómyndugra;
höfuð þessa eina manns, landshöfðingjans,
ser þó víst
eigi glöggvar en hinna allra;
og hins vegar er það auðsætt, að
þessi ákvörðun getur leitt til • Vilkaarlighed ••, óvildar og gjörræðis,
en her er í veði helg rettíndi,
sem eigi má nærri ganga.
Tor~ Einarsson:
Það heit eg, að aldrei kæmi fyrir, að eg
stæði upp f þessu máli, en þó er það nú orðið.
Ef önnur
grein frumvarpsins verður lögleidd, þá vil eg spyrja: hvernig fer, ef
landshöfðinginn
veitir sparisjóðnum
leyfi til að taka fe örnyndugra á
vöxtu, en fjárhaldsmaður
einhvers ómyndugs eða einhverra ómyndugra er hræddur við að láta fe þeirra I sjóðinn, er hann samt sem
áður skyldur til að láta feð í sjóðinn? og hvar liggur ábyrgðin, ef
það tapast?
Benidikt Sveinsson:
Sá, sem lætur fe ömyndugra inn í sjóðinn samkvæmt dómi landshöfðingjans
um, að sjóðurinn se áreiðanlegur,
hann hefur auðvitað enga ábyrgð framar á þvi, þótt teð
tapist, verði þetta frumvarp að lögum gjört.
Torfi Einarsson:
Eptir þessu verða það hinir ömyndugu, sem
skaðann bíða; eg ætla þess vegna, ef til vill, að áskilja mer það
breytingaratkvæði,
að 2. gr. frumvarpsins
falli burtu.
Petur Petursson:
Eg ætla að áskilja mer breytingarathæði
við 3. gr., að í staðinn fyrir orðin:
••hærri leigur en 4 af 1000
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verði sett: 0 leigu allt að 6 af 1.00 ~, einnig ef til vill viðauka atkvæði við fyrirsögn
frumvarpsins,
nfl. að bætt verði við: II fyrir
sparisjóði II orðunum:
"og 2 opinbera sjóði, nfl. spítalasjóðinn
og
'l'horkílliisjóðinn.
Þó er eg ekki ráðinn í, að framfylgja þessu
viðaukaatk væði.
Forseti: Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari undirbúningsumræðu
lokið,
og vil eg biðja þá, sem hafa áskilið ser
breytingaratkvæði,
að koma þeim til mín hið allrafyrsta nú eptir
fund, svo að atkvæðaskrá
geti orðið prentuð
sem fyrst og málið
tekið til ályktarumræðu
á morgun.
Það, sem því næst liggur fyrir, er undirbúningsumræða
í málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar um hegninaarvald
það,
sem stjórn hegningarhússins
I Reykjavík hefur.
Framsögumaður
er þingmaður Árnesinga, og mun hann lesa nefndarálitið, og skýra
það í málinu, er honum þykir þurfa.
Framsögumaður (Benidikt Sveinsson):
Nefndarálitið
hljóðar
þannig.
(Sbr.n,bls.
180).
Nefndarálitið
er bæði stutt og svo greinilegt, að eg álít eigi
þörf að tala neitt að fyrra bragði frekar
í þessu
máli.
En eg
mun svara mótbárum
þeim, sem koma kunna gegn því frá hálfu
hinna heiðruðu þingmanna.
Guðmundur Einarsson:
Eg vil að eins gjöra grein fyrir því,
hvers vegna eg eigi skilyrðislaust ritaði undir þetta nefndarálit,
þótt
eg væri því samþykkur að ráða frá, að frumvarp þetta yrði gjört
að lögum.
Eg vildi nfl. ekki gefa tilefni til, að hér yrði inn leidd
sú, að mínu áliti, grimmdarfulla
og viðurstyggilega refsingaraðferð,
að hýða menn með hnútaköðlurn,
og þar að auki er sá hegningarmáti
áður alveg óþekktur her, en að stinga upp á breytingaratkvæði því viðvíkjandi,
leiddi eg hjá mer, og vissi líka, að tími
var nógur til þess við þessa umræðu,
eptir að eg hefði heyrt álit fleiri manna,
að taka breytingaratkvæði,
ef mer svo sýndist.
En það, að eg skrifaði ekki undir nefndarálitið
skilyrðislaust,
kom
til af því, að eg var ekki samþykkur einstaka orðatiltækjum
í röksemdaleiðslu
meðnefndarmanna
minna.
Forseti: Undirbúningsumræðu
þessari
er þá lokið, þar eð
ekki taka fleiri til máls, og með því að eigi er meira að starfa í
dag, þá ákveð eg fund á morgun kl. 12, og segi
Fundi slitið.
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16. fundur -

24. dag júlím.

Forseti
skýrði frá, að konungsfulltrúinn
hefði tilkynnt,
að
bann sökum sömu anna sem daginn áður eigi gæti verið á fundi
í dag, en í hans stað mætti á fundinum
aðstoðarmaður
hans,
assessor Magnús Stephensen.
Þingmenn voru allir á fundi, nema hinn 1. konungkjörni þingmaður, er hafði tilkynnt forseta, að hann gæti eigi mætt.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti:
Það, sem fyrst liggur fyrir í dag, er ályktunarumræða í málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar
um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi.
Framsögumaður. er þingmaður Reykvíkinga,
og er honum heimilt að taka þegar til máls,
ef hann vill.
Framsögumaður (H. Kr. Friðriksson:)
Það urðu svo miklar
umræður um þetta mál í gær, að eg vona, að öllum þingmönnum se orðið ljóst, hvað í frumvarpinu
liggur.
Líka vona eg, að
öllum se orðið ljóst af þeim mótbárum,
sem fram hafa komið
gegn frumvarpinu,
að ekkert verulegt er því til fyrirstöðu, að frumvarpið verði óbreytt gjört að lögum,
frá hvaða hlið sem það er
skoðað.
Ber er eigi um annað að ræða,
en smáræðis-hagræði
fyrir sparisjóði á íslandi, sem þegar eru myndaðir og sem kunna
að myndast, og þessi hagræði eiga þeir að fá, þegar ætla má, að
þeir séu orðnir
fulltryggir.
Eg vil þá minnast lítið eitt ii breytingaratkvæðin.
Um 2. tölulið skal eg geta þess, að eg skil eigi,
af hvaða ástæðu þingmaðurinn
hefur tekið ser þetta breytingaratkvæði.
Tilskipun]
8. febr. 1847 bannaði, að lána fé ómyndugra
nema gegn fullgildu veði f fasteign.
Tilskipun 4. júní 1864 rýmkaði þetta bann svo, að leyfilegt væri, að lána fé ómyndugra,
ef
það eigi næmi 100 ríkisdölum,
gegn veði í lausafé; með öðrum
orðum: það er leyft að lána út fe ómyndugra
einungis gegn veði,
en her gat eigi verið að tala um sparisjóði
eða nein hlunnindi
fyrir þá, því að þeir voru þá enn eigi orðnir til, þeir eru því öldungis útilokaðir hér frá eptir hinum gildandi lögum, og til sönnunar því er það, að 1869 var sótt um leyfi til að mega leggja
fe ómyndugra
í sparisjóð,
sem myndazt hafði fyrir austan,
en
dómsmálastjórnin
svaraði þvi svo í breti 14. september
1869,
að það leyfi yrði eigi .veitt, því að til þess þyrfti að gjöra
hreina
lagabreytingu.
Þa-ð hlýtur þó öllum að vera ljóst, að
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það er annað að lána gegn veði,
eða lána veðlaust
einhverjum
þeim manni, sem er áreiðanlegur,
og sem engin hætta þykir að
lána.
Eg vona einnig, að allir þingmenn
sjái, að það er hagur
fyrir hina ómyndugu
og fjárhaldsmenn
þeirra,
að geta selt fe
þeirra, sem þeir annars eigi geta leigt gegn veði í fasteign eða
lausafé,
á vöxtu í sparisjóð,
sem er áreiðanlegur j og allir hljóta
að kannast við það, að fé ómyndugra
hefur opt farið forgörðum
einmitt af því, að því hefur eigi verið komið á leigu á áreiðanlegum stað, svo að það er auðsætt, að það er miklu meir í hag hinum ómyndugu en sparisjóðunum,
að það leyfi fáist, sem um ræðir
í 2. tölul,
Uppástungan
undir 4. tölul, um að 3. tölul. frumvarpsins
falli burt, er sannarlega
nokkuð skrítin,
og eg skil eigi,
hvernig
þingmaður
Rangæinga
hefur farið að koma með slíka
uppástungu.
Annaðhvort
er þetta breytingaratkvæði
öldungis þýðíngarlaust,
eða hann ætlast til, að hinir sjóðirnir
öðlist þessi
hlunnindi fyrir arf, eða þá beinlínis fyrir löggjöf';
ef það er fyrir
löggjöf, þá er það óþarft; því að ef þessir sjóðir, sem hér ræðir um,
eiga að fá þetta leyfi fyrir löggjöf, þá er þó auðsætt, að það má
eins útvega leyfi fyrir það, þótt einhver sparisjóður
sé búinn að fá
það áður, og það, að einhver sparisjóður
hefur fengið þetta leyfi,
getur eigi verið því til fyrirstöðu,
að hinir sjóðirnir
fái það líka.
Eg vona, að þeir þingmenn, sem eiga þetta breytingaratkvæði,
taki
það aptur,
svo að þingið eigi neyðist til að fella það.
Eða vill
þingmaðurinn
grípa fram fyrir hendurnar
á þeim þingum,
sem
seinna kynnu að fjalla um það mál, hvort veita skyldi þessum sjóðum þau hlunnnidi, sem þetta frumvarp veitir sparisjóðum
hér á landi,
og segja, að ef þeir sjóðir, sem um ræðir í breytingaratkvæðinu,
það
er að segja:
læknasjóðurinn
og Thorkilliisjóðurinn,
fái. þetta leyfi
síðar, þá skuli sparisjóðiroir
hafa það líka, hvort sem það þá þykir
henta eða eigi.
Eg get heldur
eigi séð neina grýlu i því, sem
menn voru að koma með, að ákvörðunin í 3. tölul. gæti gefið tilefni iii okurs; fyrir þvi er auðsjáanlega
alls engin hætta j því að ef
leigan væri hækkuð fram úr hófi, þá leiddi þar af beinlínis,
að
menn vildu eigi taka þvi boði, svo að eg álít 5. tölul. á atkvæðaskránni með öllu óþarfan.
Eg skal sanna þessi orð mín með
dæmi, sem eg vona að öllum se skiljanlegt.
Eg bið einhvern að
lána mér 200 dali í 6 mánuði;
hann segir: jú, en þú verður að
svara mer 8% i leigu, þá segi eg: Ef þú eigi vilt lána mer með
5%, þá vil eg heldur lána hjá öðrum, sem lána mer með 4 %
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í heilt ár, heldur en með 7 % af þer í 1/2 ár.
Þella er réttur
reikningur, sem enginn getur hrakið; en það er eðlilegt, að sparisjóðurinn, sem á að ávaxta feð frá þeim degi, sem hann tekur við.
því, og til þess dags, þegar hann aptur borgar það út, verði að fá
hærri ·Ieigu, en aðrir sjóðir, því að búast má við, að feð stundum
liggi arðiaust fyrir sjóðinn.
Eg vil t. a. m. gjöra ráð fyrir, að
einhver næsta laugardag leggi 50 dali inn í sjóðinn, þessum 50 dölum getur sjóðurinn ef 1iI vill eigi komið á vöxtu næsta mánuð; svo
kemur einhver og fær þá lánaða I 2 máuuðl, en svo verða þeir
ef til vill að liggja aptur 1 mánuð arðlausir fyrir sjóðinn, en allan
þennan tíma verður sjóðurinn að borga fulla leigu eptir þá. Einnig
er það aðgætandi, að það er mikill munur á, hvort peningarnir eru
lánaðir að eins nm örstuttan líma, svo sem um 1 eða 2 mánuði,
eða þá í heilt ár eða lengur, og líka er þessum sjóði mjög ólíkt
varið og hinum 2 sjóðunum, sem nefndir hara verið, eins og hinn
4. konungkjörni þingmaður tók fram í gær, þar sem þeir þurfa
enga leigu að gjalda af fe sinu, en sparisjóðurinn fulla leigu. Enn
fremur vona eg, að uppástungumennirnir
laki þennan tölulið aptur;
því að eg vona, að þeir sjái, að það sé engin skynsamleg hugsun
i uppástungunni,
eins og hún er orðuð. Að þeir vilji fella 3.
liðinn burtu alveg, það skil egj en að hann skuli falla burtu þangað
til að aðrir sjóðir fái sömu hlunnindi, það er mer eigi auðið að skilja.
það er eins og þessi liður eigi að takast upp f þess lög, sem út
koma ef til vill 1873, einhvern lima siðar. Eg vona til að uppástungumenn sjálfir sjái þennan galla á uppástungunni.
Að þvi er
snertir 6. tölul. á atkvæðaskránni, þá vona eg, að þingmaðurinn
taki hannaptur,
þvi að þessi breyting stefnir beinlínis til þess, að
fyrirbjóða sparisjóðnum að lána út fe gegn veði i fasteign, eða þá,
að staðfesta þau lög sem nú gilda. Um 8. tölul. stendur mer á sama,
hvort hann verður samþykktur eða eigi; það er, eins og auðvitað er,
landshöfðingjanum á sjálfsvaldi, að gefa ráðgjafanum þessar skýrslur,
og meðan svo á stendur, eins og nú er, að ráðgjafinn hefur afskipti
af öllum málum vorum, þá er það að minnsta kosti ekkert ónáttúrlegt, að hann fái skýrslur um það, hvernig til hagar hjá oss í
þessu efni sem öðru.
Grímur Thomsen:
Það er hvorttveggja að framsögumaður
er
bæði svo tilslökunarsamur
og sannfærandi, enda heimtar hann að
aðrir slaki strax til, ef þeir eru á öðru máli en hann, og breyti
strax sannfæringu sinni, þegar þeir hafa haft þá ánægju að heyra
16
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til hans en eg held þó, að eg se ekki ókurteis við bann, þótt eg
segi, að það þurfi eigi allt að vera meiningarlaus t, sem hann eigi
getu r skilið. Hann hefur reyn dal' lagt öldungis
réttan skilning í
breytingaratkvæðið
undir 4. tölul., svo að skilningsleysi
hans kemur
eigi her fram. Það var engan veginn meining vor, að þessir 2 sjóðir,
spítalasjóðurinn
og Thorkillllsjöðurlnn,
fengi þessi hlunnindi á annan hátt en með lögum, eins og sparisjóðurinn
á að fá þau með
lögum. Það er reyndar sjálfsagt, að ekkert væri á móti því, að bera
3. tölul. á atkvæðaskránni
í tvennu lagi upp til atkvæða þannig, að
fyrst væri greidd atkvæði um það, að 3. tölul. falli burt, og svo
um síðari hluta tölul.
Eg tók í gær fram, að sparisjóðunum
væri
her með ívilnað fram yfir aðra sjóði, þar sem þeim einum væri leyft að
lána út peninga með 5-6%. eða meira, en hinir bundnir við 4%. og þó
hara þessir sjóðir, Thorkilliisjóðurinn
og spítalasjóðurinn,
ærið mörg útgjöld að bera; það hvíla á þeim þungar byrðar, sem varðar almenningshag og heillir. Eg vil því segja, að þótt innstæðu þessara sjóða
se öðruvísi
háttað, en innstæðu
sparisjóðanna,
þá vegur þó tilgangur þessara sjóða upp á mót þvi, sem sparisjöðirnir
eiga örðugra
að því leyti, sem þeir verða sjálfir að svara vöxtum af innstæðu
sinni; eg álít þess vegna, að menn eigi að gjöra allt til að styrkja
þessa sjóði og gefa þeim kost á að græða sem mest, þar sem þeir eru
ætlaðir
til þess að styrkja opinberar stofnanir.
Framsögumaður
má eigi ímynda ser, að eg eigi játi, að æskilegt sé að sparisjóðum
se ívilnað sem mest; eg hef einungis
beðið um það, að þeir fái
þessar ívilnanir, um leið og aðrir sjóðir fá þær einnig, eg vil að í
álitskjalinu til konungs sé beðið um sama leyfi fyrir hina 2 sjóðina,
því að þeir mega eigi vera út undan;
eg vona annars, hvort sem
framsögumaður
skilur mig eða eigi, þá skilji þó aðrir þingmenn
mig.
Eg vona líka, að framsögumaður
sjái, að þetta frumvarp
getur eigi þegar í stað orðið að lögum,
en það þyrfti heldur eigi
að liða meir en 2 ár, þangað Iii hinir sjóðirnir einnig gætu fengið
þessi hlunnindi,
svo að þótt þetta breytingaralkvæði
yrði samþykkt,
þá yrði minnst á mununum,
hvað tímann snertir.
Loksins skal
eg aptur taka það fram, að eg óska, að sparisjóðirnir
fái þessi
hlunnindi,
en eigi á þann hátt, að aðrir sjóðir verði út undan.
Benidikt Sveinsson:
Eg tók það fram við undirbúningsumræðu þessa máls, að það er eigi af þvi, að eg eigi vilji hlynna
að sparisjóðum
her á landi, en gjörði ráð og ljósa grein fyrir því,
að eg mundi greiða atkvæði á móti þessu frumvarpi.
Eg skal geta
þess, að eg þess vegna tók í gær ekki nærri allar þær ástæður fram,
sem eg gæti talið móti því, heldur einungis þær, sem bæði bein-
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Iínis skína út úr þessum þremur tölul. frumvarpsins, og gjöra það
i heild sinni, i mínum augum, óhafandi, þó frekara se ekki tilfært,
en eg hef gjört.
Eg vona, að þingmönnum hafi skilizt i gær, að I. tölul, frumvarpsins leiðir beinlínis til að skaða traust almennings á sjóðnum,
og inni eið ir hreint og beint ranglæti móti réttum eigendum viðskiptabókanna, sem ætlazt er til að gangi manna á milli, þvert ofan
í grundvallarreglu tilsk. 9. febr. 1798, og getur hæglega orðið sðrstök hvöt fyrir óráðvanda menn, til að beita hrekkjum og svikum.
Eg hef hugsað um þetta atriði síðan í gær, og eg get eigi annað
seð, en að dæmi það, sem eg tók, hafi verið öldungis rétt valið,
nefnilega að sá, sem fyrstur fær viðskiptabókina að vísu löglega í
hendur, og lætur hana síðan löglega ar hendi til einhvers annars
manns, sem eign eða veð, hafi eigi að síður geymdan rðu til þess
ef til vill, að fá fe það úr sparisjóðnum, sem bókin hljóðar upp á,
þar sem sá, sem seinna fékk bókina í hendur, getur bæglega
hindrazt frá að fá einn einasta skilding. Eg bið þingmenn gæla
þess, að hef þarf ekki mikið til, Sá, sem fyrst fær bókina, selur
hana öðrum fyrir fullt verð, og hann síðan aptur öðrum manni,
og svo kolli af kolli; nú glatast virkilega bókin, brennur eða á
annan hátt fer forgörðum, svo kemur út hin ráðgjörða auglýsing í blöðunum um það, að hver, sem hefur bókina I höndum, skuli koma með hana innan þess ákveðna tíma, en þá er
hún eigi til, og þá getur sá fengið peningana, sem fyrstur fekk
bókina í hendur. Hverju sætir nú þetta ranglæti, sem verður enn
berara,ef
bókin nú eigi að síður skyldi ekki vera glötuð, en í
hendi þess manns, sem ekki hefði lesið blöðin íslenzku í 6 mánuði? Það er að vísu saU,að
það má í mýmörgum
tilfellum
komast hjá þessari hættu með auka-skilyrðum; sem þeir geta sett
hver öðrum, er verala með bókina, og einkum með því, að tilkynna eigandaskiptin fyrir stjórn sjóðsins, en hvorki mundi þetta
einlægt hægt að vörmu spori, og svo hindrar það svo mjög greið
viðskipti með bókina. En er það nú ekki þar að auki auðséð, að
það getur eigi að skaplegri lagalegri hugsun (3: hinum fyrsta eiganda) veitt öðrum rétt, hvernig annar (3: hinn seinni eigandi) gælir
réttar sins? Eignarréttur hins fyrsta eiganda er að engu orðinn,
þegar hann hefur afsalað ser bókinni; hann er fluttur yfir á hinn
seinni eiganda, og þá væri að minnsta kosti einungis um 2 að tefla,
þann, sem á viðskiptabókina, og sjálfan sjóðinn, og ef sá, sem átti
bókina, áður en hún glataðist, eigi ætti að geta heimtað peningana, þá
væri það sjóðurinn sjálfur. Hann ætti með öðrum orðum: að geta fengið
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mortificationsdóm
yfir bókina, eða fá dóm fyrir, að bókin, þegar menn vanræktu í svo og svo langan tíma, að láta stjórn sjóðsins vita, hvar hún væri niður komin, að fá dóm fyrir þvi, að bókin skyldi marklaus,
hvort sem hún væri glötuð eða eigi.
Þetta
mætti hugsa ser, en skyldi það vera hagur fyrir sjóðinn,
að i nnleiða her nýjar reglur?
Eg vona nú, að framsögumanni
skiljist, að
eg segi þetta alls eigi til að skaða sparisjóðina.
heldur
einmitt
til að styrkja þá, þvi á áreiðanlegleik
viðskiplabókanna
veltur allt
traustið til þeirra, og undir eins allt traust á sjóðnum.
Það er dagsanna,
sem framaögumaður
sagði, að sparisjóðlr
voru eigi myndaðir 1864, það vissi eg vel; því eg var einn í nefndinni, sem sett var viðvíkjandi þvi, hvernig verja skyldi fé ómyndngra iii ávaxta, sem eigi næmi meiru en 100 rd.; en hefðu þá áreiðanlegir og álitnir
sparisjóðir
verið myndaðir
áður, og þess
vegna getað komið til greina, þá hefði eg fyrstur manna sjálfsagt
haldið þvi fram bæði i nefndinni og á þingi, að leyft yrði, að ómyndugrá
fé, sem eigi næmi meiru, mætti
setja á vöxtu i þá,
en sem sagt: svo framarlega og að svo miklu leyti sem þeir gætu
álitizt öldungis áreiðanlegir,
eða að minnsta kosti eins áreiðanlegir
eins og veð f lausafé.
Þetta er þannig
sönnun móti framsögumanni, ef hann vill skoða málið frá réttu lagalegu sjónarmiði,
en
ekki hanga í hinum dauða bókstaf.
En það er alla daga satt, að
maður má eig i gjöra einmitt ráð fyrir því, að fe hinna ómyn dn gu
se nokkur
hætta búin i sparisjöðunum,
hvort sem það eru lög
eða eiga að verða lög, að leggja fé ómyndngra
i þá, því þau lög
væru og yrðu ólög; eg vil enn sem í gær vekja athygli þingmanna
á þvi, hverjum minni helgi fylgir: gróðahagsmunum
sparisjóðsins,
sem þó ekki er nema dauð juridisk persóna, en eignarréttur
hinna
lifandi persóna,
ömyndugu
einstaklinga.
Að þvi er snertir 4. tölulið, þá get eg eigi svo mjög hneykslazt á honum,
eins og framsögu maður gjörði,
þótt eg að vísu
játi, að það hefði verið heppilegra,
að seinni liðurinn hefði komið
fram sem ástæða; eigi að síður skil eg ofur-vel,
að meiningin er
sú, að gefa sparísjöðunum
þennan rétt þá fyrst, þegar aðrir opnb erir sjóðir landsins öðlast sömu réttindi.
En í þessu breytingaratkvæði
liggur það alls ekki, að uppástungumaður
óski, að
nokkur þessara sjóða fái þessi elnkarðttindl
nokkurn tíma.
Her
liggur að eins fyrir bending til samanhurðar.
Viðvíkjandi
þessu
atriði skal eg enn geta þess, að eg get eigi skilið, að það verði
mikill ágóði fyrir spal'isjóðinn,
að fæla menn frá ser og til annara
sjóða, sem framsögu maður benli á að væri opið úrræði, S\'O menn
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gætu forðazl okur sparisjóðsins,
ef því væri beitt, og eigi að síður verður maður þó í öllu falli að játa, að þar sem ekkert takmark
er sett fyrir því, hve háar rentur sjóðurinn
megi taka, þá er her
innleitt hreint og beint okurprincip,
og þótt þeir menn, sem nú
veita sparisjóðnum
í Reykjavík
forstöðu,
eigi mundu misbrúka
þetta leyfi þannig, þá CI' her eigi að síður ómótmælanlega
opnaður
lagalegur vegur til að græða á ósæmilegan hátt, eptir skoðunarhætti
og réttarmeðvitund
íslendinga, og er fullkomin hætta fyrir þvi, að einhverjir einhvern tíma seinna kynnu að nota ser þétta, en þingmenn
mega aldrei láta sér úr minni falla, að eins og það að einu leytinu er
mikilsvert, að sparisjóðir eflist her á landi, eins ber líka að hinu leytinu vel að gæta þess, að þeir, sem fá re að láni úr sjóðnum, séu
eigi ofurseldir gjörræði, og að fátæklingum
sðu eigi fyrirmunað,
að fá það fil lánað, er þeim bráðliggur
á, án þess þeim séu settir
óþolandi
afarkostir.
það hefur að öðru leyti ætíð þótt eitthvert
hið erfiðasta spursmál, að ákveða hið rétta og heppilegasta
hlutfall
milli Capitals og rentu, milli höfuðstóls
og vaxta, og menn eru vist
enn eigi orðnir sannfærðir um það sem óhulta reglu, hvernig réttast
sé að ákveða það.
En eitt er víst og gefið, að þegar Capitalistar
(auðmennirnir) mega taka ótakmarkað ar rentur, þá játa þó allir, að
það sé ótilhlýðileg og skaðleg lög, og á hinn bóginn er það líka
víst og viðurkennt,
að það eru röng lög að setja þeim fjarskalega
þröng takmörk i þessu tilliti; menn verða í þessu sem öðru að
gæta meðalbófs og fara eptir kringumstæðuoum;
medium
tenuere
beati.
Bið gullna meðalhóf er bezt.
Her á Íslandi hefur 4 % fram
á nýjustu líma haldízt við, og er enn reglan mót veði i fasteign, og
er það sanngjörn renta her á landi j þvi að eins og hér er lítið ar
peningum,
eins er líka arðurinn af þeim her lítill, og það er einkum
neyðin, sem knýr menn hér til að taka peninga á vöxtu.
Eg skal
svo eigi tala meira i þessu máli, en verð enn að lýsa þvi yfir, að eg
vil i alla staði hlynna að sparisjóðum
her á landi, en verð þó að
greiða atkvæði móti þessu frumvarpi, og það af þeim ástæðum,
er
eg þegar hef tilgreint.
Jón Hjaltalín:
Áður en til atkvæða er gengið, þá ætla eg í
fám orðum að láta í ljósi álit milt á þessu máli.
Frumvarpið
er
að mínu áliti gott, en þó ímynda eg mer, að það se næstum nauðsynlegt, að 4. tölul. á atkvæðaskránniverði
ssmþykktur,
ef menn
vilja vera rettlátil' gegn hinum sjóðunum, því að það er ástæðulaust,
að gera þessum sjóðum -præferencefram yfir hina sjóðina; þing-
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maður Rangæinga sannaði þetta áðan svo ljóslega, að það er óþarfi fyrir mig að fara aptur að tala mn það. Eg get eigi skilið,
hvers vegna þingmaður Árnesinga er á móti bærri rentu en 4°1o,
Bankinn á Englandi disconteraði áður fyrir 3%, nú fyrir 6%, og
slíkt hið sama getur komið her fyrir, að það breytist. Dví ættum
ver í þessu tilliti að binda sjóði, sem stofnaðir ern í almennings þarfir? Eg mun því gefa atkvæði mitt með frumvarpinu með
þeirri breytingu, sem stungið er upp á undir 4. tðlnl,
F,.amsögumaður:
Það var þó gott, að þingmaður Rangæinga kannaðist við, að 4. töluliður væri eigi sem heppilegastur.
Þessi orð, að 3. töluliður ralli burt, skil eg vel, en hilt skil eg
eigi, sem á eptir kemur í uppástunguuni.
Eg hef áður leitt ljós
rök að því, að það er eigi ósanngjarnt, að veita þessum sjóðum
hlunnindi fram yfir hina sjóðina, og vil P.g þ"í eigi fara að ,ítreka
það aptur,
Það stendur nefnilega allt öðruvísi á fyrir þessum
sjóðum en öðrum sjóðum, og það er heldur engin ástæða til að
veita þessi hlunnindi fremur Tborkllliisjéðnum
og spítalasjéðnum,
heldur en öðrum opinberum sjóðum, svo sem búnaðarsjóðum,
breppasjóðum, 0, s. frv. Það getur nú að vísu eigi verið að ræða
um það, að veita þessum 2 sjóðum þessi hlunnindi, en ef svo
væri, að það mál lægi fyrir, hvl ætti þá eigi einnig· að veita
hreppasjóðunum og búnaðarsjóðunum sömu rðttlndl? hvers vegna
ættu þeir að sitja á bakanum?
Það hefur verið sagt, að aðrir
sjóðir hefðu skaða af þvi, ef sparisjóðnum væru veitt þessi hlunnindi, en það er elumin þvert á móti, því að ef sparisjóðurinn
heimtar mjög háar leigur af því fé, sem hann vill lána, þá verður
það einmitt til hagnaðar hinum sjóðunum, því að þá eiga þeir því
v!isara, að koma sínu fé á leigu.
Allir lántakendur vilja, eins og
auðvitað er, fá fe lánað með sem minnstri leigu, og vilja þvi heldur fá féð úr þeim sjóði, sem lánar út með 4%. heldur en hinum,
sem hærri leigu heimtar. Þar .sem þingmaður Árnesinga sagði, að
eptir þessari löggjöf gæti maður, ef til vildi, eigi fengið fé sitt
aptur, þá fannst mer að honum væri það eigi sjálfum vel ljóst,
hvað hann eiginlega vildi segja.
Hver sem hefur löglega fengið
við skiptabókina, á að segja til sín þegar i stað (Davíð Guðmunds80n:
Bókin getur verið glötuð), jú, það er satt, en þá á sá féð,
sem síðast hefur haft viðskiptabókina í sinni löglegri eign.
En
ef I. liður frumvarpsins er felldur, þá þarf tlmorti(ications-dóm»,
sem verður til þess að draga tímann.
Hér er eigi verið að tala
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um, að sparisjöðurinn
eignist feð, því að einhver hefur þó haft
viðskiptabókina löglega í höndum, og hann getur heimtað feð.
Þingmaður Árnesinga kvaðst hafa verið í nefndinni, sem sett var
viðvíkjandi fjárforræði ómyndugra á þinginu 1863, og hefði sparisjóðir þá verið til, þá mundi hann hafa verið með þvi, að leyft
væri að setja fe ömyndugra á vöxtu i þá, en nú væri hann á móti
þvi (Benidikt Sveinsson: Þetta er misskilningur),
þetta sýnir ljóslega, að hann hefur einhvern ímyndaðan ýmigllst á frumvarpinu,
en vantar ljós rök til þess að styðja þennan ýmigust sinn á. Að
það geti gefið tilefni til okurs, ef 3. tölul. fru mvarpsíns yrði samþykktur, er mer óskiljanlegt.
Og má eg spyrja: Er eigi einmitt
sami vegur til okurs greiddur nú?
Mega menn eigi taka 100%
gegn veði I lausafé?
og hverjir eru það, sem hættast er við að
verði að sæta afarkostum með leiguna?
Eru það eigi einmitt fátæklingarnir, sem þingmaðurinn þykist vera að verja gegn okrinu?
því að ríkismennirnir geta ávallt á einhvern hátt sett fasteignir að
veði, en fátæklingarnir "neyðast til að taka lánið með hvaða kostum sem vera skal, því að þeir hafa ekkert veð, nema lausafé.
Hvert meðalhóf se á leigunni, hygg eg að verði örðugt að segja,
og eg vil leyfa mer að spyrja: hve lengi hefur þessi 4% leiga
staðið? hún er þó ekki nefnd í fornu lögunum.
Eg vona því, að
öllum se ljóst, að mótbárur þingmanns Árnesinga gegn frumvarpi
þessu hafi við engin rök að styðjast, og eg fyrir milt leyti verð
að lýsa því yfir, að eg vil, að þingið fallist á frumvarpið óbreytt
með öllu, eða þá alveg felli það.
Jón Sigurðsson:
Það stríðir óvanalegt skilningsleysi á framsögumann I dag; hann hefur ekkert skilið ar því, sem sagt hefur
verið í málinu, og ekkert breylingaratkvæðið, sem lÍ atkvæðaskránni
stendur, og þá eigi heldur það, sem eg á þar með 2 öðrum þingmönnum. Eg held hann hafi naumast skilið sjálfan sig. Það hefur verið áður sagt her á þingi, að það væri miklum erfiðleikum
bundið, að sannfæra framsögumann, og dettur mér því eigi í hug
að reyna til þess; en eg ætla að snúa mer til annara þingmanna,
sem greiða eiga atkvæði í þessu máli, og benda þeim á það, er
mér helzt þykir athugandi.
Viðvíkjandi 4. tölulið á atkvæðaskránni
skal eg geta þess, að framsögumaður
hlýtur að játa, að þau einkaréttindi, er frumvarpið ætlast til að veitt verði sparisjóðum á islandi, eru skökk í principinu,
eins og hver önnur einkarettindi,
hverju nafni sem heita. Svo geta þau einnig orðið hættuleg fyrir
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hina mörgu sjóði aðra, sem til eru á þessu landi.
Það er einnig
misskilningur
hjá framsögumanni,
að breylingaratkvæðið
undir 4.
tölulið væri skakkt að forminu ti I, þvi að ver uppástungumennirnir
ætluðumst
til, að, ef þingið samþykkti þennan tölulið, þá væri seinni
liðurinn tekinn upp f álitsskjalið til konungs sem ástæða fyrir fyrri
liðnum.
Eg óska þess vegna, að 4. töluliður
se borinn
upp I
tvennu lagi til atkvæða, eins og þingmaður
Rangæinga
þegar hefur beðið um.
Stefán Eiríksson:
Eg skal eigi tefja þingið með langri umræðu um þetta mál.
Eg hygg, að það hafi eigi verið ófyrirsynju,
að þingið vísaði frá frumvörpum
stjórnarinnar,
án þess að fara i
gegnum þau öll grein fyrir grein, þar sem nú. eru komin fram við
þetta yfirgripslitla
frumvarp
5 breytingaratkvæði
; þ\'í eptir þeim
tíma, sem hefur farið til að ræða þetta eina frumvarp, þá mundi
ærið langan tíma hafa þurft til að ganga
í gegnum þau öll og
gjöra allar nauðsynlegar
breytingar
á þeim, og eg er viss um, að
þingið hefði þá eigi orðið úti fyr en í lok ágústmánaðar.
það var
sagt her í gær, að sparisjóðir
væru nauðsynlegir
fyrir land vort,
og eg álít sjálfsagt, að svo muni vera, enda þó eg að vísu þekki
ekki grant nauðsyn þeirra.
Eg hef reynt að athuga frumvarpið,
og sé eg því ekki neitt á móti því, að fallast á það með þeirri
breytingu að fella 3. tölulið þess, eins og stungið er upp á á atkvæðaskránni
undir tölulið 4.; sömuleiðis
álít eg, að þingið ætti
að fallast á tölulið 8., og eg fyrir mitt leyti gef honum atkvæði
mitt.
Eiríkur Kúld»:
Eg á her 1. breytingaralkvæði
á atkvæðaskránni undir 6. tölul., og skýrði eg frá því í gær, af hvaða ástæðum eg áskildi mer það. En nú er eg svo óheppinn,
að hinn
háttvirti framsögumaður
er í dag svo skilningsdaufur,
að hann
hefur eigi skilið þann góða tilgang, er eg harði með þessu breytingaratkvæði,
nefni\. að hlynna sem mest að sparisjóðunum,
af því
að eg álít skyldu þingsins að hlynna að þeim, þar sem þeir auðsjáanlega geta orðið landsmönnum
til mikilla nota.
Eg vildi með
þessari uppástungu leyfa sparisjóðunum
meira, en frumvarpið gjörir;
eg vildi leyfa þeim að taka hærri leigu en 4 Ofo, þótt eigi væri mót
fasteignarveði.
þar eð nú að framsögumanni
hafa komið svo margir
pistlingar I dag, þá vil eg gjöra honum það til skaps, að taka aptur þetta breytingaratkvæði
mitt undir 6. tölul.,
en í staðinn ætla
eg líka að gjöra honum það til geðs, að fallast á 3. tölul. á at-

248

kvæðaskránni,
ef honum verður skipt i tvennt eptir uppástungu
hins háttvirta þingmanns Rangæinga.
Framsögumaður
óskaði
nefnilega helzt, að frumvarpið annaðhvort félli, eða væri lekið alveg óbreytt; eg vildi hafa bætt með breytingaratkvæði mínu, en
framsögumaður vill enga breyting, því í dag er hann svo skilningsdaufur, eins og þegar hefur verið tekið fram af öðrum þingmönnum, að hann skilur ekki, að frumvarp þetta geti verið því lögmáli
háð, að á þvi séu mannaverk.
Pelur Petursson:
Við undirbúningsumræðu
þessa máls í gær
leitaði eg upplýsinga hjá framsögumanni um það, að hve miklu
leyti áreiðanleg trygging væri fyrir sparisjóðnum her í Reykjavik, ()g
þær skýrslur, sem eg fekk frá framsögumanni, sannfærðu mig um
áreiðanlegleik þessarar stofnunar.
Þess var þá getið, að ræða min
víð það tækifæri hefði ekki staðið í neinu verulegu sambandi við
frumvarpið, og skal eg ekki bera á móti því, en eg vildi líka að
eins með orðum mínum gjöra það að verkum, að frumvarpið yrði
þingmönnum aðgengilegt fyrir þær skýringar um sjóðinn her í
Reykjavík, sem f umræðunum kynnu að koma fram, þar eð eg þóttist
vita, að mál þetta hlyti að vera mörgum þingmönnum nokkuð ókunnugt; en þegar vissa væri fengin um áreiðanlegleik sparisjóðsins í
Reykjavik, þá þótti mer að því vísu að ganga, að þingmenn mundu
vilja styrkja aðra sparisjóði, sem í líking við þennan kynnu að
myndast víðs vegar út um land. Vona eg þannig, að ræða mín í
gær hafi að minnsta kosti staðið f óbeinlínis sambandi við frumvarpið, og geti ekki verið neinum misskilningi undirorpin.
Hvað
nú 5. tölul. á atkvæðaskránni snertir, þá neila eg því ekki, að mer
gekk það til með það breytingaratkvæði,
að eg vildi sporna við
því, að myndazt gætu okurrentur, sem eg þrátt fyrir ræðu framsögumanns ekki get álitið ómögulegar;
því að mer er það fullkunnugt, að þeir sjóðir, sem stiptsyfirvöldin hafa undir höndum,
geta ekki veitt öllum þeim mönnum lán, sem vilja fá það, og þá
eru engir aðrir sjóðir að hlaupa í nema einmitt sparisjóðurinn i
Reykjavík. Þannig veit eg til, að beíðzt hefur verið láns af læknasjóðnum, sem samtals nemur 2 þúsund dölum, sem ekki getur
veitzt. Sparisjóðir þurfa að því leyti hærri rentu við en aðrir
sjóðir, sem það getur að borið, að feð liggi arðiaust um stund.
Að svo mæltu ætla eg ekki að tala fleira, en vonast að eins tit
þess, að þingið ekki kasti frumvarpi þessu, sem varðar 5VO mik-
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ilsvert málefni, alveg frá ser, heldur aðhyllist það annaðhvort óbreytt eða með sem minnstum breytingum.
Torfi Einarsson:
Eg stend nú upp að eins fyrir slðasakír, ar
þvi eg er kenndur við breytingaratkvæðið
undir 2. tölul, á atkvæðaskránni.
Eg vil þá benda mönnum á byrjun þessa frumvarps, og af þvi eg býst, ef til vill, við, að mönnum sé farið að
gleymast, hvað þar stendur, leyfi eg mer að lesa nokkur orð upp
úr frumvarpinu á þessum stað; þar stendur svo; .Þetta eru ekki
eptir minni meiningu beinlínis lög, heldur undantekning frá lögum», Eg efast nú ekki um, að sú undantekning geti verið góð,
meðan menn þekkja mennina, sem hlut eiga að máli, en eg held,
að þegar einn maður er settur yfir lögin, sem þó eins og aðrir
ætti að vera undir þau gefinn, þá fer, þegar bezt gengur, eins og
forðum, að meðan Pálnatóki réð i Jómsborg, þá fór allt vel, en
þegar Sigvaldi kom til ríkis, þá fór allt út um þúfur. Mismunurinn á þvi, að láta ómyndugra fe i sparisjóð eptir þeirri undantekning, sem her ræðir um, og nú gildandi lögum, er, að ef (eð
tapast, tapar sá ómyndugi, f stað þess, að fjárhaldsmaður tapar
eptir þeim lögum, sem nú gilda. Hvað sparisjóðinn f Reykjavík
snertir, þá veit eg vel - með þvi eg þekki marga af þeim heíðursmönnum, er stjórn hans hafa á hendi, - að óhætt er að láta
inn i hann hvaða fé sem er; en skyldi nú sjóðurinn verða 6080,000 rd., og einungis 1600 rd. standa i ábyrgð, og útlánin að
þvi skapi stórkostleg, þá álít eg enga trygging fyrir því ómyndugra fe, er i hann væri látið. Eg held eg bæti mig svo ekki
á þessu frumvarpi, þótt eg tali meira, en eg óska að eins, að 2.
og 3. tölul. i sambandi við I. verði beinlínis felldir.
Framsögllmrlður:
Eg ætla ekki að bera mig i skilningi saman við þingmann Rangæinga né við þingmann Suður-þingeyinga.
En þar sem þeir töluðu svo digurmannlega um þann öhagnað, sem
2. tölul. frumvarpsins leiddi yfir hina aðra sjóði, þá sýndu þeir
ekki fram á eitt dæmi þessu máli til sönnunar, og hygg eg það
nægi til að sýna, að einhver skortur er einnig á skilningnum hjá þeim.
Mer sýnist það einmitt benda á skort þeirra á skilningi, að þeir eru
allt af að stagast á þeim göllum "ið frumvarpið, sem þeir hafa enga
hugmynd um, og berja mál sitt blátt áfram. Það hefur þvert á
móti komið fram i umræðunum skýrsla nm það, að menn mundu
leita láns í sparisjóðnum,
ef svo stæði á, að það fengist ekki í
öðrum sjóðum. Ræðu þingmanns Barðstrendinga þarf eg ekki að
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SYÐra, þar eð hann gaf það eptir, að breytlngamppástunga
sín áður væri. i lögum og tók hana því aptur. En að því er það snertir,
sem þingmaður Strandasýslu sagði, að ómyndugir mættu setja fe
sitt f sparisjóði, þá er það nú fyrst og fremst skakkt, að það gjöri
ómyndugir sjálfir, því það skyldu þá vera fjárráðendur þeirra, en
í annan stað mega fjárráðendur þeirra það ekki með nokkru móti,
og vil eg I því efni benda þingmönnum á href dómsmálastjórnarinnar frá 14. sept. 1869, þvi fjárráðendur bafa aðra menn yfir sér,
er mundu bjóða þeim, að taka ómyndugra féð aptur sem fyrst út
úr sjóðnum, óðar cn þeir fengju það að vita, að það væri lagt þar
inn. Meira sé eg ekki ástæðu til að tala að sinni, þvi þótt þingmaður Rangæinga og þingmaður Suður-þingeyinga skilji ekki ástæður þær, sem eg hef fram borið, þá get eg ekki að því gjört,
því þeir láta sig ekki sannfæra, með hvað skýrum rökum sem er.
Guðmundur Einarsson:
Það hefur verið mikið rætt um frumvarp þetta sérstaklega eða um einstök atriði þess, og skal eg elki
fjölyrða um þau. Það er að eins ein almenn athugasemd, sem eg
vildi gjöra.
Her eru að ætla niá saman komnir á þinginu beztu
kraptar landsins, til að hugsa og álykta, og nú hafa beztu hugsunarog ályktunaröfl þessi reynt til bæði i gær og í dag hvert I kapp við'
annað að útskýra frumvarpið, og sitt segir þó hver, og enginn eg segi að minnsta kosti fyrir mig - fær áttað sig á, hvað sé
hið rétta i þessu máli. Þetta virðist mér benda á, að frumvarpið
sé enn ótímabær burður her í þinginu, og þess vegna ætla eg nú
að greiða atkvæði móti þvi í heild sinni, þótt eg í upphafi heldur
hallaðist að þvi, að rétt væri að beiðast löggildingar á því, eins og
það lá fyrir orðrétt.
Þ6rarinn Böðvarsson:
Af öllu þvl, er reynt hefur verið að
bafa á móti frumvarpinu, skyldu menn ætla, að það væri ískyggilegast, sem þingmaður Strandasýslu tók fram, en eg hygg þó að
ekki liggi meira í þeim orðum en það, að landshöfðingi megi leyfa
öll þessi einkarettindi eða að eins nokkur þeirra, en þó hann nú
leyti, þá er enginn þar fyrir skuldbundinn til að ganga að því,
nema hann sjálfnr vilji. Landshöfðinginn hefur og ekki neina lagalega
ábyrgð, heldur að eins siðferðislega (Benidikt Sveinsson:
Nei,
ekki heldur). Jú, hann hefur siðferðislega ábyrgð á því, að veita
þau umræddu réttindi öðrum sjóðum en þeim, sem eru áreiðanlegir. Hvað snertir I. tölul., þá álít eg það ekki verulegt, en eg
hygg, að þar sem þingmaður sá, er síðast talaði, gat þess, að ræð-
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ur manna út af þessu máli mundu hafa verið fremur óskiljanlegar,
þá hefur hann víst helzt átt við ræðu þingmanns
Árnesinga.
Hvað
snertir breytingaratkvæðið
undir 4. tölulið,
þá álít eg það alls
ekki heppilegt;
eg er viss um, að það er hið óheppilegasta,
sem eg hef séð eptir
þá góðu menn.
Reyndar
er það bót
í máli, að einn þeirra stakk upp á, að bera það í tvennu lagi upp
til atkvæða.
En eg vil spyrja, hvað á það að þýða, að hugsun sú,
sem felst í seinni liðnum, komi í ástæðunum?
Það er eitthvað skrítið,
að vilja hlynna sérstaklega
að einum sjóði, en gjöra honum
þó
jafnt undir höfði og öðrum sjóðum.
2 slíkir sjóðir
hafa verið
nefndir, og hefðu fleiri vel mátt nefnast eins vel. En hér er ekki
um aðra sjóði að tala en sparisjóðinn.
Ef þeir, sem eiga að sjá
um aðra sjóði, hefðu komið fram fyrir þingið
með uppástungur
um lík hlunnindi,
þá hefði sú uppástunga
ef til vill náð samþykki
þingsins.
Ef það ætti að dragast,
að sparisjóðurinn
fengi þessi
hlunnindi,
þangað til aðrir sjóðir hafa fengið þau, hvernig á þá að
fara að?
á þá að' bæta þessari grein inn f lögin um hlunnindi
sparisjóðsins?
Breytingaratkvæðið
undir
5. tölul. aðhyllist
eg.
Svo skal eg ekki orðlengja þetta meir, en vona þess einungis,
að
þingmenn
samþykki frumvarpið.
Jón Petursson:
Breytingaratkvæðið
undir 4. tölul. skil eg
ekki.
Það er að vísu æskilegt, að aðrir sjóðir gætu fengið sama
rðtt, en nú geta þeir að svo stöddu ekki fengið þennan
rétt, þar
eð sú uppástunga
hefur ekki komið fram í þinginu.
Og hver ástæða skyldi vera til þess, að hindra, að sparisjóðurinn
geti fengið
þessi hlunnindi
strax,
þó hinir geti það ekki? Á næsta alþingi
má bera upp bænarskrá
um að hinir aðrir sjóðir fái þessi sömu
hlunnindi,
og þá er ekki að efa, að það getur gengið fram.
Eg
er meðmæltur
5. tölul.
Um 6. tölul. er ekkert
að tala, þar eð
hann er tekinn aptur,
hann er alveg rétt hugsaður,
en óþarfur.
8. tölul fellst eg einnig á. Og hvað I. tölul. frumvarpsins
snertir,
þá er hann nauðsynlegur
fyrir þá, sem leggja í sparisjóðinn,
þó
hann strangt tekið ekki sé til gagns fyrir stofnunina
sjálf.
Framsögumaður : Út af 3. tölul. skal eg bæta því við, að það
er til hagsmuna
fyrir almenning,
að spurtsjóðirnir
megi taka meir
en 4 af hundraði í leigu, þar eð menn nú geta ekki fengið lán úr
sparisjóði
gegn fasteignarveði,
þar eð sjóðurinn
ekki má lána út
nema með 4% leigu, svo það er alveg frágangssök
fyrir sjóðinn,
að taka fasteignarveð.
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Forseti: Þar eð ekki fleiri laka til máls, þá er þessari ályktarumræðu
lokið, og verður þá gengið til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni.
er þingmenn
munu hafa fyrir sér.
Atkvæði féllu þannig.
(Sjá II, bls. 1-82).
Forseti: Samkvæmt dagskránni
kemur þá til ályktarumræðu
og
atkvæðagreiðslu
málið um kgl. frumvarp til tilskipunar
nm vald það,
sem stjórn hegningarhússins
í Reykjavik hefur. Framsögumaður
er
þingmaður
Árnesinga, og er það á hans valdi, ef hann ~ill taka til máls.
Framsögumaður : Eg ætla ekki að fyrra bragði að tala neitt
um þetta mál, fremur en í gær, með því líka öllum þingmönnum
mun málið vera fullljóst.
Umboðsmaður konungs(ulltrúa:
Eg skal, áður en gengið er
til atkvæða, einasta leyfa mer að vekja athygli þingsins á því, sem
tekið er fram í ástæðunum
fyrir frumvarpi
þvi, sem her liggur
fyrir, að það er alveg nauðsynlegt,
áður en farið verður að nota
hegnlngarbúslð,
að ákveðið se með lagaboði um hegningarvald
það,
sem stjórn hegningarhússins
á að hafa; þar sem því slikt lagaboð
er nauðsynlegt
skilyrði fyrir, að hegningarhúsið
verði notað,
verð
eg fastlega að ráða þinginu til að fallast á frumvarpið.
Framsögumaðu1':
Það er að vísu satt, sem aðstoðarmaður
konungsfulltrúa
sagði, að lagaboð það, sem hér ræðir um, er skilyrði fyrir því, að hegningarhúslð
í Reykjavík komi að fullum notum, eptir
því sem málið liggur fyrir, en hið eiginlega skilyrði,
að þessi lög komi að notum, ef not skyldi kalla, eru hegningarhús
þau víðs vegar Ilm ísland,
sem aptur áttu að vera skilyrðið fyrir
notum og lagagildi hinna almennu
hegningarlaga
frá 1869, en eg
veit þó ekki til, að neitt hafi enn verið gjört?f
hálfu ráðgjafastjórnarinnar
til að koma þessum
húsum á fót, nema
hérna i
Reykjavík,
og þar með að uppfylla það skilyrði,
sem fleiri ára
gömul lög bundu eptir tilgangi sínum lagagildi silt á Íslandi við.
Bergur Thorberg:
Þar sem framsögumaður
gat þess,
að
ekkert væri gjört af hálfu stjörnarinnar
til að koma upp fangelsunum út um landið,
þá skal eg geta þess,
að þetta er ekki rétt
hermt,
þar eð mer er það kunnugt,
að stjórnin hefur sent arntmönnunum
til álita uppdrætti
af fangelsum
þess Ilm, ásamt áætlun
um þann kostnað, sem þvi mundi vera samfara.
Þess er því von,
að húsin komist bráðlega upp.
Verði nú frumvarpi þessu vísað
frá, eða ef það kemur ekki út, þá. verður það orsök til þess, að
hegningarhúsið
í Reykjavik verður ekki notað,
og ættu menn þó
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ekki að verða því til hindrunar,
því þá getur ekki heldur orðið
breytt yfir höfuð hegningarmáta
þeim, sem her hefur tíðkazt og
sem álitinn er af öllum svo óviðurkvæmilegur.
Ástæður þær, sem
komið hafa fram gegn frumvarpinu,
em heldur ekki svo vaxnar,
að þær ættu að ráða úrslitum
málsins; og við nefndarálitið er það
helzt merkilegt, að það ber af öllum þeim nefndaráliturn,
jafnvel
þeim, er samin hafa verið á þessu þingi, að gremju og ókurteysi
gagnvart stjórninni.
Það ætli þó hver maður að láta ser skiljast,
að það kemur ekkert út ar þvi, og er þar að auki mjög ósæmilegt,
að ámæla stjórninni fyl'ir allt önnur mál, en þau sem her er um
að ræða; vona eg, að slíkar skoðanir ekki verði látnar ráða úrslitum þessa máls á þinginu.
Framsögumaður:
Eg ætlaði
aldrei að tala margt f þessu
máli, og skal ekki heldur verða mjög fjölorður um það. En nokkur orð verð eg þó að tala út af því, sem hinn 2, konungkjörni
þingmaður
nú mælti.
Eg skal þá fyrst geta þess, að mer var að vísu alveg ókunnugt um málverk þau eða pappírsblðð,
sem stjórnin kann að hafa
sent frá ser eða látið ganga til amtmannanna
og millum þeirra; en
hitt er víst, það sagði eg,' og það er mergur málsins,
að enn et'
ekkert hegningarhús
komið upp á Íslandi,
nema
þetta hérna f
Reykjavík, og það þó að leyntlegur hréfatelkníngur
eður bollaleggingar eptir gömlum vanda gangi einn áratug eptir annan milli ráðherrastjömarinnar
í Danmörku og hennar nánustu
embættismanna
og þjóna úti á voru landi Íslandi.
Trúið mer til, háttvirtu herrar,
gamla hýðingin helzt við lýði á Íslandi þrátt fyrir að tarna,
þótt
hún löngu fyrir löngu se fordæmd í íslenzkum lögum og álitin óhafandi
í augum
landsmanna.
Síðan 1838 eru liðin mörg ár
þangað til núna, ekki satt? þá er af nema skyldi eptir heiti laganna sjálfra þennan óhafandi hegningarmáta,
en hann stendur eigi
að síður enn þann dag í dag; Íslendingum
til miska og vanvirðu.
Á þetta á nú sannarlega
við að minnast nú, því þegar hin almennu hegningarlög
lágu sem frumvarp hérna um árið fyrir þinginu, þá vat' löggilding þess með berum orðum í einni grein frumvarpsins bundin við það, að hegningarhúsin
væru byggð og komin
upp fyrst.
Hér var það sannarlega
ekki meiningin,
að stjórnin
skyldi vera búin að senda amtmönnunum
málverk eða teikningabréf af hegulngarhúsunum.
En hvað skeður?
Lögin koma út
hegningarhúsalaust,
og það er ekki einu sinni enn 1873 byrjað að .
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byggja eitt einasta hús, nema þetta eina, og þó harði meiri hluti
þingsins ráðið frá, að lög þessi kæmu út fyr en húsin væru reist
víðs vegar um landið.
Eg kalla það nú beinlínis varúðarvert fyrir
þingið,
að ala upp I ráðgjafastjórninni
annað eins seinlæti og
dugnaðarleysi
eins og þetta er, með því að styðja hana í því, að
gjöra þetta frumvarp að lögum.
Fyrst koma sakalög,
sem ráðgjöra hegnlngnrhús.
Húsin koma ekki í mörg ár.
Svo eiga að
koma lög um hegningarvald
þeirra,
sem stjórna þessum húsum,
sem enn eru eigi til! Hinn 2. konungkjörni
þingmaður
gat þess,
að þetta nefndarálit bæri ar öðrum að þvi leyti, sem þar kemur
meiri gremja fram gegn stjórninni
og ókurteisi heldur en í nokkru
hinna, sem á undan væru gengin,
en eg get ómögulega
fallizt á,
að nokkuð slíkt lýsi ser í þessu nefndaráliti,
sem með réttu nafni
geti kallazt gremja eða ókurteisi, nema ef það skyldi vera við vitleysuna sjálfa I frumvarpinu;
en hitt er annað mál, að þar er blátt
og beint áfram tekið fram, að hin «constllutlonelle
s ráðgjafastjórn
f Danmörku
kemur fram gagnvart alþingi Íslendinga sem öldungis
óeðlilegur,
og hinum
íslenzku
stjórnarlögum
(konungalögunum
1665) gagnstæður
hluttakari viðvíkjandi
þessum lagatilbúningl,
og
meira að segja,
þvert ofan i heilyrði þau, sem getin hafa verið
alþingi.
Eg leyfi mer að minna hinn 2. konungkjörna
þingmann
á, að þessu þingi var 1867 skýlaust heitið, að engri stjórnarskipunarbreyting
um hin sérstaklegu
mál islands skyldi verða neytt
upp á oss (octroyeruð] eður getin án samþykkis alþingis.
En má
eg nú spyrja:
Hver gelur nú verið svo glámskyggn, að hann eigi
sjái, að erindisbréf
landshöfðingjans
á Íslandi, sem hérna liggur á
borðinu, se að öllu leyti byggt á þvi hinu sama konunglega frumvarpi
til stjórnarskrár
handa Íslandi um þess serskildu mál, sem þingið
hafði á móti 1871, svo að nú er íslandi stjórnað eptir því frumvarpi,
ekki einu sinni lagaboði að nafninu til, sem konungsfulltrúi
hefur gefið
oss heit yrði um, að ekki skyldi oclroyera eða gjöra að lögum móti ráði
alþingis.
Og þegar menn nú gæta að því, að þetta frumvarp á að
gefa landshöfðingjanum
vald, einmitt á þessum grundvelli, og það
mikið og ískyggilegt vald, hver skyldi þá geta fengið ar ser að lá
þinginu,
þó það með hógværum,
enda þótt hreinum og beinum
orðum láti það í ljósi, og byggi tillögur sínar á því, að þessi aðferð eHi se lögum og landsrétti
vorum samkvæm?
Eg kalla það
væri svo, að þingið vanrækti
um of skyldu sína, ef þ'að ekki
minnti ráðgjafastjórnina
á þetta og annað eins, fyrst hún ser það

255

ekki sjálf eða læzt ekki sjá það.
Þvi þingið er þó í öllu falli
skyldugt að sjá það, og það, sem þingið ser í þessu efni, það er
það skyldugt
til að láta afdráttárlaust
í ljósi.
Þingið getur allt
fyrir því borið alla hæfilega virðingu fyrir ráðgjafastjórninni
í Danmörku, en það getur það ekki tekið með þökkum fyrir hönd þjóðar
vorrar, að hún brjóti á þinginu orð og eiða.
Eg vona, að þingmenn játi, að "þeim heiður,
sem heiður heyri u , að heiðurinn
og
lotningin ber konungi vorum Kristjáni hinum níunda, en ekki hinni
constitulionellu
stjórn
Dana i Danmörk.
Já, eg vil spyrja,
hvort
það ekki sé ókurteisi
við konunginn
yfir Íslandi, að leggja heiður
þann,
sem hann á heimting á, í hendur
constitutionels
ráðgjafa
Dana í Danmörku,
eða hvort það ekki sa ókurteisi,
óbeinlínis
að
gera til kynna,
að ávítur þær, sem þessi ráðgjafastjórn
á með
réttu skilið af oss Íslendingum,
komi í minnsta máta hans hátign
konunginum
við. Í nefndarálitinu
er þess getið, að sú hegningaraðferð,
sem í frumvarpinu
stendur,
mundi ekki falla Íslendingum í geð; það held eg sé nú ekki ofsagt, því eg held það sé rétt
hermt,
sem í nefndarálitinu
segir,
að þessi hegningarmáli
hljóti
að vekja hrylling og viðbjóð hjá hverjum þeim Íslending,
sem hefur
óskerla mannúðarlilfinningu.
Eg veit vel, að einhverja hegningaraðferð þarf að innleiða, en að innleiða knúlhýðing
her, það er hin
mesta óhæfa eptir skoðunarháttum
manna her á landi.
Eg er líka
viss um, að ef þessi hegningarmáti
hefði verið boðaður með nokkru
skiljanlegu
nafni í frumvarpi til hegningarlaganna
30. grein,
o. s.
frv., þá hefði sú ákvörðun
186i fengið öll hin sömu mótmæli
í
þinginu sem nú.
Og eg vil annars spyrja hinn háttvirta
löglærða
þingmann,
hvort það líli fallega út, að stjórn hegningarhúsanna
mer liggur við að segja: frá réttvísinnar
háleita sjónarmiði
- taki
á sig það böðulsnið,
sem hlýtur að leiða af því, að gjöra shka
hegningaraðferð
her að lögum, þar sem þjóðarmeðvitund
\'01' Íslendinga býður, svo er fyrir þakkandi, að hegna mönnum sómasamloga
og
samkvæmt óspilltu mannlegu
hjarta.
Er það enn fremur samkvæmt
hinum almennu hegningarlögum,
að leyfa stjórn Iangahússins,
að
hegna á þann hátt, sem segir í frumvarpinu:
þar stendur,
að það
séu srnávegls-yflrsjónir,
sem þetta hegningarvald
á að gilda um.
Það ber reyndar ekki mikið á þessari ákvörðun;
hún er ærið ísmeygileg,
þar er að eins talað um smávegis-yfirsjónir,
er menn
eigi að 'h)'ðasl fyrir með hnútakaðli,
kaðalenda eða reyrpriki - og
þá ser maður þessar
smávegis-yfirsjónir
eiga ekki að varða svo
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lítilli hegningu.
Eg vil þó segja, að þær eigi að nema, rétt eptir
því sem verkast vill, meiru en þjófnaður,
svik, brot móti skírlifi,
blóðskömm
o. s. frv.
Gæti hinn háttvirti þingheimur
vel að því,
að landshöfðinginn
getur gefið heimild til að beita þessari hegningu fyrir smáyfirsjónir
án dóms og laga, sem menn segja.
Landshöfðinginn
getur látið hegna með 27 höggum með hnútakaðli
fyrir
smávegis-yfirsjónir,
þar sem miklu minni og vægari hegning getur orðið ákveðin fyrir eiginlega glæpi á lágu stigi og undir mildandi kringumstæðum
eptir
hinum
almennu
hegningarlögum
af
dómstólum
landsins.
Eg gæti tekið til dæmis ýmsar greinir í lögum þessum um hina svokölluðu blóðskömm
eður brot á móti skírlífi, um líkamleg meiðsli, sem draga til dauða, um að svipta mann
persónulegu
frelsi, ••Duel •• eður einvígi, sem hvert mannsbarn á íslandi kallar stórkostlegan
glæp, um þjófnað,
og um svik í ágóðaskyni.
Eg bið menn vel að gæta þess, að hér er dómsvald lagt
i hendur landshöfðingja,
þannig að hann má hegna fyrir smáyfirsjónir með hærri hegningu,
en gefið er að dómstólarnir
dæmi
menn ifyrir miklu hærri yfirsjónir eður eiginlega glæpi.
Ver þingmenn verðum þó að gæta þess, að sakamaðurinn
hefur rétt sinn,
þótt sekur sé, en þetta er að gjöra hann rðulausan,
ofurselja
hann gjörræði landshöfðingja
eins og réttlausa
skepnu.
Eg skal
svo ekki eyða tíma til að tala meira um frumvarpið.
Það má um
það segja i sambandi við erindisbréf
landshöfðingja,
að öll sú súpa
lýsir því, að hér er allt annað ofan á, en það sem Íslendingum
hefur verið heitið, allt annað en það, sem þeir eptir guðs og manna
lögum geta krafizt.
Dómsvaldið
er tekið frá dómstólunum
og veitt
landshöfðingja,
og hegningin,
sem ákveðin er, er svo viðurstyggileg, að engum
þingmanni
getur dottið í hug að samþykkja þetta
frumvarp.
Menn ættu að biðja ráðgjafastjérnina
að hugsa sig betlif um, áður en hún
býður oss slíkt,
i stað þess menn eru að
brigzla þingmönnum
um gremju og ókurteisi gagnvart þessari ráðgjafastjórn
alveg að rauna- og ástæðulausu.
Jón Sigurðssson:
Ræða hins 2. konungkjörna
þingmanns
hefur neytt mig til að tala fáein orð I þessu máli, þó eg ekki
ætlaði mer. það að fyrra-bragði.
Hann talaði um ékurteisi
og
gremju,
er lýsti ser í þessu
nefndaráliti,
en hann benti ekki á
einn
einasta
stað,
þar sem
þetta
ætli ser stað,
og held
eg þó að það hefði átt betur við, og eg held reyndar,
að
þingið
og nefndin
hafi rétt til að heimta að honum
ein-
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hverjar ástæður fyrir þeim óvæga dómi, sem bann
kvað upp um
nefndina.
Af þvi hann ekki tók fram, hvar þessi ókurteisi
og
gremja kæmi fram í nefndarálitinn,
þá verður maður
að fara að
geta ser í vonirnar,
hvar þetta helzt kynni að eiga ser stað eptir
áliti þessa konungkjörna
þingmanns.
Eg get mer þá helzt til,
að það se í mið kafla nefndarálitsins,
þar sem nokkrum
orðum er
farið um hegningarlögin,
en eg se þar enga ókurteisi,
þótt nefndin
lýsi því yfir, að þjóðin og þingið geti naumast
verið ánægð með
aðferð stjórnarinnar
í hegningnrlagamálinu,
þá held eg, að hver óvilhallur maður verði að játa, að til þess sé fyllsta ástæða.
Það
er kunnugt,
að meiri hlutinn
á þinginu
I H6i beiddist þess, að
frestað yrði að gjöra frumvarpið
að lögum,
til þess að landsmenn
gætu kynnt ser það mál sem bezt áður en það yrði lögboðið.
En
sökum
þess, að tvísýnt þótti um, að stjórnin
mundi verða við
þessari hóflegu ósk þingsins,
þá tók einn helzti lagamaður
þess,
og eg vil segja einhver
fyrsti lögfræðingur
landsins (4. konungkjörni) að sér, að stinga upp á fáeinum breytingum við frumvarpið,
svo sem honum sýndist brýn riauðsyn til bera.
Mer hefur nú talizt svo til, að það væri alls 24 breytingaratkvæði
eða breytingaruppástungur,
sem eptir tillögu þessa heiðruðu
þingmanns
voru
bornar fram fyrir stjórnina
af alþingi, en af þeim 24 breytingum
aðhylltist
stjórnin
að eins 5 óverulegar
orðabreytingar,
en kastaði
hinum
19, sem flestar voru verulegar
efnisbreytingar.
Það er nú
næsta fróðlegt að kynna ser þær ástæður,
sem stjórnin hefur borið
fyrir hans hátign konunginn
fyrir því, að hafna þessum breytingum, og skal eg rétt til srnekks fyrir þingið leyfa mer að lesa upp
dálítinn kalla úr þessum ástæðum.
Það er um breytingu á 6. grein
hegningarlaganna,
og er þess að geta, að konungs full trúi hafði lagt
á móti breytingunni.
Ástæður stjérnarínnar
hljóða svona: -Dömsmálastjórnin
álítur, að hún fyrir sitt leyti geti látið ser nægja, að
segjast vera konungsfulltrúa
samdóma í því, sem hann hefur vikið
á í þessu efni II (þ. e. að fella breytingaruppástungu
alþingis).
Eg
veit nú ekki, hvað eru órnerkilegar
og lúalegar ástæður,
ef ekki
þetta.
Og þótt hinn 2. konungkjörni
þingmaður ekki finni Hl þessa,
þá bæði finn eg til þess og vona að Ilestir aðrir
í þinginu gjöri
það líka.
Þingmaðurinn
hefur líka, ef til vill, álitið ókurteisi
koma
fram í seinasta kalla neFndarálitsins,
þar sem minnzt er á þá virð- .
ingu og þá helgi, sem æðsta stjórn landsins
ætti að hafa í augum
landsmanna
að réttu lagi.
Eg verð í því tilliti að minna á, að

258

íslendingar
hara ávallt verið og eru enn hinir konunghollustu
menn,
og, svo eg fari að dæmi hins 3. konungkjörna
þingmanns,
sem
skemmtir opt þingmönnum
með sögum sinum,
þá vil eg benda
mönnum á nokkur dæmi þessu til sönnunar
í fornsögum
vorum,
t. a. m. um Þormóð Iíolbrúnarskáld,
sem ekki vildi lifa konung sinn,
Úlf stallara, Halldór Snorrason og fleiri, sem allir voru hinir drottinhollustu
menn og trúir konungum
sinum.
Líka skal þess
getið, að hver karl og kerling talar enn með hinni mestu lotning
. um för Friðriks 7. her um landið, þegar hann var krónprinz,
og
telja það með hinum merkustu
viðburðum á þessari öld, og yfir
höfuð að tala ber almenningur
her á landi þá lotning og virðing fyrir
konungi sínum, að fá munu dæmi til slíks í öðrum
löndum.
En
eg er hræddur
um, að þegar almenningur
sæi þann mann,
sem
hefði æðstu stjórn landsins á hendi, og sem hlýtur að skoðast
eins og ímynd konungsins,
hvort sem hann héti landshöfðingi,
eða
einhverju öðru tigulegu nafni, standandi yfir tukthúsfðngunum
her
í Reykjavík með hnúlakaðal
í annari hendi, en umboð konungsins
í hinni, þá mundi það særa tilfinningu
hinnar
íslenzku
þjóðar
meira en ákjósanlegt
væri.
Forseti:
Fyrst ekki taka fleiri til máls, er þessari ályktarumræðu lokið, og verður svo gengið til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni, er þingmenn
munu hafa fyrir ser.
Atkvæðagreiðslan
fell þannig.
(Sjá II, bls. 184).
Með því þá ekki var meira að gjöra, ákvað forseti fund næsta
dag kl. 12 og sagði
Fundi slitið.

17. fundur -

25. dag júlím.

Allir á fundi.
Forseti gat þess, að þar eð of mikið mundi her eptir hlaðast
á þá tvo innanþingsskrifara,
sem verið hefðu, þá hefði hann eptir
samkomulagi
við konungsfulltrúa
bætt við öðrum tveimur, nefniI.
Eiríki Briem og Stefáni Jónssyni,
og settust þeir í skrifarasæti.
Forseti:
Eg skal geta þess, að það m!.1D -veea ömögulegt
fyrir 28. þessa mánaðar
að þingið fái lokið öllum þeim málum,
sem óafgreidd eru; hef eg þvi ásamt me.O.ilkrifufUlD þingsins lagt
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niður, hve langan lima muni þurfa hinum lógákveðna
þingtíma til
lengingar,
til þess að þingmálunum
verði lokið sæmilega;
ætlum
við, að nægja muni að lengja þingtímann
til 2. ágústs, og því vil
eg skjóta því til konungsfulllrúa,
hvort hann vill lengja þingtimann svo lengi.
Konungsfulltrúi : Eptir áskorun hins heiðraða forseta skal eg
lengja þingtímanntil
2. ágústs næstkomandi,
þar sem eg verð að
gjöra ráð fyrir þvi, eins og hann tók fram, að öllum störfum þingsins til þess tíma geti verið lokið.
Gjörðabók þingsins frá síðasta fundi var síðan lesin og samþykkt.
Forseti: Nú kemur i dag til undirbúningsumræðu
stjórnarskipunarmálið.
Framsögumaður
er þingmaður
Árnesinga,
og mun
hann lesa nefndarálítið
og skýra frá málinu að öðru leyti, svo sem
honum þykir þörf vera.
Framsiigumaðu'r (Benidikt Sveinsson): Eg skal þá leyfa mer að
lesa nefndarálitið .
(Sjá II, bls. t 85).
Mig langar nú til, bæði i nefndarinnar
og mínu ergin nafni,
með góðu leyfi hinna háttvirtu
þingmanna,
að gjöra fáeinar almennar athugasemdir
viðvíkjandi þessu máli, ef ske mætti, að þær
gætu leiðbeint mönnum til þess, að skoða og meta þetta mál frá
réttu og heppilegu
sjónarmiði.
Þingmenn
hara nú seð og heyrt, hvernig nefndarálit
þetta, sem
eg nú las, er af hendi leyst.
Eg el' sannfærður
um, að allir játi,
að það var hið mesta vandaverk fyrir nefndina, að leysa þetta starf
vel og heppilega af bendi, og að það á hinn bóginn var eigi síður næsta ábyrgðarmikið
fyrir hana, að leysa það illa eður óheppilega af hendi.
En, hátt virtu þingmenn!
öll löggjafarmál
eru
mestu vandamál;
að fjalla um þau er hinn mesti vandi, ef lögin
eiga að vera góð, og hinn mesti
ábyrgðarhluti
er það,
ef lögin
reynast ekki góð.
Það, sem eg sagði, má því með sanni segja
um tilbúning allra laga; það er ekki svo lítilfjörlegt
löggjafarmálefni til, að það sé ekki hið mesta vandaverk,
að skipa fyrir um
það með góðum lögum.
Þetta kemur
nú til af því, að félagslífið,
þjóðlífið er, sem
menn kalla, «Organisme»,
samgróin eða samvaxin lífsheild,
með
ótal smærri sem stærri liðum og lífsgreinum,
sem hver fyriI' sig
hafa tilsvarandi
þýðingu og ætlunarverk
í heildinni.
Her tengir
því óslítanleg
eining óendanlega
margbreytni
saman.
En nú eru
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það einmitt lögin, sem eiga að gefa þessari lífsheild slna réttu
mynd, sína réttu stefnu og sitt rðua lífsskeið, og með því nú alls
konar líf, eins og ver allir vitum, eptir eðli sínu er óstöðvandi rás
og starfsemi, þá hlýtur hver lagaskipun sem er, enda þótt hún
varði hinar Iítilfjörleguslu
greinir
eður liði þjóðfélagains,
annaðhvort að bata eða þá að skaða þjóðlífið í heild sinni, þá lífsheild,
sem hún er ómissandi liður í, þó lítið sé.
Hið margbreytta
og
margvíslega efni laganna er þannig
jafnan
að skoða
sem eina
heild, þar sem hin einstöku
atriði standa í óslítanlegu sambandi
hvert við annað innbyrðis og við heildina yfir höfuð, því serhverri
smágrein þjóðfelagsins
geía lögin eða eiga að gefa eðlilega þýðingu í félagsheíldlnni.
Eg tek það sterklega fram, að lögin verða
að koma fram í þjóðfélagslífinu,
annaðhvort
sem styrkjandi og
styðjandi eða truflandi
og eyðandi felagslífinu.
Það er i alla staði
heppileg samlíking, að jafna vondum lögum saman við sjúkdóma,
því vond lög hafa öldungis samkynja áhrif á þjóðlífið,
sem sjúkdómarnir á sálu vora og líkami. Sjúkdémarnir
eru svarnir óvinir og
eyðileggjendur
lífsatla í líkama vor sjálfra; vond lög eru niðurdrep
og bannvæn átumein í lífsöflum þjóðlíkama vors. Eg tek nú þetta
fram til þess, að ver þess betur,
glöggvar og innil-egar skýrum
fyrir oss, hvað ver, alþingismenn
Íslendinga,
höfum her fyrir oss.
Já, hvað er það eiginlega, sem vér höfum hérna liggjandi á borðunum fyrir framan oss? Vér vitum það allir. Á þessum blöðum,
á þessum fáu blöðum felst undirbúningur
til nýrrar stjórnarskrár
handa Íslandi; á þessum blöðum eru skoðanir vorar, sannfæring og
tillögur um meginlögmál þau, sem eiga að stýra og stjórna þjóðlífi voru í aðalrás þess og aðalstefnu um ókomin ár og aldir.
Eg er sannfærður
um, að eg með þessari
fáorðu bendingu
hef gefið yður, hátt virtu þingmenn,
glöggva hugmynd um helgi og
þýðingu þess mikilvæga starfa, sem þér fóluð nefndinni á hendur,
og eg er líka sannfærður
um, hvernig þer, hver fyrir sig, og allir
til samans,
skoðið stöðu yðar og ætlunarverk
gagnvart
þessum
starfa nefndarinnar,
sem nú liggur fyrir yður til ýtarlegri
yfirvegunar og endilegra úrslita.
Eg er sannfærður
um, að þér eruð
mer allir, hver með öðrum, samdóma um það aðalsjónarmið,
sem
eg hef tekið fram, og skyldu yðar og vor allra gagnvart því.
Að
vísu veit eg vel, að sumir ar 0811 eru kvaddir á þetta þing serstaklega af konunginum,
aptur aðrir serstaklega af þjóðinni, en s~
betur að gætt) erum ver allir jafnt kvaddir á þetta þing af guði,
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af konunginum
og af fósturjörðinni,
til þess að leiða mál þetta svo
1iI lykta, að úrslit þess á allan hátt samsvari
þeim helga og háleita tilgangi, sem eg nú hef tekið fram.
Öllum
þingmönnum
hlýtur því að vera jafnljóst og jafnheilagt
ætlunarverk
sitt á þessu
þingi; og eg þykist sannfærður
um það, og er þess fullviss,
að
serhver ar oss finnur ötlugt og innilega til þess,
að hyggjuvitið
leiðbeinir honum,
hjartað knýr hann, og viljinn fastákvarðar
hann
til þess, að vinna nú, meðan þetta fárra augnablika tækifæri gefst,
með sínum beztu kröplum, að því allsherjar augnamiði, sem stjórnfrelsismál Íslands stefnir að.
Eg þykist fullviss um,
að her er
enginn svo vanhygginn,
að honum verði. það á, að leggja fótaketli
fyrir niðja vora, svo þeir ekki fái keppt áfram á skeiði fullkomins
þjóð frelsis að hinu setta allsherjar- takmarki mannlegs lífs.
Eg
leyfi mer að líkja stjórnarskrá
islands
við i4kur þann,
þar sem
þjóðkraptar
vorir eiga að lifna í, glæðast,
þróast
og þroskast í.
það er satt:
Kraptar vorir eru að vísu litlir og vanrnegna,
þeir
eru kúgaðir, veiklaðir og kæfðir niður af innri og ytri hörmungum; þær raunir eru að vísu óteljandi, bæði frá mannanna og náttúrunnar hendi,
sem í langan aldur hafa dunið yfir þetta kalda,
hrjóstuga
land, þessa fámennu þjóð; en ver megum þó ómögulega
gleyma því, að þessir vorir veiku kraptar eru frá guði, að það eru
ósigrandi kraptar, sem allar hörmungar
og þjáningar undanfarinna
alda ekki hara getað gjört útaf
við. Gætum vel að því, að þessir
kraptar geta eflzt og þroskazt óumræðilega
f góðum og Irjóvsðrnum akri; fái þeir hvatir og hjálp,
ná þeir föstum rótum, vexti og
viðgangi, getum ver verið þess
öldungis
fullvissir,
að óvinirnir,
sem hingað til kúguðu þjóðlíf vort, sjá ser til óvænna og leggja á
flótta.
Á þessu sjáum ver, hvílíkt vandaverk það er, að búa til góða
stjórnarskrá
fyrir island, og þó er þvi miður á enn fleira að líta.
Ver getum eigi komizt hjá, að líta á tímann, sem ver lifum á;
þessi tími er tími misskilningsins
og villunnar.
Hugmyndir manna
eru óglöggar, hugsjónirnar
daprar, tíminn beitir þráa á móti sannleikanum;
um það, hvað se satt og rétt, drottnar hin banvænasta
évissa, tilfinningarnar
eru hvorki næmar ne hreinar, viljinn veikur
og hvikull, og kraptarnir
til að ryðja hinu illa á braut eru allt of
veikir; þetta er eðlileg atleiðing af því illa ástandi, sem ver höfum
orðið að búa við. Ver sjálfir erum því miður börn tímans, og fáum að mörgu leyti ekki haflð OS8 yfir þann Uma, sem ver lifum
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á; villa tímans, gallar og ófullkomlegleikar
hafa, hvort sem ver
viljum eða ekki, áhrif á oss.
Af þessu flýtur, að ver höfum að
mörgu leyti ólíkari skoðanir á almenningsheillurn
vorum, en vér ella
hefðum, með því líka þær dragast svo mjög I ýmsar áttir eplir þeirri
stöðu,
sem ver stöndum
I I mannlífinu.
Ver erum, í einu orði
að segja, ekki eins andlega óháðir eins og vera skyldi.
Allt samnn þetta leiðir til tvístrings
og sundrúnar
frá einni samvinnandi
aðalstefnu.
En her er bót í máli, sannleikurinn
og föðurlandsástin hljóta her að bera sigurinn Út' býlum, og að sameina allar
hinar ólíku stefnur.
Á þeirra altari er það heilagasta
skylda vor
að leggja niður allan misskilning,
allt kapp, allar einstrengingslegar skoðanir.
Það var mikið réttilega
tekið fram, þegar þetta
mál kom fyrst inn á þingið, að ver skyldum vinna með sameiginlegum kröplum og einnm bróðurhuga
að þessu allsherjarmáli
voru.
Eg skora nú á yður, hátlvirtu þingmenn,
að láta þetta á sannast í
verkinu.
Og til þess nú að allir þingmenn
geti sem bezt neytt
krapta sinna Í þessu máli, sem bezt séð, hvað reit er og við á,
og hart sem mest áhrif á rétt úrslit málsins, þá mun nefndin reynast fús á, að taka við sérhverri
skynsamlegri
bending, frá hverjum þingmanna
sem hún kemur,
og reyna til að sam rýma hana
við skoðun sína og stefnu.
Eg skal svo ekki að sinni fjölyrða meira um þetta mál, né
tala frekar um ástæður nefndarinnar
fyrir stjórnarskránni;
það getur vel verið, að það séu einslök
orðatiltæki
her og hvar, sem
nefndin vildi breyta; þannig væri til að mynda I 10. greininni eflaust réttast að sleppa úr orðunum:
«konungi,
jarli og fyrir
framan orðið:
«alþingi» í þeirri málsgrein,
þar sem talað er um
ábyrgðina.
Þessa og, ef til vill, fleiri smábreytingar
áskil eg
nefndinni
rétt til að gjöra,
og það er sjálfsagt
heppilegra,
að
nefndin gjöri það, en að þingmenn
gjöri svo og svo mörg breytingaratkvæði,
því þau geta hæglega
leitt af ser kapp og misskilning, sem villir sjónir á aðalmálinu.
Forseti:
Eg vil skjóta því til þingmanna,
hvort þeir óska
heldur, að nefndarálitið
se rætt Í heild sinni eða þVÍ sé skipt í
kafla, og hver kafli ræddur fyrir sig.
Framsögumaður:
Eg held það yrði að vísu hægra fyrir þingmenn, að ræða málið Í köflum, en eg vil þó ráða frá því, að því
sé skipt í smáa kafla, þvi það veldur of mikilli tímatöf.
Vildu
menn skipta málinu, held eg færi bezt á, að skipta því eptir niðJ}

263

urlagsatriðunum
og ræða það þannig í eins mörgum
köllum og
töluliðirnir í niðurlagsatriðunum
eru, en mer fyrir milt leyti stendur alveg á sama, hvort málið er rætt í köflum eða ekki; eg hef
fullkomið yfirlit yfir málið, þó það se rætt í heild sinni.
Halldór
Kr. Friðriksson:
Eg álít óþarft að skipta nefndarálitinu I kalla, því að á þessu stigi málsins verður að eins rætt um
aðalatriði þess.
Ef svo sýndist, væri miklu réttara að ræða það í
köflum við ályktarumræðuna.
Forseti:
Að skipta því í sundur við ályktarumræðuna.
þyki!'
mer ekki ástæða til, úr því þess er ekki óskað við þessa umræðu.
Eg set það því til umræðu allt í heild sinni, bæði frumvarp nefndarinnar með aðalnppástungu
hennar,
og svo vara-uppástungurnar.
Konungsfulltrúi : Þetta mál er, eins og hin heiðraða nefnd
kemst að orði í nefndarálitinu,
þegar orðið svo margrætt og rakið
út í æsar, að eg er henni alveg samdóma um það, að ónauðsynlegt se í þetta skipti að ræða serstök atriði þess.
Málið er öllum þingmönnum
fullljósI, og ekki siður er það þeim fullljóst
eptir
hinni konunglegu
auglýsingu
til þessa alþingis,
hvernig hans hátign konungurinn
lítur á málið.
Konungurinn
hefur { auglýsingunni skýrt og skorinort tekið fram öll aðalatriði málsins,
sem ágreiningur
hingað til hefur verið um milli hans og alþingis,
og
undir eins að konungurinn
tilkynnir þinginu,
að hann framvegis
muni verða reiðubúinn
til að verða við óskum þeim, sem, þegar
málið verður íhugað með meiri rósemi,
kunna að koma fram frá
íslands hálfu um, að komið verði á slíkri stjórnarskipun,
sem sé
byggð á þeim grundvelli, er geti samrýmzt ríkisstjórnartilhögun
þeirri,
sem nú er, og hinni óaðskiljanlegu
heild ríkisins; undir eins lýsir
hann yfir óánægju sinni með þær uppástungur
frá þingsins hálfu,
sem hafa valdið því, að samkomulag
um þetta allsherjarmál
ekki
hefur komizt á. Það getur eptir hinni konunglegu auglýsingu ekki
verið vafi um það, bæði að konungurinn
óski að gefa Íslandi frjálslega stjórnarskrá,
og að hann ekki geti aðhyllzt þær tillögur þingsins frá í hitt eð fyrra, sem snerta tilhögun
á hinni æðstu stjórn
landsins,
og ábyrgð þá, sem henni er samfara.
En með því aðal uppástunga
hinnar heiðruðu nefndar með tilIili Iii þessara ákvarðana fer í sömu átt og það langtum lengra en
þingið í hill eð fyrra, er það deginum ljósara, að hún getur ekki
komið að neinum notum,
þó að þingið aðhyllist hana.
Eg skal
þess vegna ekki spilla þingtímanum
með því að ræða aðaluppá-
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stungu nefndarinnar, heldur 'að eins skýrskota til þess, sem í þessu
tilliti er tekið fram í hinni konunglegu auglýsingu, og til þess sem
eg á undanförnum þingum ýtarlega hef skýrt frá um öll atriði
þessa máls. Ekki heldur ætla eg að rekja þær athugasemdir, sem
nefndin hefur byggt þessa aðaluppástungu
á, þó að þær eptir
minni meiningu að mestu leyti séu rangar, því þar sem niðurstaðan
er ónýt, er það ónauðsynlegt nákvæmar að rannsaka grundvöllinn,
sem hún er byggð á.
Hvað hina fyrstu varauppástungu nefndarinnar snertir, skal eg
geta þess, að mer virðist hún benda að þeim vegi, sem þingið
á að fara, ef það óskar «conetttuuonel» stjórnarskrár,
en hún fer
í þessu tilliti eptir minni skoðun bæði of langt og of stutt. Eg
skil nefnilega þessa varauppástungu á þann hátt, að það sealvarleg ósk þingsins að útvega landinu frjálslega stjórnarskrá, og að
það þess vegna sé tilgangur uppástungunnar, að biðja hans hátign
konunginn af konunglegri náð sinni að gefa landinu þessa stjórnarskrá, og að gefa hana svo frjálslega og óskum þingsins svo samkvæma, sem honum frekast er unnt, og þennan veg álít eg hinn
heppilegasta, því stjórnarskráin á, hvort sem er, að vera náðargjöf konungsins, eins og eg tók fram um daginn, eins og þingið
hefur áður kannazt við í ávörpum sínum, og eins og grundvallarlög Danmerkurríkis voru náðargjöf konungsins, og þess vegna getum ver ekki með neinu móti fengið betri kjör í þessu tilliti, en
með því að fela konunginum málið á hendur. En mer virðist hin
heiðraða nefnd, þó að hún með þessari uppástungu hafi bent að
hinum rétta vegi, ekki hafa vísað hann á sem heppilegastan hátt.
Uppástungan er að mínu áliti of óákveðin, það er að segja: eptir
að ver erum búnir á 3 hinum síðnstu þingum að ræða þetta mál
í öllum atriðum þess, virðist mer það of óákveðið frá þingsins
hálfu, að eins að stinga upp á, að þingið fái nú þegar fullt löggjafarvald og fjárforræði með þeim fáu skilyrðum, sem tekin ern
fram í uppástungunni;
því hún gjörir með því ráð fyrir, ef eg hef
skilið hana rétt, að alþingið að öðru leyti haldi fyrirkomulagi því,
sem ákveðið er í alþinglstilskipuninni,
en sem reynast mun næsta
ónógt og óhentugt fyrir löggjafarþing.
Eg skal taka til dæmis Ml
þinpsköpin, reglurnar um réttindi þingmanna, um stöðu konungsfulltrúa, um sölu þjóðeigna, um dómsvaldið, og um hin borgaralegu réttindi, sem frjálsleg stjórnarskipun fyrst og fremst á að veita
þjóðinni, o. s. frv. Mer virðist það ekki líklegt, að konungurinn
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muni vera fús á að veita þinginu löggjafarvaldið,
án þess undir
eins að ákveða allt það, sem í sambandi við það útheimtist
til að
gefa landinu frjálslega og góða stjórnarskipun,
og þar sem samkomulagi um öll þessi atriði, að undanteknu
þvi eina, sem eg gat
um áður, hefur verið náð á undanförnum
þingum, virðist mer það
einnig frá þingsins hálfu of óákveðið, að biðja um löggjafarvald
á
þennan hátt.
Á hinn bóginn virðist mer það ísjárvert frá þingsins hálfu, að
setja þau atriði, sem tekin eru fram I varauppástungunnl,
sem skilyrði, því þó eitt þeirra se mikilsvarðandi,
en hin ekki, eiga þau
þó ekki að fá þá þýðingu, að þau, ef svo vill til að konungurinn
getur ekki aðhyllzt þau, geti spillt málinu í heild sinni.
Að mínu
áliti er það nefnilega aðaltilgangur
þessarar varauppástungu,
að
útvega landinu stjórnarbótina
sem fyrst;
hefði eg verið nefndarmaður,
mundi eg hafa stungið upp á að beiðast þess, að konungurinn
veitti oss þessa náðargjöf til þjóðhátíðar
vorrar, sem fer
I hönd að sumri komanda,
því eg get ekki ímyndað mer neitt,
sem mundi vera bæði konunginum
og þjóðinni kærara við þetta hátíðlega tækifæri, heldur en þetta; en sé það svo, má að mínu áliti senda
konunginum
bænarskrá
þingsins þannig lagaða, að þingið geti átt
það víst, að hún verði tekin til greina,
ekki að eins á þann hátt,
að nýtt frumvarp
til stjórnarskrár
verði lagt fyrir þingið í næsta
skipti, heldur þannig að stjórnarskráin
geti orðið lögleidd að minnsta
kosti til vors komanda.
En það getur orðið þessu til fyrirstöðu,
ef þau atriði, sem nefndin stingur upp á, verða sett sem skilyrði,
á meðan það er auðsætt,
að þau ekki geta haFt meiri áhrif á ályktun konungsins
um það, hvort þau séu aðgengileg
eða ekki,
hvort sem þau verða selt sem skilyrði eða sem nlðurlag satriði, og
þingið beiðist þess, að konungurinn
taki þau til allramildustu
yfirvegunar. og ef honum þyki það mögulegt,
taki þau til greina víð
lögleiðing stjórnarskrárinnar.
Af þessum ástæðum skal eg mæla á móti uppástungu
nefndarinnar eins og hún liggur fyrir, en eg skal biðja hina heiðruðu
nefnd að taka til yfirvegunar,
hvort hún ekki geti breytt henni á
þann hátt, sem eg hef bent að, þannig að alþingið beiðist þess,
að konungurinn
veiti landinu stjórnarskrá
með svo frjálslegum
ákvörðunum,
sem honum
eptir umræðnm þeim, sem átt hafa ser
stað á þingiuu bæði í þetta skipti og áður, virðast mögulegar,
og
.að hann serlega aptur að nýju taki til yflrvegunar, hvort hann geti
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tekið þau undir tölul. 1. og 2. tilgreindu
atriði til greina við lögleiðing frumvarpsins.
Ef varauppástungan
verður orðuð á þennan
eða á líkan hátt, skal eg mæla með henni sem bezt eg get.
Hvað serlega viðvíkur atriðum þeim, sem nefndin hefur tekið
fram í varauppástungunni,
skal eg geta þessa:
Föst fjárhagsáætlun var í ástæðunum fyrir frumvarpinu
1867 talin nauðsynleg,
vegna
þess að ársgjaldið frá ríkissjóðnum
er einhver hin helzta tekjugrein
landsins,
og vegna þess að alþingið ekki getur átt fund á hverju
ári; og alþingið 1867 fellst á þessa ákvörðun, sem, af því að hina
föstu fjárhagsáætlun
verður að ákveða með lögum, yfir höfuð að
tala ekki getur verið fsjárverð frá þingsins hálfu.
Eg skal að öðru
leyti með tilliti til þessa atriðis skýrskota til umræðauna
á þinginu
1867, þar sem hin fasla fjárhagsáætlun,
ef eg man rétt, var samþykkt við atkvæðagreiðsluna
með 16 á móti 2 atkvæðum.
Tölul.
1. stafl, b, «að engin gjöld eða álögur verði lagðar á Ísland til
sameiginlegra
málall er stjórnarskránni
um hin sameiginlegu
málefni landsins alveg óviðkomandi,
og getur ekki staðizt með 2. gr.
laganna frá 2. jan. 1871, þar sem f þessu
tilliti er ákveðið,
.að
ísland leggi ekki neitt til hinna almennu þarfa ríkisins, á meðan
það ekki hefur fulltrúa á ríkis þinginu, en um það, og hvort Ísland
eigi að hara fulltrúa á ríkis þinginu
verður að eins ákveðið með
lögum,
sem bæði hið almenna löggjafarvald
ríkisins og hið serstaklega
löggjafarvald
islands
samþykkir».
Samkvæmt
þessari
grein er uppástungan
undir staflið b bæði óhafandi og alveg ónauðsynleg.
Þar sem töluliður 2. stingur upp á, að serstakur
ráðgjafi sé skipaður í Kaupmannahöfn
fyrir íslands mál, sem hafi ábyrgð á stjórnarstörfum
sínum fyrir alþingi, er mer það ekki fullljósi, hvernig hin heiðraða
nefnd skilur þessa uppástungu.
Sameining hennar sú, að öll Íslands mál verði falin einum ráðgjafa
á hendur, sem hafi ábyrgð fyrir alþingi, þá er uppástungan
alveg
samkvæm
ákvörðununum
um þetta atriði í frumvarpinn
frá í hitt
eð fyrra; en se meining hennar, að hinn íslenzki ráðgjafi ekki, ef
konungurinn
skipar svo fyrir, takist á hendur önnur ráðherrastörf
í sambandi við hin íslenzku mál, þá er hún bæði í stríði við hið
konunglega
-Prærogarív- (einkarettindi)
og að mínu áliti mjög óheppileg frá Íslands hái fn. Eg skal að öðru leyti skýrskota
til
þess,
sem eg í þessu tilliti hef tekið ýtarlega fram á undanförnum þingum, og eg get, ef uppástungan
miðar til þessa, ekki mælt
fram með henni, þó að eg að öðru leyti ekki hafi neitt á móti
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þvi, að hún verði tekin fram sem niðurlagsatriði,
eins og eg áður
benti á.
Hvað 3. tölul, þessarar varauppástungu
snertir, er það auðsætt,
að hann er alveg ónauðsynlegur,
þvi það hlýtur
að vera
sjálfsagt,
að hið löggefandi alþingi eigi kost á að taka stjórnarskrána til meðferðar i heild hennar, ekki að eins að 6 árum liðnum, heldur þegar þingið sjálft óskar þess,
annaðhvort
í fyrsta
skipti, er þingið kemur saman,
eða hve nær sem það sjálft vill.
En ákvörðun i stjórnarskránni
um, að hún eigi að vera gildandi að
eins til bráðabyrgða,
álít eg óhafandi
og stríðandi móti eðlilegum
tilgangi grundvallarlaga.
þar sem nauðsynlegt
er að þessi lög fremur öðrum eigi traust þjóðarinnar,
einnig með tilliti til festu þeirra,
og verður þess vegna í þeim að ákveða reglur þær, er gilda eiga
um breytingu á þeim,
og vera meira tryggjandi
heldur en með
tilliti til annara laga. Eg skal þess vegna fastlega ráða frá., að aðhyllast þennan tölulið.
Að svo miklu leyti sem nefndin enn fremur til vara stingur
upp á þvi, að þjóðfundur
með samþykktaratkvæði
verði saman
kallaður á Íslandi árið t 87 4, skal eg skýrskota til hinnar konunglegu auglýsingar
og til þeirra ýtarlegu umræða
um þetta atriði,
sem fram hafa farið á undanförnum
þingum, og einungis bæta því
við, að mer getur ekki skillzt, hvernig menn geta lagt meiri þýðingu í samþykki þess konar sérstaks þings eða þjóðfundar,
heldur
en í samþykki alþingis,
þvi það segir sig sjálft, að samþykktaratkvæði það, sem þjóðfundurinn
ætti að hafa,
ekki með neinu
móti getur gripið fram fyrir samþykktarog úrskurðarvald
það, sem
vafalaust ber hans hátign kon ung inum.
En það, sem hingað til
hefur valdið þvi, að ver ekki höfum fengið stjórnarskrá,
er vafalaust það, að konungurinn
af ástæðum þeim, sem skýrt ern teknar fram i auglýsingunni
til þessa þings,
ómögulega
hefur getað
aðhyllzt uppástungur
þingsins, og að konungurinn,
þó að hin gildandi lög ekki veiti þinginu samþykktaratkvæði,
hingað til ekki hefur viljað á móti óskum þingsins lögleiða stjórnarskrána
með öðrum ákvörðunum
en þeim, sem samþykktar
hafa verið af þinginu.
En það er óhugsandi,
að þjóðfundur
geti átt meira vald, heldur
en það samþykktarvald,
sem á þennan hátt «Iactísk»
hefur verið
veitt alþinginu.
Framsögumaður:
Út af ræðu hins háttvirta
konungsfulltrúa
verð eg að leyfa mer að tala fáein orð, en þau skulu ganga í þá
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hina sömu stefnu, sem eg vil leggja í ræðu konungsfulltrúa,
nefnilega í þá stefnu, er til sátta og samkomulags
miða.
Eg skal þá
fyrst taka það fram, að frá sjónarmiði
nefndarinnar,
og, eg vona,
alls þingsins, ern ástæður nefndarinnar
fyrir aðaluppástungunni
að
einu leyti byggðar á þeim skilrikjum
og sönnunum,
sem margsinnis áður hafa komið fram frá íslands hálfu í þessu máli, og að
hinu leytinu á þeim orðum Danakonungs,
sem til færð eru framan
við grundvallarlög
Danmerkurríkis
5. júní 1849,
þessum
orðum:
«af fri kong el. Magtfuldkommenhed"
í sambandi
við allt, sem
komið er fram frá hálfu Danakonunga
viðvíkjandi fullkomnu jafnrétti Íslendinga
við Dani, bæði á undan og eptir að þessi grundvallarlög voru gefin út.
þetta stendur enn sem fyrri sem óhagganlegur réttur grundvöllur
fyrir aðaluppástungu
nefndarinnar.
það
er satt, að grundvallarlögin
voru reyndar í vissum skilningi náðargjöf fyrir Dani, en eiginlega
var það þó hið konunglega
fyrirheiti
4. apríl 1848,
sem náðargjöfin
var fólgin i; en af henni flutu
grundvallarlögin
sem sjálfsögð afleiðing,
og gæti maður að því,
að oss Íslendingum
var einnig heitið • af fri kongelig Magtfuldkomrnenhed»
stjórnarbót
og jafnrétti
við samþegna
vora Dani, og
einmitt
þessu sama konunglega
fyrirheiti,
þessu
heitorði
einvaldskonungsins
hefur enn eigi verið veitt fullnusta,
og verður
ekki ve ilt fullnusta nema með því móti, að ver Íslendingar
Iáum
það stjórnarfyrirkomulag,
sem farið er fram á í fyrsta níðurlagsatriði nefndarinnar,
þá er það öldungis
auðsætt,
að staðfesting
stjórnarskráar
þeirrar, sem nefndin stingur upp á, er einnig sjálfsögð afleiðing hins konunglega
fyrirheitis
frá 4. apríl 1848, eins
og grundvallarlögin
voru það fyrir Dani 5. júni 1849.
Svona er
málið rétt skoðað.
Náðargjöfin
er gefin, og af henni flýtur rðtturinn.
Hvað varauppástungu nefndarinnar
snertir,
þá þótti konungsfulltrúa hún að einu leyti nu of óákveðin,
og að öðru leytinu fara
of stutt,
og gaf nefndinni bendingu
í þessu tilliti í þá átt, er
nefndin skyldi beina uppástungunni.
Að öðru leyti var hann þó
samdóma nefndinni um uppástunguna
í «Principinu;
en mer fyrir
mitt leyti sýnist það alveg rétt, að hafa uppástunguna
þannig
kveðna, án þess að taka fram hin einstöku atriði, því það var tilgangur nefndarinnar,
að gefa til kynna, að konungur
gæfi oss Íslendingum strax að minnsta kosti svo fullkomna stjórnarbót,
sem honum frekast þóknaðist,
á þeim grundvelli,
sem bæði aðaluppástungúá-
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an og varauppástungan
tekur fram;
það er með öðrum orðum:
nefndin er öldungis á sama máli sem konungsfulltrúi,
svo að þær
breytingar,
er hann ræður nefndinni
til að gjöra, geta ekki annað
orðið, e n einungis enn þá skýrar! og fyllri orð, til að gefa meining hennar til kynna;
eg skal bera mig saman við samnefndarmenn mína um það,
að hve miklu leyti nefndin álítur ástæðu til
að taka bendingu
konungsfulltrúa
til greina i þessu tilliti.
Hvað
það snertir, að nefndin stingur upp á, að engin föst fjárhagsáætlun se ákveðin, þá er það að visu satt, sem konungsfulltrúi
sagði,
að alþingi 186i lagði ekki áherzlu á þetta atriði.
Reyndar get eg
borið vitni um það, að í stjórnarmálsnefndinni
þá urðu miklar umræður um þetta atriði, því að mönnum þótti sem það mundi skerða
fjárforræði
alþingis nm of, að hafa fasta fjárhagsáætlun,
og álitu
eins og er, að sú fasta fjárhagsáætlun
var í «principinu
alveg röng.
Eg get að vísu ekki neitað því, að menn kynnu í fljótu bragði að geta
skoðað árstillagið
úr ríkissjóðnum
sem nokkurs
konar át yllu fyrir
því, að hafa fasta fjárhagsáætlun,
en se málið betur skoðað niður
f kjölinn, er tillagið engin sönn ástæða fyrir þvi að hafa fasta fjárhagsáætlun.
Hins vegar er það auðsætt,
að því óák veðnari sem
varauppástungan
er, og því frjálsari hendur sem þingið gefur konungi yfir höfuð, því eðlilegra og sjálfsagðara
er það, að þingið taki
fram þau atriði, er það álítur nauðsynlega
tryggingu
fyrir stjörnfreisi landsins og ómögulega
getur á hinn bóginn orðið málinu til
hindrunar,
þvi að þetta atriði, að engin föst fjárhagsáætlun
se ákveðin, liggur einmitt í eðli allrar «constitutionel
Forfatning» , svo að
þingið í þessu tilliti ræður einmitt til þess, sem er hið almenna,
en ekki til þess, sem er undantekning.
Hvað tölul, 2. b snertir,
þá vil eg taka það fram, að nefndin hafði þetta atriði að skilyrði
vegna þess, að hún ekki byggði á stöðulögunum
18i 1, en frá
sjónarmiði
konungsfulltrúa,
þá er auðvitað,
að hún ekki er nauðsynleg, en hún getur þó aldrei orðið skaðleg,
og því sizt verður
það með sanni sagt, að hún se óhafandi.
t tilliti til þessa get eg
eigi út af orðum konungsfulltrúa
leitt hjá mer, að taka það fram,
að það er einmitt það, sem sanna á frá óhlutdrægu
sjónarmiði,
að
stöðulögin
2. janúar I8i 1 séu bindandi lög fyrir Ísland, en ef menn
vilja i þessu máli, sem öllum hlutaðeigendum
mun koma bezt, slá
stryki yfir öll kapps mál, þá er bezt að láta þetta atriði vera öldungis óumtalað og óafgjört í þingræðunum
að þessu sinni. Nefndin
hefur líka einmitt
farið miðlunarveg,
til að komast
hjá þessu
II
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spursmáli, og væri æskilegt, að mönnum gæti skilizt, að þessi hennar
aðferð getur orðið, eins og hún er löguð og liggur fyrir, til þess,
að sameina hinar mismunandi
kappsstefnur
manna að undanförnu,
án þess að præiudicera landsréttindi
íslands i nokkurn handa máta.
Konungsfulltrúi
tók fram, hvort það væri meining nefndarinnar,
að
serstakur
ráðgjafi væri skipaður I Kaupmannahöfn,
sem hefði öll
málefni Íslands á hendi,
og engin önnur,
eða það væri meintur
ráðgjafi,
sem líka gæti haft ráðgjafastörf
fyrir Danmerkurriki
á
hendi.
Í tilliti iii þessa skal eg geta þess, að nefndin hafði hið
sama fyrirkomulag
fyrir augum, sem Danakonungur
hérna um árið
hét hinum serstöku
hlutum Danaveldis,
sem grundvallarlög
Dana
ekki væru gildandi fyrir.
Hvað hér var meint með sérstökum
ráðgjafa, getur enginn efi verið um.
Auglýsingin
frá 1852 er ekki
undirorpin
neinum
misskilningi.
. Það er einnig auðsætt,
að hið
eina practiska,
hvað f slandsrnál snertir, er, að einn ráðgjafi sé fyrir
Íslands hönd,
og það getur engum
skynsðmum
manni komið til
hugar, að nefndin haldi því fram, að skerða præroqatioa konungsins, þó hún sýndi fram á, að ráðgjafastjórnin
hlyti að verða völt
og óhagkvæm
fyrir ísland,
ef sami ráðgjafi væri skipaður bæði
fyrir hönd íslands
og Danmerkur,
af þvi þá yrði einn og hinn
sami maðurinn fyrir ólíkum
og ósamkynja
áhrifum.
Það getur t.
d. hæglega orðið ráðgjafaskipti
af einhverjum
ástæðum í Danmörku,
sem Íslandi væri með öllu óviðkomandi,
og þannig fengju ráðgjafarnir, þegar allt af kæmu nýir og nýir, aldrei næga reynslu eða
tíma til, að setja sig inn í málefni Íslands, sem bæði eru mjög svo
einkennileg
og serstökum
erfiðleikum
bundin,
að því leyti sem
landið er í svo miklum fjarska.
Það sér nú líka hver heilvita maður,
að prærogativa, eður tignarréttindi
konungsins geta með engu mögulegu móti hugsazt að geti gjört það hagkvæmt, sem er óhagkvæmt, það
rétt, sem er rangt f sjálfu sér, heldur er það sljórnspeki
konungs
og hyggindi,
sem leiða hann til þess að neyta præroqatioa sinna
samkvæmt
því, sem bezt fer fyrir land og lýð, f þessu tilfelli fyrir
Ísland og Íslendinga.
Eg verð því að álíta, að prærogativ»
hans
hátignar konungsins
væru þá einmitt skert, er hann ekki eins vel
getur falið einum
sérstökum
ráðgjafa
á hendur
íslands málefni,
eins og öðrum, sem fleiri störf hefði á hendi,
og að hann einmitt þá neytir «prærogauvssíns eðlilega og réttilega,
ef hann felur þeim manni Íslands
málefni,
sem fær er um þau að fjalla.
Viðvíkjandi tölulið II. 3, þá er það satt, að þingið sjálfsagt hefur
tl
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hinn svo nefnda initiativ-rett
til breytingar
á stjórnarskránni,
en
það skiptir allt öðru máli.
Meiningin
í þessum
tölulið
er sú,
að þessi stjórnarskipun
er að eins Líl bráðabyrgða.
Í'ingíð felur
konungi á hendur að gefa stjórnarskipun
svo frjálslega, sem framast er auðið á þeim grundvelli,
sem það hefur tekið fram.
En
þessi stjórnarskipun
á alls ekki að hafa «Characteer»
af staðfastri
stjórnarskrá,
heldur að eins vera, sem menn segja, af «provisorlsk
Characteerv,
enda hefði nefndin ella vikið frá þeim grundvelli,
er
þjóðin hafði falið henni á hendur að byggja á. það lengsta, sem
nefndin gat í þessu tilliti farið, var, eins og tekið er fram í nefndarálitinu,
það, að stinga upp á þessari bráðabyrgðarsljórnarskrá,
þVÍ hún
treysti því, að tíminn og reynslan mundi sýna fram á
þær breytingar,
sem eðlilegar væru og happasælar.
Eg vona, að
þessi orð mín komi eigi í bága við miðlunarveg
nefndarinnar,
heldur einmitt sýni, að það er sannur miðlunarvegur,
sem nefndin
hefur farið.
Að öðru leyti áskil eg nefndinni
rétt til, að íhuga
nákvæmar allar þær bendingar,
er henni hafa verið gefnar,
eða
kunna að verða gefnar í þessari umræðu málsins.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg stend ekki upp af þeirri orsök,
að mér þyki nefndinni hafa svo mjög mistekizt í þessu máli, að
þörf sé á, aðálasa
henni,
heldur vil eg fúslega játa, að henni
hafi í mörgu tekízt vel að leysa ar hendi ætlunarverk
sitt.
Jeg vil
fyrst minnast
með nokkrum orðum á I. niðurlagsatriði
nefndarinnar, stjórnar-frumvarp
það, sem hún hefur skrásett.
Eg skal
játa, að það sé vel og vandlega samið, og eg vildi mjög óska, og
svo mundu fleiri gjöra, að ekkert væri því til fyrirstöðu frá hálfu
hans hátignar konungsins,
að frumvarp þetta gæti náð lagagildi,
og að frá landsins hálfu væri ekkert heldur
því til fyrirstöðu,
heldur væri það í því umdæmi,
að frumvarp þetta væri þvi eigi
of vaxið.
En af því mer þykir eigi uggvænt, að annaðhvort,
eða
hvorttveggja
það, sem eg nú hef talið, eigi ser stað,
þá vil eg
víkja að varaatriðum
þeim, sem bin heiðraða nefnd hefur sett.
Varaatriðin
undir tölulið II eru einmitt samkvæm bænarskrá þeirri,
sem eg flutti til þingsins frá sýslufundi
í Hafnarfirði.
Eg segi, að
eg hafi flutt bænarskrá
þessa,
því þó hún nú komi fram í fundarskjölum
fráþingvallafundi,
þá var aldrei til þess ætlazt,
að
hún væri lögð fram á ÞingVÖllum,
heldur var hún stýluð til alþingis, og þeim, sem fóru á fundinn, var fengin hún til að sýna
hana til sannindamerkis
um, hvað fundurinn
hefði viljað leggja
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til i stjórnarbótarmáli
voru, og höfðu þeir, sem fóru af fundinum
á Þingvöll, enga heimild til, að leggja annað í nafni fundarins
til
stjórnarmálsins
en það, sem stóð í bænarskránni.
En i sínu eigin
nafni máttu þeir eðlilega gjöra hvað þeir vildu, fundarins
vegna.
Eg held, að það hafi vakað fyrir fundinum,
er hann samþykkti
bænarskrá
þessa, þetta fornkveðna,
eptir það skáld vort, sem elskaði ættj örð sína innilega:
.Það er svo bágt að standa i stað, og mönnunum
munar
annaðhert
aptur á bak ellegar nokkuð á leið ••
Mer virðist, að þetta hið sama hafi vakað fyrir hinni heiðruðu nefnd.
Það virðist ljóst, að hún hafi séð, að það þyrfti að komast úr því
ástandi, sem er. Hún hefur ekki lengur viljað standa í sama stað
og áður, heldur hefur henni miðað áfram til samkomulags
i þessu
mikilsvarðandi
máli. En sökum þess, að mer finnast nokkrir gallar
hjá henni, vil eg áskilja mer rétt til breytingaratkvæða,
og viðaukaatkvæða, einkum við 1. tölulið í 2. katla; þann katla vil eg orða nákvæmar og ljósar. Statl. a álit eg að vísu eigi nauðsynlegt að halda,
en se honum haldið, "ii eg bæta við hann: «án samþykkis alþingis Ð. Tölul. 4. vil eg líka orða á annan veg i þá átt, að endurskoðuð
stjórnarskrá,
byggð á óskertum landsrðttlndum
Íslands, verði lögð
fyrir hið 4. þing.
En um öll þau breytingaratkvæði,
sem mer kynni
að þykja nauðsynlegt
að gjöra við varauppástunguna,
skal eg bera
mig saman við hina heiðruðu nefnd, og áskil eg mer rðtt til, að orða
þau nákvæmar, og koma fram með þau, ef mer kemur ekki saman
við nefndina.
Framsögumaður : Eg hef reyndar
enga ástæðu
til þess, að
bera beinlínis á móti þvi, sem hinn heiðraði þingmaður
Gullbringusýslu sagði viðvíkjandi umboði þeirra, sem mættu á ÞingvaJlafundinum frá Kjósar- og Gullbringusýslu,
en eg ætla þó, að Kjósarog Gullbringusýslumenn
hafi gefið þeim með kosningu þeirri á
Þingvallafund
óbundið umboð til þess, að af ráða það á Þingvallafundi, sem allur landslýðurinn
á Íslandi óskar,
og þess vegna til
að fallast á aðaluppástungu
nefndarinnar.
það á því illa við, að
efast um, að það frá þjóðarinnar
hendi se nokkuð á móti aðaluppástungunni,
því hún er. þjóðarinnar
vilji í heild sinni, og eins
á illa við, að efast um, að hans hátign
konungurinn
ekki muni
vilja fallast á hana í sjálfu ser.
Annað mál er um þau áhrif, sem
ráðgjafastjórnin,
sem nú er, kann að hafa á ályktun konungsins,
og við það miðar varauppástungan
sig. Að öðru leyti skal eg lýsa
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yfir þvi, að þingmaðurinn
er með tilliti til vurauppástungunnar
her
um bil á sömu skoðun og nefndin,
og það, sem hann í þessu
tilliti tók fram, er eitt og hið sama, sem konungsfulltrúi
benti á,
og mun nefndin því, eins og eg áður gat um, vera fús á að taka
þessar breytingarbendingar
eður atkvæði,
sem hann ráðgjörði.
til greina með tilliti til þess, hvernig
niðurlagsatriði
II verði sem
heppilegast
orðað.
Petur Petursson:
Hinn háttvirti
framsögumaður
talaði að
þessu sinni með allri þeirri stillingu og sanngirni,
sem búast mátti
við af honum, og sem er samboðin þessu mikilvæga máli; og það
gleður
mig, að hinum hæstvirta
konungsfulltrúa
og honum kom
saman um þau atriði, sem mer þóttu helzt athugaverð.
Eg þarf
því eigi að gjöra eins mörg breylingaratkvæði
og mer höfðu komið
til hugar, áður en eg heyrði þá tala, en verð þó að áskilja mer
rett til, að gjöra dálítið breytingaratkvæði
við 1. tölulið í niðurlagsatriðum
nefndarinnar,
og skal eg ráðfæra
mig nákvæmar um
það við hinn háttvirta framsögumunn.
Björn Petursson:
Eg ætla ekki að þessu sinni að flytja langt
erindi, en einungis geta þess, að mer finnst,
að hin heiðraða
nefnd hafi lokið mjög vel ætlunarverki
sínu; og að minni hyggju
eru tillögur hennar í þessu máli öldungis samkværnar því, er nú
virðist að vera vilji þjóðarinnar;
en eg skal ekki fara fleirum orðum um það efni;
nefndarinnar
verk mun bezt hrósa ser sjálft.
En eg skal þó með tilliti lil uppástungu
nefndarinnar
í 9. grein
frumvarpsins
um jarlinn leyfa mél' að taka það fram, að mer þykir
hún ísjárverð.
Eg játa að vísu, að með þvi móti yrði hægast. að
leysa hnútinn i stjórnarmálsdeilu
voni við Dani, nefnilega að draga
hina æðstu stjórn landsmálanna
inn í landið, og koma fyrir ábyrgðinni fyrir alþingi, en eg óttast á hinn bóginn, að landið reisi
ser þann hurðarás um öxl, sem það eigi fær undir risið, og eg
er heldur ekki viss um, að ekki megi viðunanlega
leysa þennan
hnút, er eg nefndi áðan, með hægra
eða kostnaðarminna
móti.
Eg skal í þessu tilliti bera mig saman við hina heiðruðu nefnd,
en vil þó til vara áskilja mer breytingaratkvæði
við 9. grein nefndarfrumvarpsins
á þá leið, að í stað hennar
komi nokkrar ákvarðanir i frumvarpi
þingsins
i stjórnarskipunarmálinu
1867, er eg
síðar mun nákvæmar tíl taka, ef eg ekki fell frá breytingaratkvæðinn. Hvað viðvíkur tvískipting þingsins
og fjölgun þingmanna,
þá
er eg enn sömu meiningar
og eg var 1867, að hún se mjög ó-
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ráðleg.
Geti hin heiðraða nefnd sannfært mig um hið gagnstæða,
þá fell eg sjálfsagt
frá þvi breytingaratkvæði,
sem eg þó til vara
vil áskilja mer við 22. og 23. grein f frumvarpi
nefndarinnar,
enda
er eg viss um, að þau mundu verða felld á þinginu,
þó eg kæmi
með þau, af þvi að þingið áður hefur haldið svo fast á 2 málstofum og fjölgun þingmanna,
eins og nefndin nú heldur fram.
Stefán Eiríksson:
Það litur svo út, sem
umræðurnar
um
þetta mál ætli ekki að verða serlega langar,
og því stend eg einungis upp til að áskilja mer, ef til vill, breytingaratkvæði,
en fyrIlt
eg stóð upp á annað borð,
þá ætla eg i stutlu máli að lýsa áliti
mínu um nefndarálitið.
Nefndin virðist að vísu i varauppástungum sinum að fara nokkuð skemmra,
en stefna meiri hluta þingsins hefur verið hingað til; og eg fyrir mitt leyti álít það heppilegt
i sjálfu ser, ef einhver lagfæring með því gæti komizt á mál þetta;
þvi það er sannarlega
illa farið með þjóð og þing af stjórninni,
að halda undir sig bæði fjárhagsog löggjafarvaldi.
þrátt fyrir
margitrekaðar
óskir alþingis, og það hlýtur hver maður með heilbrigðri skynsemi
að vona og óska,
að hinn háttvirti konungsfulltrúi styðji að þvi með nefndinni,
að varauppástungur
hennar fái
framgang,
og sömuleiðis,
að fyrsta niðurlagsatriði
nefndarinnar
verði lagt til grundvallar
fyrir stjórnarskrá
Íslands.
Eins og eg
sagði, þá eg stóð upp, ætla eg að taka mer breytingaratkvæði
við
I&. grein stjórnarskráarfrumvarpsins;
þar er nefnilega
ákveðið, að
án samþykkis jarisins skuli þingið ekki eiga setu nema J 2 vikur,
og af þvi mer efbyður kostnaðurinn
við þetta langa þing, þá áski!
eg mer breytingaratkvæði
á þá leið, að i staðinn fyrir J 2 vikur
komi 8 vikur.
Hvað viðvíkur 2. grein í ákvörðununum
um stundarsakir, þá vil eg geta þess, þar sem talað er um Vestur-Skaptafellssýslu,
þá ætti betur við, að hafa orðið ••Skaptafellssýslur»,
nema ef það er meining nefndarinnar,
að hafa 3 alþingismenn
úr
Skaptafellssýslum,
2 úr Vesturog 1 úr Austur-Skaptafellssýslu,
og vil eg þvi skjóta því til nefndarinnar,
hvort sú ákvörðun 3 þingmanna úr SkaptafelJssýslum
er ekki óþörf í hlutfalli við aðrar sýslur landsins.
Jón Hjaltalín:
Eg vil leyfa mer að biðja hans hátign konunginn um, að gefa oss að ári komanda góða stjórnarbót
{ minningu þess, að Ísland hefur þá verið byggt í J 000 ár.
Helgi Hálfdánarson:
Eg vil að eins áskilja mer breytingaratkvæði við 3. tölulið hinnar fyrri varauppástungu
nefndarinnar
á
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þann hátt,
að' staðinn
fyrir 6 ár komi 12 ár, þar eð eg held
betra,
til þess að nokkur reynsla fáist,
að tíminn se ákveðinn
nokkuð lengri.
En um þetta ætla eg fyrst að bera mig saman
við hina heiðruðu nefnd, þvi ef hún sannfærir mig um, að lengri
tími en 6 ár se óþarfur, mun eg ekki fylgja þessu fast fram.
Að
öðru leyti kann eg nefndinni beztu þakkir fyrir þá stefnu, er hún
með varauppástungu
þessari hefur nú tekið í þessu máli;
þvi eg
vona fastlega, að það verði vegur til góðs samkomulags
milli allra
hlutaðeiganda
og landi voru til heilla.
Bergur Thorberq:
Viðvíkjandi
þvi, að i 3. tölulið 2. varauppástungu
nefndarinnar
er farið fram á, að stjórnarskipunarskráin
l'e ákveðin að eins til bráðabyrgða, þá vil eg leyfa mer að áskilja
mer rétt til breytingaratkvæðis
í þá átt, að hún skuli verða endurskoðuð á alþingi eptir tiltekinn tíma, svo sem 6 eða 10 ár. Að
öðru leyti felli eg mig yfir höfuð vel við þá stefnu,
sem kemur
fram í varaatkvæði nefndarinnar,
og vona, samkvæmt þvi, er hinn
hæstvirti
konungsfulltrúi
tók fram, að einmitt þetta varaatkvæði
muni draga til sátta milli þeirra, sem áður hefur greint á í þessu
máli.
Eiríkur Kúld:
Þingið hefur í sannleika
tekið nokkuð misjafnt undir þessar þrjár uppástungur
nefndarinnar,
án þess þó að
kasta þungum steini á aðgjörðir nefndarinnar,
og gleður það mig
sem nefndarmann,
að nefndin nú hefur fengið betri byr á þinginu,
en að undanförnu
í þessu máli.
Hin fyrsta uppástunga
nefndarinnar (0: jarlsuppástungauj
virðist mer núna vera orðin eitthvert
olbogabarn
þingsins,
þar sem að eins tveir hinna háttvirtu þingmanna hafa talað lítið eitt um hana;
en aptur sýnist varauppástungan undir tölulið ll. vera í meira gengi.
Eg skal geta þess,
að mer hefur bæði t 87 t og eins nú þótt vænst um aðaluppástungu nefndarinnar
um jarlinn, en eptir því, Rem mer hefur skilizt af ræðum hinna heiðruðu þingmanna,
sem um hana hafa rætt,
þá mun sumum
virðast hún hara of mikinn kostnað í för með
ser.
En það er aðgætandi, að allt, sem á að miða til gagns og
bera góðan
árangur,
hlýtur cptast að verða nokkuð dýrkeypt það skal dýrt kaupa, sem kostar mikið -.
Eg fyrir mitt leyti
skoða þetta þannig,
að ver getum aldrei of miklu til þess kostað,
að fá þá stjórn her i land i, sem bezt hentar og mestu má til
vegar. koma landi voru til framfara, og það held eg einmitt se það
fyrirkomulag,
sem frumvarp
nefndarinnar
fer fram á, enda bera
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bænarskrár úr flestum kjördæmum landsins og sömuleiðis ávarp
Þingvallafundarins það með ser, að þetta er almennur þjóðarviljij
já, hugmyndin um jarlinn styðst og við álit útlends manns, sem
hefur verið álitinn stjórnvitringur,
nefnilega biskups Monrads.
En hvað um þetta er, og þó eg helzt eingöngu vildi hallast að
þessari uppástungu nefndarinnar,
þá vil eg úr þessu endilega fá
einhvern enda á stjórnarmálinu, og þingið' er að mmu áliti i sínum fulla rsttí, að gjöra allt, sem unnt er, til þess að komast til
einhverrar þeirrar niðurstöðu f máli þessu, sem flýtir fyrir á~
rangrinum, og þvi vil eg óska, að þingmenn ekki gjöri svo mörg
breytingaratkvæði í þetta skipti, að þau geti orðið góðum afdrifum málsins til verulegrar fyrirstöðu; þessi tími virðist mer benda
til, að þingið ætti að gjöra sitt til, að koma ser saman um allt
það, er tlýtt gæti fyrir stjórnarbótinni,
og koma oss úr þvi vandræða-ástandi,
sem nú þykir á vera, og sem svo opt er búið að
taka fram á þessu þingi.
Til sönnunar þvi, að eg r þessu efni
hafi rétt að mæla, skal eg að eins leyfa mer að benda á hina
miklu fýsn manna nú til að fara af landi héðan; en þessi fýsn er
vissulega ekki eingöngu sprottin af þvi, að harðindin séu þvi til
fyrirstöðu, að menn geti lifað fullvel á Íslandi, heldur líka af því,
að þessir menn vænta þess, að betra stjórnarfyrirkomulag
muni
vera annarstaðar.
Um hinar aðrar uppástungur nefndarinnar skal
eg að eins geta þess, að eg hef sætt mig við varauppástunguna,
af því eg vil úr þessu heldur fa nokkuð en ekki neitt; og sú
uppástunga vona eg að geti staðið til bóta.
Framsögumaður:
Hinn háttvirti 3. konungkjörni stakk upp
á breytingaratkvæði,
sem mer eigi fannst þessu máli viðkomandi.
Eg vil skjóta því til hans nákvæmari y6rvegunar,
hvort honum
virðist ekki réttara, að .bera sig sama n um það við nefnd þá, sem
falið hefur verið á hendur, að semja ávarpið til konungs;
þar á
breytingaratkvæði
hins háttvirta þingmanns,
eða rettara bugsun
bans, beima, en alls ekki her í þessu máli.
Jón Sigurðsson:
Þó eg se einn af nefndarmönnum, skal eg
ekki tala margt, enda gjörist þess eigi þörf, því flestir hafa lagt
lofsorð á aðgjörðir nefndarinnar, og það enda meira en hún á skilið.
Eg skal einasta leyfa mer að áskilja mer rétt til breytinga við II.
katla nefndarfrumvarpsins,
sem munn fara i þá átt, að draga saman f eina grein, eða eina heild, vald það, sem jarl inum er ætlað að
hafa. Eg held það kynni að fara betur i stjórnarskrá, en verð þó
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að bera mig saman við meðnefndarmenn mína, áður en eg ræð ar
að gjöra breytingu þessa. Hinn hæstvirti konungsfulltrúi fann ser
það til við nefndina, að hún færi sumstaðar of langt, en sumstaðar
aptur of skammt í uppástungum sínum. Eg skil þetta svo, sem honum
þyki nefndin fara of langt f frumvarpinu, sem hún hefur gjört að
aðalatriði, en aptur of skammt í varauppáslungunum,
en eg bið
þess gætt, að nefndin hlaut að sníða frumvarpið eptir þeim uppástungum og bænarskrám sem fyrir henni lágu, og sem yfir lýsa
svo eindregnum skoðunum landsmanna á stjórnarskipunarmálinu.
Og hvað það snertir, að nefndin fari of skammt í varauppástungunum, þar sem að eins eitt atriði stjórnarskipunarinnar
er þar
fram tekið, þá verður að gæta þess, að varauppástungan stendur
í nánu sambandi við frumvarpið;
það er að skilja, að nefndin
hugsaði ser, að sú stjórnarskrá,
sem fást kynni epLir varauppástungunum, yrði sem mest löguð eptir frumvarpinu; þetta er að
vísu ekki beinlínis fram tekið í varauppástunni
ll. I., en það er
hvorttveggja, að þetta mætti taka skarpt fram i álitsskjalinu til konungs um málið, enda hefur nú framsögumaður
áskilið ser fyrir
hönd nefndarinnar reit til breytinga í þessa stefnu, og er eg honum alveg samþykkur um það.
Eiríkur Kúld:
Eg stend einungis upp til að áskilja mer
breytlagar- eða viðaukaatkvæði við 72. grein, nefnilega að bætt
verði við þessum orðum: -að skattheimtan verði aðskilin frá dómsvaldinu » • (Nokkrir þingmenn:
Það er tekið fram í 53. grein).
Eg fell þá frá breytíngaratkvæðiuu,
ef mer svo sýnist.
JÓn Hjaltalíl):
Eg skal hugsa mig um, hvort eg á að láta
mer nægja, að breytingaruppástunga
mín se tekin upp i álitsskjalið til konungs, og eg held, að eg gjöri mig ekki ánægðan
með það, heldur að eg hafi það sem verulegt breytingaratkvæði
við frumvarpið.
Jón Petursson:
Eg ætlaði að áskilja mer líkt breytingaratkvæði við tölul. 2., 1, eins og 5. konungkjörni þingmaður gjörði,
nefnilega þannig, að jafnframt og þingið fái fullt löggjafarvald og
fjárforræði, þá sé engin föst fjárhagsáætlun
ákveðin; eg veit og,
að það hefur ekki verið meining nefndarinnar,
að gjöra þetta atriði þ<inUig a.ð skilyrði, að varauppástungan
félli öll ef þetta eigi
fengist.
FrQnlsögumaður:
Eg sagði alls ekki, að það væri ekki meining nefndarinnar að gjöra þetta. að skilyrði, heldur sagði eg, að
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eg gæti ekki skilið, hvernig tölul. II. a gæti á nokkurn hátt spi/Il
því, að við fengjum þá stjórnarskrá, sem varauppástungan fer fram
á, og tók eg fram sem ástæðu fyrir þessu áliti mínu, að föst fjárhagsáætlun se einmitt undantekning frá reglunni, þar sem «constitutionel Forfatning» á ser stað; með öðrum orðum, hún stríðir
gegn anda hennar og grundvallarsetnlngum,
er hún skerðir fullkomið
fjárforræði þjóðþingsins; en að öðru leyti áskil eg nefndinni rétt
til að íhuga nákvæmar um, hvernig þetta megi orða sem liðlegast
og heppilegast.
Forseti:
Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari undirbúningsumræðu lokið, og vil eg skora á þá þingmenn, el" hara
áskilið ser breytingaratkvæði, að koma þeim til min hið allra-fyrsta,
og f seinasta lagi fyrir fund á morgun.
því næst var álitsskjal til konungs í málinu um konunglegt
frumvarp til tilskipunar um mótvarnir gegn hinni austurlenzku kóleru- og bólusólt lesið upp og samþykkt.
(Sjá II, bls. 203).
Með því að ekki var meira að starfa þann dag, þá ákvað forseti fund næsta dag kl. 12, og sagði
Fundi slitið.

18. fundur. -

26. dag júlím.

Forseti gat þess,

að hann hefði fengið tilkynningu frá konungsfuJltrúa um, að hann gæti eigi mætt í dag, og væri þvi aðstoðarmaður hans mættur í hans stað; enn fremur gat hann þess,
að hinn 2. konungkjörni þingmaður hefði tilkynnl ser forföll, svo
að hann gæti eigi verið viðstaddur lÍ fundinum.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti : Það, sem fyrst kemur til umræðu í dag, er hið konunglega frumvarp til tilskipunar um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavíkurbæ, og er það tit undirbúningsumræðu;
framsögumaður er
hinnhátlvirti
þingmaður Reykvíkinga, sem mun lesa upp' nefndarálitið og skýra frá málinu.
FramsögumalJur (B. Kf'. Friðriksson) las upp nefudarálítíð
(Sjá II,
bls. 205) og mælti síðan): Eg þarf ekki að tala mikið um þettamál; því
að eg vona, að öllum þingmönnum se ljóst, hversu áriðandi það
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er fyrir Reykjavíkur-kaupstað,
að geta fengið áreiðanlega ábyrgð
fyrir eldsvoða. Eg vil að eins stuttlega taka það fram, að alIur
vöxtur og viðgangur bæjarins er undir því kominn, að mál þetta
fái heppileg afdrif. Nú sem stendur verða menn að eiga á bættu,
að missa aleigu sína, ef óhapp skyldi vilja tiI og hús brenna;
reyndar hafa nokkrir menn her í bænum fengið ábyrgð fyrir húsum sinum í útlendum brunabötafelögum,
en þetla er miklum vandkvæðum bundið, þar eð menn eigi geta baft neina verulega hugmynd um, hve áreiðanleg þau eru, og auk þess má við því búast,
að það gæti orðið erfitt fyrir menn, að fá brunabætur hjli. slíkum
utanrikisfélögum, ef óhöpp vildu til; auk þess sem brunabótagjald
það, er menn verða að greiða slíkum félögum, er miklum mun
hærra heldur en það gjald, er menn þyrftu að greiða, ef frumvarpið yrði að lögum, þá er það og svo kunnugt, hve áreiðanlegt
brunabótafélag hinna dönsku kaupstaða er, að enginn getur efazt
um, að ábyrgð þess væri fulltryggjandi fyrir hvern húseiganda, og
af því leiddi meðal annars, að, í stað þess að nú er eigi auðið að
fá peningalán móti veði i húsum, þá mundu húseignir hér f bænum hvervetna verða álitnar fulltryggjandi veð, ef frumvarpið yrði
lögleitt, og þetta atriði er einkar-mikilvægt fyrir bæinn, því fæstir
eru svo efnum búnir, að þeir geti reist hús, án þess að taka
nokkurt lán, og fyrir því verða einatt að hverfa frá að gjöra hús,
einungis af því, að þeir geta eigi fengið lán móti veði í húsinu,
og er auðsætt, að bærinn getur engum eðlilegum þroska tekið,
meðan slíku fer fram. Eg verð að taka það fram, að mál þetta
er nokkuð sérstaklegt að því leyti, sem hér er eigi við stjórnina
eina að eiga, heldur og við felag einstakra manna, og því væri
það mjög varúðarvert að stinga upp á nokkrum breytingum á frumvarpinu, því að slíkt gæti orðið til að eyða málinu, ef hlutaðeigandi ábyrgðarfslag.
sem við er að búast, yrði þeim mótfallið. Með
því nú að mál þetta snertir nær eingöngu bæinn, og bæjarstjórnin
fyrir hans hönd hefur þegar gengið að þeim kostum, sem settir
eru, þá get eg eigi séð, að nokkur þingmaður þurfi að hika við,
að greiða atkvæði sitt með frumvarpinu.
þar eð eg nú vona, að
allir þingmenn séu nefndinni samdóma um, að æskilegt sé, að
frumvarpið verði lögleitt, og að það væri mesta hætturáð, að viljll
hara á móti kostum þeim, sem settir eru, þá vil eg eigi að sinni
eyða fleiri orðum um þetta mál.
Þ6rður Jónasson:
Eg stend ekki upp til annars en til þess,
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að votta nefndinni þakklæti Reykjavikurbæjar fyrir meðferð hennar
á þessu máli, sem er hið mesta velferðarmál bæjarins,
og sem
því bærinn hefur um mörg ár verið að berjast fyrir að koma í
kring og í eitthvert viðunanlegt horf, en af sjálfsefnum höfum við
ekki ráð til þessi að það er komið svo vel á veg, eigum ver mest
og bezt að þakka vorum fyrverandi stiptamtmanni
og núverandi
landshöfðingja, frá því hann var seinast í Kaupmannahöfn.
Bæjarstjórnin hefur einnig lagt sitt bezta fram, og nú kemur nefndin
og tekur í sama strenginn,
og eg tel það einnig víst, að hins
beiðraða þings tillögur muni fara í sömu átt, og þá tel eg málinu
borgið.
Það eru að vísu ýms atriði í frumvarpinu, sem Reykjavíkurbær kynni að óska öðruvísi ákveðin, en eg álít, að þau seu þó
ekki svo mikilsverð, að það þurfi eða eigi að verða málinu til
nokkurrar fyrirstöðu,
og svo eigum við á hættu, ef stungið yrði
upp á mikilvægum breytingum, að það kynni að leiða til þess, að
málið legðist fyrir, eða að þvi yrði skotið á frest, sem eg teldi
hið mesta óhapp fyrir Reykjavíkurbæ,
að því leyti vöxt hans og
viðgang snertir eptirleiðis.
Sigurður Melsteð: Eg stend að eins upp til að lýsa því yfir,
að eg álít ekki áhorfsmál, að alþingi fy1gi nefndinni í þessu máli
og ráði til þess, að frumvarp þetta se gjört að lögum.
Að vísu
kunna að vera einstaka annmarkar á frumvarpinu,
og sumir af
skilmálum þeim, sem settir eru, kunna að þykja nokkuð harðir,
en eg óttast, að það geti orðið málinu í heild siuni til fyrirstöðu,
ef farið yrði að hreifa við þeim og bera upp breytingar, sem ekki
mundi verða gengið að, eins og nefndin hefur tekið frami að
minnsta kosti mundi það geta tafið mjög lengi fyrir málinu, ef til
vill, til ómetanlegs skaða fyrir Reykjavíkurbæ.
Eg þarf eigi að taka
það fram, hve nauðsynlegt það er, að breyta því ástandi sem nú
er, þvi þetta er svo greinilega tekið fram í nefndarálitinu og af
hinum beiðraða framsögumannt.
Eg þarf eigi heldur að lýsa því,
hver nauðsyn beri til, að koma í veg fyrir, að menn, ef til vill,
missi aleigu sína, ef óhapp ber að höndum, og :hve áríðandi það
sé, að gjöra húseignir manna að áreiðanlegri eign.
Eg vil þvi
eigi eyða fleiri orðum um þetta efni, því eg vona að enginn þingmanna hiki við að styðja nefndina og greiða atkvæði sitt með
frumvarpinu.
Jón Hjaltalín:
Eg ætla að eins með einu orði að láta í
ljósi gleði mfna yfir þvi, hve prýðilega nefndin hefur tekið í þetta
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mál.
Eg álit yfir höfuð, að það þurfi eigi langar umræður
um
það, því að eg veit, að allur þorri þingmanna
er nefndinni samdóma um, að æskilegt se, að frumvarpið
verði lögleitt sem fyrst,
rðtt eins og það liggur fyrir.
Petur Petursson:
Sem húseigandi
her í bænum vil eg lýsa
því yfir, að eg er ekki vel ánægður með ýmsar ákvarðanir
frumvarpsins;
samt sem áður vil eg eigi gjöra nein breytingaratkvæði
við það, þar eð það gæti orðið til að spilla fyrir málinu yfir höfuð; mer þykir það heldur eigi nauðsynlegt,
að fara að taka fram
þessi serstöku atriði, en vildi að eins með einu orði lýsa þessari
skoðun minni yfir.
Jón Petursson:
Eg verð að vera samdóma þingmanni
þeím ,
er síðast talaði,
um að ýmsar ákvarðanir frumvarpsins
séu eigi
sem aðgengilegastar,
og því verður eigi neitað,
að ver stöndum
töluvert lakar að, heldur en bæir I Danmörku;
en þar sem hér er
um almenna nauðsyn að tala, þá álít eg þó bezt að taka kostum
þeim, sem settir eru.
Það er ser i lagi eitt atriði,
sem eg vildi
vekja athygli á, nefnilega
þar sem sagt er í 3. grein frumvarpsins, að ákvarðanir þær, sem eptirleiðis kunni að verða settar um
brunabótamál
kaupstaðauna
í Danmörku,
skuli án frekari ráðstarana þegar verða bindandi fyrir Reykjavík;
bæði virðist það gagnstætt alþingis tilskipuninni
og líka geta komið í bága við löggjafarvald alþingis, ef það skyldi öðlast það, að slíkar ákvarðanir skuli
fá gildi her á landi, án þess að vera bornar undir alþingi.
En
eptir því, sem á stendur,
þá vil eg þó eigi gjöra neitt breytingaratkvæði við frumvarpið,
þó að eg veki athygli manna á þessu.
Það er líka hart,
að skylda bæinn til að ábyrgjast að þriðjungi
allar opinberar byggingar,
sem í honum eru, því þetta virðist vera
honum óviðkomandi, heldur virðist það tilheyra hlutaðeigandi
sjóðum og stofnunum.
Framsögumaður:
Það hafa sumum þótt nokkrir annmarkar
á frumvarpinu,
og eg vil heldur eigi bera á móti því, að það er
eigi i öllum greinum svo, sem menn kynnu að óska, en þar sem
þó frumvarpið í heild sinni er hin mesta réttarbót,
þá þykir mer
ástæðulaust,
að vera að fást um einstök atriði, sem eigi er kostur
á að haga á annan veg.
Menn verða að gæta þess, að það eru
miklir erfiðleikar á, að Reykjavík geti staðið jafnt að vígi sem kaupstaðir i Danmörku.
Það er að vísu satt,
að við tökum engan
þátt í viðlagasjóðinum,
en ver þurfum heldur eigi að gjalda neitt
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í hann;

og þótt ver þurfum að gjalda nokkru meira en kaupstaðabúar í Danmörku,
þá verður þó gjaldið langtum minna, heldur en
það,
er menn nú þurra að gjalda fyrir langtum óáreiðanlegri
ábyrgð.
Hinn 4. konnngkjörni
þingmaður
var að fást um þá ákvörðun í 3. grein,
að reglur þær, er eptirleiðis kynnu að verða
settar fyrir danska kaupstaði,
skuli vera bindandi fyrir Reykjavík,
en hann
gætti þess eigi, að samkvæmt 12. grein er Reykjavík
heimilt að segja sig úr félaginu, ef nýjar ákvarðanir
verða settar,
sem hún eigi vill þýðast, og þetta atriði getur því eigi gefið nokkra
át yllu til, að vera frumvarpinu
mótfallinn.
Þar sem sami þingmaður tók fram, að það væri hart að skylda bæinn til að ábyrgjast að þriðjungi opinber hús, þá er þetta fullur misskilningur,
því
að hér er eigi um annað að ræða, en að bærinn sjái um, að slík
hús seu að þriðjungi
tryggð einhverstaðar
annarstaðar,
eða með
öðrum orðum: bærinn getur hrundið öllum vanda af ser með því,
að reassúrera
(svo að eg við hafi útlent orð) húsin að þessum
þriðjungi í öðru ábyrgðarfélagi;
en á hinn bóginn er ákvörðun
þessi sett til þess, að bærinn gangi eptir því, að húsin séu fyllilega tryggð og sjái um,að
ábyrgðarfélaglð
hafi eigi neinn skaða,
er koma mætti f veg fyrir.
Eg verð aptur að taka það fram, að
ber er við prívat-félag
að eiga,
sem hefur sett þá kosti,
er her
liggja fyrir, og að bæjarstjórnin,
sem þetta mál stendur næst,
er
búin að ganga að þeim, og þar á meðal sjálfur hinn 4. konungkjörni þingmaður,
og því er það næsta undarlegt,
að hann skyldi:
hafa á móti þessum skildögum nú.
Eg skil ekki, hvers vegna.
hann nú finnur upp á, að vera að "koma með mótbárur
gegn því,.
sem hann áður er búinn að fallast á.
Jón petursson:
það er að vísu satt, að eg hef í bæarsljórninni gengið að þeim kostum,
sem settir eru í frumvarpinu,
vegna
þess að eg álít það þó aðgengilegt
í heild sinni, jafnvel þótt ýmsar ákvarðanir
þess S6U miður góðar, eins og t, a. m. það, sem
eg gat um í 3. grein, því það sem framsögumaður
sagði, að 12.
greinin bætti úr því, þá er það fullur misskilningur
hans, þvi hún
kemur því máli alls ekki við.
Forseti:
Þar eð ekki taka fleiri til máls, þá er þessari undirbúningsumræðu
lokið, og hafa engin breylingaratkvæði
verið gjörð.
Þá kemur til undirbúningsumræðu
bið konunglega
frumvarp
til tilskipunar
um friðun á laxi; framsögumaður
er þingmaður Hún-
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vetninga, og mun hann lesa upp nefndarálitið og skýra frá málinu,
svo sem þörf þykir.
Eramsiiqumaður (Páll Víðalin):
Eg skal þá leyfa mér að
lesa nefndarálilið.
(Sjá II, bls. 208).
Eg þarf eigi að fara mörgum orðum um þetta mál að svo
stöddu, því það eru færð nægileg rök I nefndarálitinu fyrir niðurlagsatriðum þess, og skal eg þvi ekki fara fleirum orðum um það,
fyr en eg heyri, hvort nokkrir koma fram með mótbárur gegn
nefndarálilinu.
Forseti:
þar eð engir taka til máls, þá er þessari undirbúningsumræðu lokið. Eg get þess, að eg hef fengið nefndarálit um
stofnun lagaskóla ber á landi. Eg vil þá ákveða fund á mánudaginn kl. 12, og segi svo
Fundi slitið.

19. fundur. - 28. dag júlím.
Allir á fundi nema hinn 3. konungkjörni þingmaður og þingmaður Snæfellinga, er höfðu tilkynnt forseta forföll sín.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: það, sem liggur fyrir í dag, er undirbúningsumræða
um nefndarálit viðvíkjandi fjárhagsmálum
fs lands ] 6i 1-] 873.
Framsögumaður er þingmaður Rangæinga, og mun hann lesa upp
nefndarálitið, og skýra frá málinu, eins og þurra þykir.
Framsögumaður
(Grímur Thomsen):
Nefndarálitið hljóðar
þannig:
(Sjá II, bls. 211).
Eg get nú eigi sagt, eins og þingmenn segja stundum, þegIIr þeir hafa lesið upp ne!ndarálitin, að þeir hafi engu við að bæta,
því að bæði er það, að tíminn var naumur, er nefndin hafði til að
rannsaka svo mikilsvarðandi og umfangsmikið mál, og nefndin líka
óvön þess konar störfum, og líka mörg þau atriði óljós, er til
greina þurftu að koma, þess vegna hefur einnig nefndin á hverjum
degi hitt á nýtt atriði, sem vafasamt þykir, og mun henni gefast
tilefni til undír umræðunum, að áskilja ser viðaukaatkvæði, ef henni
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svo sýnist.
Eg skal eigi fara að verja nefndarálitið,
fyr en eg hef
heyrt dóm konuugsfulltrúa
og annara þingmanna
um það.
Konungs(ulltrúi:
Samkvæmt
hinni konunglegu
auglýsingu
skal eg skýra þinginu
frá nokkrum
greinum,
sem hin beiðraða
nefnd hefur tekið fram i fjárhagsáætlun
þeirri, sem her ræðir um,
og einnig fara fáum orðum' um uppástungur
nefndarinnar,
að svo
miklu leyti þær snerta betra fyrirkomulag
á reikningum
eða því
um líkt.
Með tilliti til 1. niðurlagsatriðis
skal eg skýrskota til hinnar
konunglegu
auglýsingar, og láta þá meiningu mína í ljósi, að ekki
muni vera nægileg ástæða til, að leita úrskurðar
dómstólanna
um
þetta spursmál.
Eg skal mæla með 2. niðurlagsatriði
nefndarinnar,
og með
tilliti til dómamálasjóðsins
geta þess, að endilegur reikningur
um
hluttekning
hans í kostnaðinum
við byggingu
hegningarhússins
ekki er úrskurðaður.
Að svo miklu leyti sem 3. niðurlagsatriði
stingur upp á, að
þingið beri sig upp við hans hátign konunginn
um þau útgjöld,
sem samfara eru breytingu
þeirri,
er með konungsúrskurði
29.
júni f. á. hefur orðið á umboðsvaldinu
i landinu,
skal eg geta
þess, að þessi uppástunga
að mínu áliti ekki getur talizt meðal
þeirra uppástungna
um betra fyrirkomulag
á reikningum
eður þvi
um líkt, sem eptir hinni konunglegu
auglýsingu liggja innan verkasviðs alþingisins,
en eg skal leyfa mer að gefa nákvæmari skýrslu
um nokkur atriði, þessari
uppástungu
viðvíkjandi,
þar sem mer
virðist að nefndin i ástæðum sínum ekki hafi verið nægilega nákvæm.
Fyrst er að geta þess, að flestöll lagafrumvörp
þau, sem
i hitt eð fyrra voru lögð fyrir þingið,
og seinna eru lögleidd,
beinlínis gjöra ráð fyrir þvi, að þeirri breytingu,
sem her ræðir
um, stofnun landshöfðingjadæmisins,
yrði komið fyrir, hvort sem
sljórnarbótarmálið
undir eins yrði til lykta leitt eða ekki.
Samkvæmt þessu hefur stofnun landshöfðingjaembæltisins
að mínu áliti
verið bæði nauðsynleg
og landinu i hag, eins og hún vafalaust fer
í þjóðlega stefnu með því, að flytja úrgreiðslu
margra málefna frá
Kaupmannahöfn
til landsins,
og þó að hún, af því hún er komin
frá þeirri stjórn,
sem meiri hluti þingsins nú álítur hentugt að
lýsa óánægju sinni við, sé, sem stendur,
háð þessari óánægju,
vona eg, að þetta verði ekki nema um stundarsakir,
því breyting
sú, sem hér ræðir um, hefur ávallt verið samkvæm óskum þjóð-
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arianar og alþingis, og er í sjálfri sér alveg eðlileg; reynslan mun
þess vegna sanna,
að hún sé bæði nauðsynleg
og gagnleg.
Eg
verð að vera á annari skoðun en hin heiðraða nefnd um það, að
til þess að gegna forsvaranlega
þeim störfum,
sem nú eru lögð
lindir landshöfðingjann,
þyrfti aukið vald, en þar sem hér ekki
ræðir um þetta,
og þar sem eg er málinu persónulega
svo viðriðinn, að eg ekki óska að ræða spursrnálið
um, hvort til þessa
þurfi einnig nýja nafnbót eða aukin laun, skal eg geta þess, að ef
eg eingöngu og ser í lagi hefði lagt áherzlu
á þessi 2 atriði,
mundi eg ekki hafa tekizt landshöfðingjadæmið
á hendur,
heldur
sótt um lausn frá stiptamtmannsembættinu.
Aptur á móti skal eg
láta þá skoðun mína f ljósi, að landshöfðingjastörfin
séu þess eðlis
og þess umfangs,
að það bæði þurfi meira skrifstofuhald
við en
stiptamtmannsembættið,
og að æskilegt sé, að skrifari landshöfðingjans
sé konunglegur
embættismaður,
til þess að hann,
þegar
landhöfðingjaskipti
verða, geti haldið skrifstofunni
áfram f því horfi,
sem verið hefur, og það er frá þessu sjónarmiði,
að eg álit stofnun þessa skrifaraembættis
sem landinu í hag, á meðan það sjálfsagt mundi vera landshöfðingjanum
langtum ákjósanlegra,
að útvega sjálfur
þá aðstoð,
sem honum félli bezt í geð og honum
þætti nauðsynleg,
heldur en að eiga við fastan embættismann.
Tíminn hefur hingað til verið of stuttur til þess, að reynslan
geti dæmt um það, hvort haganlegra
se frá sjónarmiði landsins og
embættisins,
að halda þessari ákvörðun óbreyttri,
en ef reynslan
sýnir,
að skrifaraembættið
se ónauðsynlegt
eða óhaganlegt,
skal
eg mæla með því, að því verði breytt.
Hin heiðraða nefnd gjörir
of lítið úr störfum
landshöfðingjans,
eptir því sem eg þekki til
þeirra,
en eg skal ekki spilla tímanum með því, að ræða þetta
spursrnál,
þar sem eg ætla, að meiri hluti þingsins í óánægju sinni
muni vera á máli nefndarinnar,
hvaða upplýsingar
sem eg gæti
gefið í þessu tilliti.
En þar sem hin heiðraða nefnd hefur talið kostnaðarauka
þann,
sem þessi breyting
hefur valdið,
til rúmra
4000 rd. árlega,
þá
hefur hún ekki farið réttilega að reikningnum.
Eg skal skýra þinginu frá, að ef reikningurinn
á að vera réttur,
ber hann að gjöra
þannig:
Laun stiptamtmannsins
voru að öllu meðtöldu ~j"66 rd.;
laun
landshöfðingjans
eru 1000 rd.; mismunur
234 rd.
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Laun amtmannsins
i vesturamtinu
voru 2116 rd.; laun amtmannsins í suður- og vesturarntíuu
2600 rd.; mismunur
184 rd.
Borðfé stlptarntrnannslns,
sem ætlað var til að endurgjalda
viss útgjöld, var 800 rd.; borðfé landshöfðingja
er 1000 rd.; mismunur 200 rd., .og ska] eg i þessu tilliti geta þess, að á mínum
embættistíma
hefur hvorki stiptamtmaðurinn
ne landshöfðinginn
baft neitt afgangs af þessu fe.
Skrifstofukostnaður
amtmannsins
í vestur- og suðuramunu
er
aukinn um 250 rd.; þar að auki er eptir gefin sú skuld,sem
hvíldi
á stiptamtmannsbúsinu
fyrir eldri aðgjörðir, og sem stóð eptir, ef
eg !'Ilan rétt, fyrir 12 eða 13 ár með 269 rd. 15 sk. árlega.
Kostnaðaraukinn
er þannig
samtals 868 rd. árlega,
og, að meðtöldum
þessum 269 rd. 15 sk. um nokkur
ár,
1137 rd. 1'5 sk.;
her við
bætast laun landshöfðingjaskrifarans
800 rd.,
eða samtals milli
t 668 rd, og 1937 rd. I;; sk., f staðinn fyrir rúm 4000 rd., eins og
nefndin segir.
Við 4. niðurlagsatriði
nefndarinnar
skal eg geta þess, að útgjöldin til dýralæknisins
í suðuramtinu
eru veitt samkvæmt uppástungum hlutaðeigandi
yfirvalda, og að mínu áliti á að halda þessum útgjöldum,
þangað til amtsráðið
hefur átt kost á að dæma um
það, hvort þau séu nauðsynleg
eða ekki.
Þar sem kostnaðurinn
við ferð stiptamtmanns
Finsens
til
Kauprnannahafnar
í opinberu
erindi að eins snertir
íslenzk mál,
skil eg ekki, hvaðan hann verður að endurgjalda
landssjóðnum.
Viðvíkjandi 5. niðurlagsatriði
skal eg einungis
geta þess, að
það er byggt á hreinum misskilningi
á konungsúrskurðinum
27.
febr. 1846, sem ekki ákveður annað heldur en að flytja þessi útgjöld frá einni útgjaldagrein
(Con to) til annarar
i sama reikningi,
nefnilega
frá þeirri «Conto- , sem nefnd var «[arðahékarsjöðurinn
íslenzki»,
til þeirrar -Couto»,
sem ætluð var til óvissra útgjalda,
á meðan þessi úrskurður
einmitt sannar
hið gagnstæða
því, sem
nefndin leggur í hann, því hann leyfir, að þennan kostnað fyrir
þingið 1845, að upphæð 3800 rd., megi í þessu staka tilfelli borga
á annan hátt, en ákveðið var í konungsúrsk. 23. apríl 184&, en
samkvæmt þessum úrskurði átti hann að borga úr jarðabókarsjóðnum án endurgjalds
tRefusion).
Úrskurðurinn
23. apríl 1845 er
tilkynntur
alþioginu J 845, og voru allir á því þingi þeirrar skoðunar, að kostnaður
sá, sem her ræðir um, ætti að lenda á Íslandi, þó ekki ætti að jafna honum
niður
með alþingistollínum,
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og i opnu breti 18. júlí 1848 um það, hvernig
endurgjalda
skuli
hinum konunglega jarðabókarsjóði
alþingiskostnaðinn
og önnur þar
við riðin útgjöld,
er visað til, ekki úrskurðarins
2i. febr. 18i 5,
af því hann var sérstakleg undantekning
frá aðal regl linni, heldur
til úrskurðarins
19. og 23. april t 84 5, sem inniheldur
aðalregluna.
Á meðan fjárhagur landsins ekki var aðskilinn
frá fjárhag Danmerkur,
var landssjóður
vor, eins og þingmönnum
er kunnugt,
ekki nema partur
af rikissjóðnum,
og jarðabókarsjóðurinn
ekki
nema deild hans, en útgjöld Íslands
voru serstaklega
tilgreind í
fjárhagslögum
Danmerkurríkis,
og í þeim hefur ávallt þessi kostnaður verið talinn meðal útgjalda
til Íslands,
eins og hann eptir
lögunum 2. jan. t 871 beinlínis á að lenda á landssjóðnum.
Eg ætla að mæla með þvi, að það verði tekið til yfirvegunar,
hvort ástæða sé til að segja upp þeim skuldabréfum,
sem getið er
um i niðurlagsatr.
6.
Með tilliti til 7. og 8. niðurlagsatriða
skal eg geta þess, að í
báðum þessum málum hefur stjórnin
farið alveg að ráðum þess
manns, sem hún samkvæmt óskum þingsins
sendi hingað til þess
að rannsaka og segja álit silt um þessar námur,
og eg fyrir mitt
leyti efast ekki um það, að þessi maður hefur i öllu verðskuldað
það traust, sem stjórnin hefur sýnt tillögum hans.
Hvað viðvíkur' 9. niðurlagsatriði
nefndarinnar,
skal eg mæla
með þvi, og einungis bæta þvi við, að breyting sú, sem gjörð er
á reikningsárinu,
sjálfsagt mun bæði á yfirstandandi
og næsta ári
valda nokkurri flækju, en hún verður ekki meiri heldur en að hægt
mun verða að greiða úr henni, eins og áætlunin, sem fyrir liggur,
sýnir, og þar sem breytinguna
að öðru leyti má álíta mjög hentuga, er þessi annmarki
einungis um stundarsakir.
Ef ákvörðunin
i 6. gr. reglug. t 3. febr. þ. á. kemur í bága við erindisbréf
þau,
er áður eru fengin umboðsmönnum,
mun ekki veita örðugt
að
koma lagfæring á þetta á umboðslegum
vegi, eins og hin nauðsynlega breyting í þessu lilliti sjálfsagt framvegis mun verða gjörð
i erindisbréfum
umboðsmannanna.
Jón Sigurðsson:
Út af orðum hins hæstvirta konungsfulltrúa
um leigusamninginn
á brennisteinsnámunum
i Þingeyjarsýslu
skal
eg leyfa mer að tala fáein orð.
Konungsfulltrúi
sagði, að stjórnin
í þessu tilliti hefði farið eptir ráðum þess manns,
er sendur
var
hingað upp til að skoða nám urnar, nl. prófessors
Johnstrups,
og
að það hefði verið heppilega gjört af henni; en eg fyrir mitt leyti
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verð að álíta, að það hafi verið mjög óheppilega gjört af stjórninni,
að taka tillögur eins manns fram yfir tillögur alþingis.
Því neitar
enginn, að hann hefur verið vel hæfur til að skoða námurnar,
en
þar með er eigi sagt, að hann hafi verið góður ráðanautur
um
það, hve hátt skyldi leigja nám urnar, eða með hvernig
löguðum
skilmálum, enda hefur reynslan sýnt, að tillögur hans í þessu tilliti
hafa eigi verið heppilegar.
Það er annars slæmt, að ekki almenningur og ekki einu sinni þingið skuli hafa fengið að sjá skýrslu
herra Johnstrups
um námurnar ; menn hafa í þessu tilliti ekkert
annað fyrir sér, en það, sem hann hefur sagt munnlega við menn.
Eptir því, sem eg hef heyrt haft eptir honum, munu Reykjahlíðarnámurnar
hafa fengið góðan vitnisburð hjá honum,
enda eru þær
nú almennt álitnar að vera í blóma,og
hafa gnægð af brennisteini.
Aptur á móti mun hann hafa gjört lítið úr Kröílunámunum;
en
Fremri-námurnar,
sem má ske eru hinar stærstu námur í I'ingeyjarsýslu, skoðaði hann aldrei að gagni.
Hann ferðaðist þangað að
vísu, og er það her um bil J1/3 dagleið til námanna úr byggð; en
þegar hann var þangað kominn,
þá gat hann eigi haldist þar við
sökum óveðurs, og varð þvi að halda þaðan aptur, án þess að hafa
getað skoðað þær að nokkru ráði, og var það mjög óheppilegt,
því að það er ætlun manna, að það sðu töluverður kaldur brennisteinn i Fremri-námunum.
Námurnar iÞingeyjarsýslu
eru að almenningsáliti mikils til of lágt leigðar og landinu
verulega i óhag, og
skal eg taka það fram sérstaklega,
að leigan er fjórfalt minni, heldur
en alþingi stakk upp á eða réð til, að leigja námurnar,
enda er
leigan einmitt hin sama, sem Lock bauð í námurnar,
þegar hann
falaði þær til leigu í fyrstu, svo að réttu lagi er það hann,
en
ekki stjórnin,
sem hefur sett þennan lága leigumála á námurnar.
og er það sannarlega
eitthvað óviðfelldið.
Þess má einnig geta,
að skömmu eptir að þessi leigusamningur
var gjörður, þá bauðst
stjórninni kostur á að leigja þær með talsvert vildari kjörum,
og
hefði hún dregið það lengur að leigja þær,
þá er vist, að hún
hefði getað leigt þær með miklu aðgengilegri
kostum.
Samkvæmt
samningnum
kom Lock hingað til lands öndverðlega
í fyrra-sumar, ti! að láta taka út námurnar,
og fá þær ser afhentar, en sýslumaðurinn i Þingeyjarsýslu,
sem námurnar
átti að afhenda, var þá
eigi viðstaddur,
svo að Lock sendi þegar á fund amtmanns þess
erindis, að fá mann útnefndan ar amtmanni
til að afhenda námurnar, og um leið beiddi hann smtmann um 100 dala lán,. 4 potta
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af brennivíni,
eitt svínslæri, og eitthvað fleira smávegis.
Amtmaður útnefndi
þegar sýslumann
Stefán Thórarensen,
til að afhenda
Lock nárnurnar,
og fór hann á stað strax um hæl.
Peningana og
brennivínið
sendi amtmaður Lock, en svínslærið gat hann eigi útvegað, en þegar sýslumaður
kemur til Reykjahlíðar,
þá er Lock
allur á burt, og er eigi farið að afhenda honum nám urnar enn í
dag;
eg bendi á þetta í því skyni, hvort eigi mun vera hægt af
þessari ástæðu
að upp hefja samninginn,
sem, eins og allir víst
verða að játa, að öðru leyti er mjög óheppilegur.
Eiríkur Kúld:
Með því að mer virðist svo, sem f nefndarálitinu sé beint að þingmönnum
úr vesturamtinu
að láta í ljósi álit
sitt um sameiningu
arntanna,
þá skal eg leyfa mer að tala fáein
orð.
Það er kunnugt,
að á þinginu 1871 sást einhver hending í
sveitastjórnarfrumvarpinu
um, að það væri í brugggerð,
að sameina
suður- og vesturamtið.
Eg skoraði þá á konungsfulltrúa,
að sjá
til þess, að þessu yrði eigi framgengt að svo komnu, því að bæði
mundi sú breyting reynast óhagfelld,
og einnig verða til þess, að
vekja talsverða óánægju meðal amtsbúa.
Það er leitt að þurfa nú
aptur að fara að taka það fram, að þessi óánægja er engan veginn lítil, og það er athugandi,
að maður getur eigi haft von um,
að hún verði að eins um stundarsakir,
þvi að hún er á talsverðum rökum byggð.
M enn hafa sagt, að það væri eigi meiri erfiðleikum bundið, að hafa þessi tvö ömt sameinuð, heldur en norðurog austuramtið,
en það er aðgætandi,
að þau ætíð hafa verið sameinuð, og sá grætur eigi gull, sem aldrei hefur átt það, en aptur
á mót vesturamtið
hefur ávallt verið aðskilið
frá suðuramunu.
Það er satt, að mismunurinn
á launum hins fyrverandi amtmanns
í vesturamtinu
og hins núverandi amtmanns í suður- og vestursmtinu er eigi fjarska-mlkill,
en það er aðgætandi,
að það er eigi
einungis í laununum,
að kostnaðurinn
er fólginn, heldur einnig í
erfiðleikunum,
sem nú verða svo miklu meiri en áður fyrir vestnramtsbúa
á að finna amtmann
sinn,
og því nær ómögulegt
fyrir þá á vetrardag.
Annað er það, er til greina kemur og kostnaðarauka gjörir, að sú kvöð liggur á amtmönnunum,
að þeir verða að
ferðast um ömt sín,
og er þá auðsætt,
hve miklu dýrari slíkar
ferðir amtmannsins
hljóta að verða, þegar hann er búsettur her í
Reykjavík,
en verður að ferðast um allt vesturarntið,
heldur en ef
hann væri búsettur
í Stykkishólmi.
Eg fyrirmitl
leyti hef aldrei
getað sannfærzt
um, að ekki hefði verið réttara, að fresta þessari
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sameining am tanna, þangað til að minnsta kosti lengra hefðu verið
komin áleiðis stjórnarrnál
vor, og eg er þess vegna alveg samdóma nefndinni um það atriði,
er her ræðir um.
Að öðrn leyti
skal eg eigi fjölyrða um nefndarálitið.
Framsögumaður:
Eg skal fyrst geta þess, að eg vil í máli
þessu sem mest forðast allt það, sem snert getur nokkurn mann
persónulega.
En eg verð þó með almennum
orðum að minnast
á landsböfðingjaembættið,
af því konungsfulltrúi
sagði, að stofnun
þess væri bein afleiðing af þeim lögum, sem út hefðu komið síðan alþingi síðast kom saman.
Eg get ekki farið eptir öðru, en
því, sem opinberlega
liggur fyrir, og eptir því að dæma fæ eg
ekki séð, að nein nauðsyn hafi verið á að hraða fyrir stofnun
þessa embættis.
Eg hef einmitt þessi lagaboð fyrir mer, sem um
getur verið að ræða, þannig t. a. m. brennivínstollslögin,
sem
öðluðust lagagildi 1. júlí 1872, en í þeim stendur:
"Þangað til
landshöfðingi
verður
settur,
skal -stiptamtmaðurlnn
yfir Íslandi
gegna þessum störfum»,
Þar næst bæjarstjórnarlög
fyrir Reykjavík frá 18. apríl 1872; í þeim stendur
i 32. grein hið sama.
Sömuleiðis á líkan hátt í pöstlögunum;
þau gjöra einnig ráð fyrir
því sama, og hið sama að meiningunni
til stendur
vist líka í
lögunum um gjald spítalahlutanna
á íslandi.
Eg er konungsfulltrúa samdóma
um það, að stofnun landshöfðingjadæmisins
hefði
verið gagnleg og æskileg,
ef annað fleira hefði verið því samfara.
Og þar sem nefndin hefur fundið að því, að þessu embætti hafi
verið allt of mjög hraðað,
þá fór hún alveg eptir því, sem sjálf
stjórnin segir í ástæðum fyrir frumvarpi sínu 1871, að allar þessar breytingar
ættu að verða samfara,
bæði þær, er snerta stjórnarfyrirkomulagið
í landinu,
og hinar, sem snerta
umboðsvaldið.
Hvað það snertir, er konungsfulltrúi
kvað nefndina
hafa ekki rétt
reiknað þann kostnað, sem af breytingum
á skipun umboðsvaldsins leiddi, þá átti nefndin bágt með að til taka árlegan kostnað,
því sumar eru þær útgjaldagreinir.
sem að eins geta fyrir komið
i eitt skipti, eins og t. d. kostnaður sá, sem leiðir af flutningi
amtmannsins
i vesturamtinu;
nema reyndar getur maður ekki búizt við, að látið verði sitja við þessa 2000 rd., því það hlýtur að
vera ósanngjarnt,
ef hlutaðeiganda
á þá ekki líka að endurborgast allur sá kostnaður,
er þeim flutning er samfara, sem hlýtur að
vera talsverður,
þótt ekki. geti eg beinlínis um það dæmt, þar eg
er enginn byggingarmeistari.
Bygg eg nú, að þessi kostnaður
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ásamt með kostnaðinum víð stofnun landshöfðingjadæmisins muni
nema allt að 4 þúsundum ríkisdala; og þó það ekki væri fullt svo
mikið, þá liggur áherzlan ekki á því, hvað mikill þessi kostnaður
er, heldur á því, að hann skuli eiga ser stað.
Fyrirkomulaginu
nýja á umboðsvaldinu hefur auðsjáanlega verið hraðað of mikið;
það átti að bíða eptir öðru stjórnarástandi,
og þá fyrst var tími
til kominn.
Það er kunnugt og líka vitanlegt, hvernig fara muni
um fjárhag einhvers lands, þegar ekki er haft nægilegt eptirlit
með honum, og því er her ekki von á góðu. Það vitum við, að
meðan ríkisþingið danska hafði eptirlit með tekjum landsins, áður
en fjárhagur Íslands var aðskilinn frá Danmerkur, þá var ómögulegt að fá þessa breytingu á embættaskipun vorri fram. En undir
eins og fjárhagur vor varð laus við Dani, þá gat þetta skeð án
ómaks eður fyrirhafnar, jafnvel þó ærinn kostnaður fylgdi þessari
breytingu.
Eg bið þingið vel að gæta þess, að hversu góð sem
einhver stjórn er, - enda segi eg þetta ekki í því skyni að álasa
neinum einum manni -,
þá er henni þó ekki fært að stjórna
með einveldi fjárhag nokkurs lands.
Svona varð ofan á í Danmörk fyrir 1848; þá heyrðust sífelldar klaganir yfir illri meðferð á
fe landsins, og þó voru þar fyrir þann tíma margir góðir konungar
og nýtir embættismenn.
Eg kalla það nú líka hraparlegt, að eg
brúki ekki harðara orð, að meðan ríkisþingið hafði umráð fjárhags
vor Íslendinga, þá urðu eptirstöðvarnar í reikningunum (Restansarnir) aldrei meiri á ári en 1000 rd., og venjulega miklu minni;
þannig reikningsárið 1854-55:
594 rd., árið 1855-56: 522 rd.,
1856-57: 578 rd. En nú eru eptirstöðvarnar allt í einu komnar upp
í 15 þúsund dali.
Eg voga ekki að rannsaka, hvað þessu muni
valda. Hið síðasta reikningsár á undan fjárhagsbreytingunni 1870
-71 voru engar eptirstöðvar, en árið næst á undan 1869-70:
600 rd.
Hvar í þetta liggur, hvort í formi reikninganna,
eða að
þá hefur verið betur gengið eptir að krefja útistandandi fe inn,
það er mer ókunnugt um.
En það er mjög ísjárvert, hvað háar
þessar eptirstöðvar eru nú orðnar. Eg skal leyfa mer þessu máli
til skýringar, að lesa upp athugasemdir nefndar nokkurrar, er ríkisþing Dana kaus eitt sinn til þess að endurskoða fjárreikninga
Íslands. Eptirslöðvarnar voru orðnar nokkuð stórar, og ríkisþingið
kaus endurskoðunar- (Heviaíons) -nefnd, sem skyldi athuga það,
sem hinir eiginlegu endurskoðarar (revisorar) höfðu frá gengið.
Athugasemdir þessar eru svo látandi:
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• Samkvæmt reikningi yfir tekjur Íslands hafa eptirstöðvarnar
~náð óvenjulega hárri upphæð, og hefði að sjálfsögðu mátt komaast hjá þeim með nákvæmu eptirliti. - - - Hin milda með••ferð, er höfð hefur verið við gjaldendur á Íslandi í mörg ár, hef-ur leitt af sik, að eptirstöðvunnm frá fyrri limum og hinum eig«inlegu tekjum, er snertir reikningsárið, er blandað saman, og
••þær framsettar sem samkynja tekjugrein, og nefndin er því alveg
"samdóma yfirskoðunarmönnunum,
þar sem þeir segja, að f reikn«ingum vanti skýringar á:
1., •hverjar eptirstöðvar standi öleíðréuar frá fyrri reíkningum- ;
2., •hverjar upphæðir megi skoða sem tekjur á sjálfu reiknings-árinu, án tillits til þess, hvort þær f raun og veru eru
goldnar eður ekki»,
3" "hverjar greinir af þeirri upphæð, sem samkvæmt ríkisreikn"ingunum er inngoldin, sðu goldnar upp í eptirstöðvar og
-hverjar upp í tekjur ársins sjálfs»,
4. •hverjar upphæðir samkvæmt þessu eigi að flytjast tíl næsta
-reíknlugsárs,
sem öleíðrettar eptirstöðvar frá fyrri árum,
"þannig, að hvert ár se fyrir sign.
Út af þessu skal eg geta þess, að dómsmálastjórnin og landshöfðinginn, nú sem stendur, eru okkar factisku einvaldar, en einveldið er allajafna • mitt. í opinberum fjárhagsmálum, því einveldið
skoðar landsins fe sem sitt fe, og auðsýnir 1. d. gjaldþegnunum
þá vorkunnsemi f peningaskilum,
sem lögbundin og af löggjafarþingi takmörkuð stjórn ekki getur auðsýnt, þó hún vildi, því löggjafarþingin líða henni það ekki.
Útásetningar ríkis þingsins leiddu það nú ar ser, að reikningarnir næsta ár urðu allt öðruvísi færðir.
Það segir sig nú sjálft,
að í aðfinning þeirri, sem kemur fram nefndarálítinu,
liggur
engin óvild til stjórnarinnar, heldur að eins lætur hún í ljósi þann
sannleika, að þjóð vor og stjórn á við fjárhagsstjórnina I Danmörku, sem er alþekkt að þvi, að vera hin ýtnasta og reikningsglöggasta stjórn Í heimi, og gegn henni ber að beita svo mikilli
nákvæmni og ýtni, sem framast verður.
Hún verður að hafa það
hugfast, að hún á reikningaviðskipti við þá stjórn, sem ekki gætir
að öðru en því, sem henni er i hag (og það á hún frá sínu sjénarmiði að gjöra), og því er ekki stór furða, þó nógri ýtni og reikningsglöggleik hafl verið beitt við oss, síðan fjárhagsaðskilnaðurinn
varð.
Og til merkis upp á, að þetta sa svo { raun ctg' veru, er
í
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það, að fjármálastjórnin
á opt og iðulega mál fyrir dómstólunum
því til úrskurðar,
hvort og að hve miklu leyti henni beri sá og
sá kostnaður.
Þar sem nú konungsfulltrúi
ekki sagðist geta mælt
með I. niðnrlagsatriði
nefndarinnar,
þá ætlaðist nefndin ekki til,
að hann hefði aðra skoðun þessu viðvíkjandi,
en hann hefur;
en
þess vænti eg fastlega, að landshöfðinginn
yfir Íslandi,
sem eptir
erindisbrefi sínu að nokkru leyti er fjárhaldsmaður
landssjóðsins,
verði nefndinni og þinginu samdóma um það, að nauðsyn beri til,
að leitað se dómstólanna
um það, hvort nefndin hefur skilið rétt
þá grein, sem til er vitnað í þessu máli í lögunum frá 2. janúar.
Þar sem nú konungsfulltrúi
sagði, þar sem ræða var um kostnað
konungsfulltrúa
og aðstoðarmanns
hans, uð þar kæmi fram misskilningur hjá nefndinni,
þá get eg ekki haldið mer til annars, en
þess, sem fyrir liggur opinberlega,
og þá tek eg erludísbréf
landshöfðingjans
mel' í hönd, og finn eg þar þá fróðlegu
upplýsingu,
að landssjóðurinn
og jarðabókarsjóðurinn
sé eitt og hið sama, því
svo stendur í t 8. grein erindisbréfsins.
Eg fæ ekki betur skilið, en að landssjóðurinn,
sem nú er
nefndur svo, sé í raun og veru hið sama, sem það, er áður hefur verið nefndur jarðabókarsjóður,
en á þann sjóð álít eg vera alveg rangt að leggja kostnað þann, sem hér er um að ræða, heldur á einmitt eptir skýlausum úrskurði stjórnarinnar,
að leggja hann
á aðalfjárhirzlu
ríkisins.
Eg ætla ekki að dæma um, hvort það sé
rðtt eður eigi, er hinn hæstvirti konungsfulltrúi
sagði, að kostnað
þennan mætti leggja á hinn íslenzka landssjóð,
en eg skal geta
þess, að það var samhuga skoðun vor, nefndarmanna,
að bæði oss
og þinginu í heild sinni væri skylt, að verja landið fyrir öllum
þeim álögum, sem ekki ættu eptir lögum og rðtti á því að hvíla.
Eg vil líka leyfa mer að benda á það, að meðan hin svo nefndu
standa þing stóðu í Danmörku,
var á þeim gjörður munur á útgjöldum þeim, er beinlínis við komu konungsfulltrúa,
og hinum,
er þingseta hinna annara
þingrnauna
hafði í för með ser.
Nú
gefur að skilja, að kostnaðinn
varð einhverstaðar
að taka úr fjárhirzlu Danmerkur,
en hvaðan var hann þá tekinn?
Einmitt af
þeirri útgjaldagrein
ríkisins, sem skyldast átti við eyðslufe konungs
sjálfs.
Reikningsfærsla
stjórnarinnar
á fjárhagsáætluninni
er annars
yfir höfuð svo ruglingsleg,
að bágt mun verða að þræða halla.
Að öðru leyti gleður það mig, að hinn hæstvirti
konungsfulltrúi
hefur yfir höfuð tekið vel ulldir uppástungur
nefndarinnar,
og að
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því leyti sem þær eru sjálfum honum persónulega
viðkomandi,
vil
eg ekki fjölyrða um þær, því slíkt yrði að eins til þess, að auka
óánægju
og ósamlyndi
á þinginu.
Eg vil því, áður en eg skilst
við undirbúningsumræðu
þessa, drepa á annað, sem mer virðist
mikilvægara.
Það er sem sé fyrst og fremst það, að eptirstöðvarnar eru fyrir síðasta reikningsár
taldar 15,000 rd., en ef sú upphæð er rétt, finnst mér óskiljanlegt, hvernig þær hefðu getað aukizt svo mikið frá næst undanfarandi
árum, þar sem svo lítil upphæð er þá til færð; komi því þetta ekki einungis af formi reikninganna,
þá hlýtur það annaðhvort
að koma af því, að gjöldin
renna seint og óreglulega inn, eður af því, að her er, eins og ríkisþings-endurskoðunarnefndin
einu sinni fann að, blandað saman
eptirstöðvum
frá reikningsárinu
1871-72
og eptirstöðvum
frá
fyrri árum, og þá fer nú að verða óvíst, hversu mikið landið á af
þessum 15000 rd, Enda sýnir reikningsyfirlitið
sjálft, að svo muni
vera að nokkru leyti, því í lítilli athugasemd
á 4. bls. athugasemdanna ofanmáls stendur einmitt, að það sé enn þá, fyr en endurskoðararnir
hafi lokið starfi sínu,
óvíst, hvort allar þessar eptirstöðvar séu frá því umgetna eður frá fyrri reikningsárum.
Og þar
af flýtur þá aptur,
að landið missir seinna eins mikið af þeim
nefndu eptirstöðvum,
eins og reynist við koma undanförnum
árum; því er það, að nefndin æskir eptir nákvæmari grein fyrir, hve
mikið af þessum rúmum
15000 rd. viðkemur reikningsárinu
1871
-72, og hve mikið undanförnum
árum, líkt og skuld sýslumanns
Baumanns (sjá athugasemdir
bls. 5, 2. gr. 10.)
Hin önnur athugasemd,
sem eg skal leyfa mér, er sú. Það
er kynlegur
galli á síðustu áætlun,
að þó hjálparsjóðurinn
(o:
hinn áætlaði hjálparsjóður) 31. marz 1873 eigi að nema 25000 rd.
rúmum, þá er þó í áætluninni fyrir 1. apríl - 31. des. 1873 ekki
gjört ráð fyrir nema 223 ríkisdala leigu af honum.
Þetta gæti
verið rétt í reikningsyflrliti,
þar sem um það fé ræðir, sem í raun
og veru er fyrir hendi, en í áætlun á, að nefndinni
virðist,
að
fram telja allt það fii, sem líklegt og mögulegt
er að komið geti,
hvort heldur til inngjalda eður útgjalda.
Það tekur því varla, þegar hin konunglega
auglýsing er að hugga þingið' með, að hjálparsjóðurinn sé ætlaður til að ávaxta fé það landinu í hag, sem afgangs kynni að verða á einstökum reikningsárum,
þegar hjálparsjóðurinn eptir þessu formi áætlananna
bart nær hverfur í eptirstöðvagrein ("Restance~Conto
1»). Réttara hefði verið, að telja hjálp-
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arsjóðnum þá i400 rd., sem lánaðir hafa verið Reykjavíkurbæjarsjóð og' jafnaðarsjóð suðuramtsins til hegningarhúsbyggingarinnar ,
heldur en af þessari upphæð að búa til nýja útgjaldagrein, en þar
á mót stýfa meir og meir hjálparsjóðinn, þangað til hann smámsaman gengur I gleymsku og dá. Eg áski! mer því - ef meðnefndarmenn mínir eru mér í þessu efni samhuga - breytingaratkvæði f þá átt, að hjálparsjóðurinn á hverri fjárhagsáætlun se til
færður með sinni fullu áætluðu upphæð. Það er nú enn þá margt,
sem til mætti tína, t. d. að ekkert fe er á áætlununum ætlað til
bráðabyrgðastyrks til góðra fyrirtækja og handa embættismönnum,
sem hafa 1000 rd. laun, en eg ímynda mér, að nú sé nóg komið,
og skal því seljast niður.
Jón Sigurðsson: Eg skal leyfa mer að geta þess, að nefndinni mun bafa láðst eptir, að benda á gjaldliðinn II við II. grein
reikningsyfirlitsins 1871-72.
Þessi gjaldliður er 1000 rd. iii vísindalegra starfa.
Eg hef gjört mér far um, að njósna eptir, til
hvers þessi!' 1000 rd. hafi verið brúkaðir, og einskis orðið vísari um
það, nema hvað á orði er, að meiru eða minna af þeim hafi verið
varið til að gefa út ársrit eitt í Kaupmannahöfn, sem "Gefn- heitir.
Eg hef ekki orðið svo frægur, að lesa rit þetta, en þeir, sem það
hafa séð og lesið, telja það ekki á marga fiska, og til lítils gagns
eða sóma fyrir landið. Það væri þvi mjög óheppilegt, ef töluverðu
af landsins fe væri varið til útgáfu þessa rits, en aptur látið ógjört,
að framkvæma margt það, sem oss liggur nálega lífið á að fil framgengt. En má ske þetta fari líka eitthvað á milli mála. Leyti eg
mér því, að skora á hinn hæstvirta konungsfulltrúa,
að skýra
þinginu frá, hvað miklu, eða hvort nokkru af þessum 1000 rd.
hefur verið varið til að gefa út áður nefnt rit Gefn»; því það
gæti má ske fyrirbyggt rangar ímyndanir í þessu efni meðal almennings.
Menn hefur greint mjög á um það, hvort kostnaðurinn við setu konungsfulltrúa á alþingi eigi að greiðast af landinu
eða teljast með öðrum alþingiskostnaðl.
Í tilefni af þessu skal eg
leyfa mer að taka fram, að á meðan fjárhagur Íslands og Danmerkur var sameiginlegur,
var konungsfulltrúakostnaðurinn
aldrei
talinn islandi til útgjalda í hinum sérstöku reikningum þess, enda
mun jafnan hafa verið svo álitið, að hann kæmi ekki íslandi við að
neinu; og þvi skyldi bann þá koma því við nú?
En setjum nú
svo, að þessi kostnaður verði framvegis látinn lenda á landinu,
því skyldu þá ekki kostnaðarreikningar
konungsfulltrúa leggjast
(I
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undir forsela alþingis til úrskurðar,
eins og reikningar alþingismanna, bæði þjóðkjörinna og konungkjðrlnna?
Eg fæ eigi betur
sðð, en að þingið eigi beinan rétt á, að sjá, hvað konungsfulltrúi
gjörir með þessa rúma 1300 rd., sem þingkostnaður hans er talinn
í hinum síðasta reikningi,
og að forseti eigi að sjálfsögðu að úrskurða þá, eins og hverja aðra reikninga þinginu viðkomandi.
Það sé fjarri mer að ætla, að sá konungsfulltrúi,
sem nú er, hafi
sett upp hærri kostnaðarreikninga,
en þörf er á, en It held eg,
að samt geti verið ástæða til að spyrja um, hvort að sumur þessi
kostnaður se þarfur eða nauðsynlegur.
Eg tek til dæmis, að nú
á tveimur þingum hefur konungsfulltrúi haft aðstoðarmann,
sem
sjálfsagt tekur sína dagpeninga.
Eg fæ eigi séð, að þetta se til
nokkurs gagns, og tæpast nema til ógagns, og því ætti sá kostnaður
að falla burtu sem óþarfur.
Þegar konungsfulltrúi er forfallaður,
sýnist mer, að einhver hinna konungkjörnu geti setið í sæti hans,
eins og jafnan við gekkst á hinum fyrri þingum, og þótti vel fara.
Ver megum ekki vera of örlátir á landsins fe, og alls eigi kasta
því út að óþörfu.
Konungsfulltrúi:
Eg skal upp á fyrirspurn hins hefðraða
þingmanns Suður-Þingeyjarsýslu
um útgjaldagrein þá í reikningsyfirlitinu, sem er talin til vísindalegra starfa, geta þess, að eg get
engar frekari upplýsingar um þá útgjaldagrein gefið.
Forseti: Þessari undirbúningsumræðu
er þá lokið, fyrst enginn tekur til máls, og hefur enginn stungið upp á neinum breytingaratkvæðum, nema sjálf nefndin, og óska eg, að hún láti mig
fá þau sem fyrst. Þar eð þá er eigi meira að gjöra í dag, þá ákveð eg fund á morgun kl. 12, og segi svo
Fundi slitið.

20. fundur -

29. dag júlím.

Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin og samþykt.
Forseti:
Samkvæmt dagskránni kemur nú í dag fyrst til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu kgl. frumvarp til tilskipunar um
ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavíkur kaupstað.
Framsögumaður
í
því máli er þingmaður Reykvíkinga, og er honum heimilt, að taka
nú þegar til máls, ef bann æskir þess.
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Framsiiqumaöur : Eg finn að þessu sinni ekki ástæðu til að
tala margt í þessu máli, að bæði er það tekið fram í nefndarálitinu,
og líka tók eg það skýrt fram við undirbúningsumræðuna,
að þó
að eitthvað smávegis væri það í frumvarpi stjórnarinnar,
sem betur þætti fara öðruvísi, þá væri ekki vert að hreifa neinum
þess
konar breytingum nú, með því að það kynni að verða því til tálma,
að frumvarpið öðlaðist lagagildi, en hins vegar hlýtur það öllum
hlntaðeigWdum
að vera mikill hagur, að frumvarpið komi út sem
lög; enda eru flestar ákvarðanir frumvarpsins fullkominn samningur
milli bæjarstjórnarinnar
í Reykjavík og brunabótafelags
hinna dösku
kaupstaða,
og hefur bæjarstjórnin
áður fallizt á þennan
samning.
Færi nú svo, að Heykjavík óskaði, að slíta þessu sambandi,
þá
stendur henni það frjálst fyrir; því að eg skil frumvarpið svo, og
ræð það af ástæðum þess, að þegar samningnum
yrði breytt,
þá
gæti Heykjavík, hvenær sem hún vildi, losazt við allt samband við
brunabútafðluglð,
og getur líka losazt, þegar hún vill, þótt engu sé
breytt, með aðstoð alþingis.
Eg vona því, að alþingi hiki ser ekki
við, að gefa frumvarpinu
atkvæði sitt, og það án mikilla umræðna
úr þessu.
Forseti:
Fyrst engir fleiri taka til máls, þá er þessari ályktarumræðu
lokið, og verður því gengið til atkvæða samkvæmt
atkvæðaskránni,
er þingmenn munu bafa fyrir ser.
Atkvæðagreiðsla
fell þannig:
(Sjá II, bls. 222).
Forseti: Þar næst kemur til ályktarumræðu
og atkvæðagreiðsla
málið um kgl. frumvarp
til tilskipunar
fyrir Ísland um friðun á
laxi. Framsögumaður
er þingmaður
Húnvetninga,
og er honum
frjálst að taka nú þegar til máls, ef hann vill.
Framsögumaður : Við undirbúningsumræðu
þessa máls var
engum mótmælum hreift gegn niðurlagsatriðum
nefndarálitsins,
enda
komu þá ekki heldur fram nein breytingaratkvæði
; og því se eg
enga ástæðu til að taka nú lil máls.
Torfi Einarsson:
Atkvæðaskrá þessi er mjög óbrotin, því hún
er ekki nema tveir töluliðir.
Nefndin færir líka ljós rök fyrir því í
nefndarálitinu,
að óþörf væri skjót breyting á laxalögum
vorum.
Þó bar á ótta hjá mönnum á alþingi 1867 og 1871 fyrir því, að
sú veiðiaðferð, sem brúkuð væri, hefði eyðilagt laxgöngu
all víða.
En nú held eg reynslan hafi síðan sýnt, með því að laxveiði vor i
fyrra-sumar
og að nokkru leyti .sumar er meiri, ef til vill, en nokkru
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sinni áður, að það hefur verið ímyndun ein, og þegar maður lítur
á þetta, og undir eins hvað lengi Jónsbókarlög
hafa staðið, þá er
það ljóst, að engin tilknýjandi
nauðsyn er að breyta laxalögunum,
eins og líka nefndin hefur tekið fram.
Það er einkum viðvíkjandi
8. greininni,
að nokkuð er athugavert;
nefndin
tók það ljóslega
fram, sem minnzt hefur verið á í öðru máli, en sumir skildu ekki
eða vildu ekki skilja, hvað slíkar undanþágur
hafa að segja, og eg
verð að vera þeirrar
meiningar,
að þær geti verið m~ög heitar;
því þegar verið er að gefa föst lög fyrir yfirgangi annara
og um
það, að misbrotamönnum
sé hegnt,
þá geta undanþágur
í ýmsa
stefnu orðið því til fyrirstöðu,
að menn viti, hvað lög eru.
Eg
vil taka til dæmis þá undanþágu
frá lögunum,
sem áður átti ser
stað, að menn vo~u skyldugir til að lána mann á hin svo kölluðu
konungaskip;
máttu menn ekki eiga nema smáskip, og er eg viss
um, að það hefur kostað margra manna líf beinlínis, auk afleiðinganna,. sem hlutu að koma niður á þeim eptirlifandi.
Það er einkaráríðandi, að maður geti verið viss um, að lögunum sé hlýtt.
Eg
veit nú ekki til þess, að Jónsbókarlög,
hvað laxveiði snertir,
hafi
orðið fyrir umkvörtunum,
nema undan því, að þau hafi verið
brotin.
Á laxveiðina í Elliðaánum
hefur opt verið minnzt, og skal
eg játa, að eg veit ekki, við hvaða heimild slík veiðiaðferð
á að
styðjast; en hitt veit eg, að þvergarður
er eptir landslögum
óhelgúr
fyrir broti.
Eg vil vara menn við því, að aðhyllast
þau lög, sem
hafa undantekningar
frá sínum höfuðatriðum,
því að slík lög geta
hæglega sett þá menn í vanda, sem undantekningarnar
veita, svo
að þeir annaðhvort
gjöri endileysu, eða það, sem óánægju
og óreglu leiðir af. Eg sagði, að nefndin hefði fært ljós rök fyrir því,
að ný laxveiðalög
ekki væru nauðsynleg;
en mer finnst allt, sem
nefndin færir I. lið Iii gildis, vera til þess að fella 2. lið. Mer
virðist uppástunga
nefndarinnar
lúta að því, að sami vegur yrði
genginn og áður hefur verið, þar sem upp á er stungið, að einn
lagamaður safni öllum skýrslunum;
það er samkvæmt því, sem áður
var, að einn amtmaður leitaði ráða og tillaga laxfróðra manna, og
er þá vitaskuld, að óvíst er, hvort þessir laxfróðu menn hefðu náð
þekking sinni með því, að brjóta lögin, eða með því, að veiða lax
á þeim stöðum,
þar sem ekki þurfti ólöglegrar
veiðiaðferðar
við
eða mikillar kunnáttu til þess að veiða mikið.
Nú yrði þessi laxanefnd
á víð og dreif um landið, og mundi það verða mjög tafsamt; færi
þá líklega svo, að einn maður reði mestu í þessari nefnd, og þá
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sjálfsagt sá, sem ötulastur væri að reka mál sitt, annaðhvort með
réttu eða röngu.
Eg ræð því til, að menn aðhyllist 1. liðinn, en
er 2. liðnum mótfallinn.
Framsögumaður : Þetta er einhver misskilningur
hjá þingmanninum.
1. liðurinn ræður móti löggilding frumvarpsins af því
það er éhrúkandi,
Væri það nú löggilt, er eg sannfærður um, að
það yrði afbeðið á næsta þingi. Milli töluliðanna 1. og 2. er fullkomið saæanhengi.
Í fyrri töluliðnum ræður nefndin frá, að frumvarpið sé gjört að lögum, af því hún álítur það óbrúkandi, eins
og það nú er, en síðari liðurinn miðar til þess, að síðar meir
verði samin lög fyrir laxveiðum, þegar næg reynsla og skýrslur
eru fengnar í því efni, en nú sem stendur getur það ekki orðið,
þar eð menn almennt eru laxveiðum svo ókunnugir.
En það er
víst, að Jónsbók er ekki nægileg til þess að tryggja laxveiðar. svo
sem þörf er á, og þess vegna kom nefndin með þá uppástungu,
sem innihelzt í staflið 2., og stendur hann því enn öhrakínn,
Stefán Eiríksson:
Eg skal ekki tefja tímann mikið að þessu
sinni. En eg læt þá meiningu mína í ljósi viðvíkjandi þessum
laxalögum, að eg álít þau ekki í sjálfu ser nauðsynleg fyrir landið.
Eptir því sem meðferð þingsins hefur verið á laxarnálinu á undanförnum þingum, þá er auðsætt, að landsmenn hafa í því efni
mjög sundurleitar skoðanir. Því finnst mer sú uppástunga nefndarinnar mjög heppileg, þar sem hún ræður til þess, að frumvarp
þetta verði ekki að lögum. En hvað staflið b viðvíkur, þá kann
það nú að vera nógu gott, að nefnd se sett niður í því skyni að
íhuga þetta mál; en eg er hræddur um, að öll þau lög, sem út af
því kynnu að koma, mundi skerða eignarrétt manna um of. Eg
vil taka eitt dæmi: Eg þekki eitt vatnsfall í Austur-SkaptafellsSýslu, þar sem allmikil silungsveiði er. Það er Jökulsá í Lóni.
Nú getur vel verið, að þar kynni líka að ganga lítið eitt ar laxi,
enda þó eg ekki hafi heyrt þess getið; en þá væri allt of mjög
skertur réttur þeirra manna, sem silungsveiði eiga í þeirrt á, ef
þeim væri bönnuð öll veiði frá 1. september ár hvert, því einmitt
frá septemberbyrjun og til októberloka er í Jökulsá aðalveiðin, svo
það á allt önnur veiðiaðferð við um slíkar ár heldur en laxveiðaárnar, og yfir höfuð ætti að undan skilja allar þær ár, sem silungur gengur i, en ekki lax. Auk þessa óttast eg fyrir því, að það
verði mjög mikið stríð milli þeirra, sem laxveiði stunda í sömu á,
út af görðum og netjalögnum, og hin nýju lög þannig verða til-
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efni til úlfúðar og lagaflækju. Eg veit ekki heldur betur, en að
laxveiði her á Suðurlandi gangi fremur vel með þeirri velðlaðferð,
sem brúkuð hefur verið hingað til, svo eg álít enga serlega nauðsyn
af þeirri ástæðu að fá um það nýja löggjöf, með því að lög þau
mundu æfinlega skerða meir eða minna einstakra manna eignarréttindi,
Þess vegna mun eg greiða atkvæði með staflið a á atkvæðaskránní,
en móti staflið b.
Hjálmur Petursson:
Það er að vísu leiðinlegt tlrræði, að
fella mál þetta eða visa þvi frá, eptir að búið er að ræða það á
þremur þingum og búa til fjögur frumvörp, nefnilega tvö af þinginu, og tvö af stjórninni, en þó verð eg að álíta, að þetta úrræði se
hið eina, sem nú er fyrir hendi; eg verð að álíta, að þetta frumvarp, sem nú liggur fyrir, se hið lakasta, sem fram hefur komið í
þessu máli, þvi auk þess sem 8. grein þess inniheldur þá ákvörðun, sem ein er nóg til þess, að frumvarpið er með öllu óaðgengilegt, þar sem þessi ákvörðun veitir undantekningu á einu því mest
umvarðandi aðalatriði þessa máls, sem er, að friða hinn unga lax,
og þar á ofan er þessi undantekning lögð undir eins manns embættisvald án nokkurrar tryggingar fyrir þvi, að undanþága sú frá
lögunum, sem hann kynni veita, yrði réttlát og sanngjörn, og miðaði til að vernda veiðirett manna og laxveiðarnar yfir höfuð; þvert
á móti verð eg að álita, að undanþága frá lögunum í þessu atriði
se bæði óþörf og skaðleg, og ætti sízt að eiga ser stað. Þá vil
eg einnig benda á 7. greinina, sem inniheldur bann gegn því, að
lax, sem er ólöglega veiddur, verði seldur eða keyptur, o. s. frv.,
og er stærð hans þar miðuð við tl þumlunga lengdarmál, en í 4.
grein frumvarps þessa er ákveðið, að eigi se leyfilegt að veiða
minni lax en þann, sem er 9 þumlunga ummáls, þar sem hann er
gildastur; og enn fremur skal eg geta þess, að í frumvarpi stjórnarinnar til þingsins t 871 var þetta seinna lengdarmál ákveðið á
þeim laxi, sem bannað var að selja, o. s. frv., en ummál hins
minnsta lax var þá ákveðið 8 þumlungar.
Af þessu verður ekki
betur séð, en að stjórnin og ráðanautar hennar í þessu máli, áliti
þann lax II þuml. langan, sem er 8 eða 9 þurnlungar ummáls.
þar sem hann er gildastur, og það eins þó ummálið muni heilum
þumlung. Eg verð nú að játa, að þetta gaf mer daufar vonir um
byggilega lagfæringu stjórnarinnar á máli þessu, þó þingið vildi stinga
upp á breytingum við frumvarpið, því í minni sveit væri sá maður
ekki álitinn með heilbrigðri skynsemi, sem ekki þekkti skapnáðar-
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lag á laxi betur en þetta, og vona eg, að allir sjái, að þetta einnig
er gild ástæða til að ráða frá, að frumvarpið
verði að lögum.
Eg get ekki leitt hjá mer, um leið að minnast á Elliðaárnar,
og þá veiðiaðferð,
sem þar er við höfð,
sem meiðir tilfinningu
hvers ráðvanda
manns,
er ser slíkt, og sem veit, að þar hefur
verið og er enn brotin grundvallarregla
hinna gildandi laga vorra,
og þetta stóra hneyksli
er því áhrifameira,
sem það liggur fyrir
sjónum allta vegfaranda
og rétt hjá Reykjavík, höfuðstað landsins,
þar sem menn mættu vænta að mest væri vitið og valdið.
Einhver kynni að segja, að þörf væri á nýj lim lögum til að af nema
þetta, en her er það ekki orsökin,
að lögin vanti, því lög Jónsbókarinnar
eru fullskýr og í fullu gildi um það atriði, sem her er
um að ræða; það er því annaðhvort
misbrúkun
eða vanbrúkun laganna eða hvorttveggja,
sem veldur þessu hneyksli.
. Guðmundur Einarsson:
Áður en til atkvæða er gengið, skal
eg geta þess í sambandi við það, er eg tók fram í þessu máli á
þinginu 1871, að eg álít það mjög óheppilegt,
að stjórnin
hefur
numið þá ákvörðun í burtu, er þingið setti í 3. gr., nl. "þar sem
laxveiði er aðalveiðin , því að ef þessa ákvörðun vantar,
þá verður
það auðsjáanlega
til þess að skerða réttindi manna í þeim ám, þar
sem silungsveiði er aðal veiði, en nokkur laxveiði er þó, því þá er mönnum bægt frá veiði einmitt á þeim tíma, þegar silungsveiðin
er bezt.
þetta er orsök ásamt fleiru til þess, að eg mun greiða atkvæði á móti
því, að þetta frumvarp verði gjört að lögum, eins og það liggur fyrir.
Eg skal játa, að uppástunga
nefndarinnar
undir 2. tölul. á atkvæðaskránni er vel hugsuð, en allt um það, fyrst nú að þetta mál hefur
verið lagt fyrii' þrjú þing og þó ekki fengið ánægjanleg
úrslit,
þá
álít eg sem málið sð eigi nógsamlega
þreytt,
ne heldur
næg ástæða til að semja lög um það, og þar til vil eg að ráðrúm gefist,
og að þeir, sem hlut eiga að máli, finni til þarfar á laxveiðalögum
einmitt
sjálfir, þá vil eg ráða
til þess,
að málið se eigi fyr tekið
til meðferðar,
en bænarskrár
koma frá
hlutaðeigendum
sjálfum.
Af þessari
ástæðu mun eg greiða atkvæði og svo á móti 3. tölulið.
Benidikt Sveinsson:. Eg skal eigi að þessu sinni lengja þingræðurnar
mikið um þetta mál.
Eg get þó ekki annað en fundið
það skyldu mína, að vekja serlegt athygli
Íslendinga
á því eptirtektaverða
atriði, að þingið nú síðan 1867 skuli einlægt hafa verið
að leitast við að auka og efla laxveiðarnar
á Íslandi.
Eg segi
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lax veiðarnar, sem gætu orðið og hlytu að verða svo arðmikill i\tvinnuvegur fyrir landið, já, ótæmandi anðsuppspretta,
einmitt með
því móti ok engu öðru, ef laxinn væri friðaður hér á landi á sama
hátt og á jafnháu stigi, sem gjört er í öðrum löndum, og í þessa
stefnu hafa tilraunir
þingsins miðað.
En þessar tilraunir þingsins eru sannarlega
hörmulegar,
en órækur vottur um það, hversu
örðugt, já, ómögulegt það er fyrir oss íslendinga,
að fá styrk og
aðstoð ráðgjafastjórnarinnar
í Danmörku til þess, að beina hinum
mest um varðandi málum vorum, hverju nafni sem nefnast kunna,
í rétta stefnu.
Það er öllum þingmönnum
kunnugt, að ekki að eins
frændur vorir, Norðmenn og Svíar, heldur einnig stórveldin í norðurálfunni, stjórn irnar á Englandi og Skotlandi, á Þýzkalandi, á Frakklandi og á Rússlandi hafa þegar fyrir löngu veitt þessu svo mjög
mikilsvarðandi
máli eplirtekt,
og blynnt að því á allar Iundir, að
náttúrukraptarnir
yrðu í þessu tilliti sem arðsamástir fyrir land og
lýð, og eytt til þessa ærnu fe og umsjón hins opinbera.
Til samanburðar
við þetta get eg ómögulega stillt mig um,
svona bara með einu dálitlu dæmi að sýna ekki, hve öldungis ótrúlega
og óendanlega
stutt ráðgjafastj6rnin
í Danmörku
er komin í þessu
máli, hvað Ísland snertir, sem sjálfsagt gæti orðið með beztu laxveiðalöndum í norðorálfunni,
væri rétt og hyggilega með það farið
í þessu tilliti.
Eg veit, að hinir háttvirtu
þingmenn muna, að
þessi stjórn lagði fyrir þingið 1871 til hliðsjónar -- ekki átti til
að spilla - veiðilög frá Englandi.
En viti menn, þessi lög voru
þá gömul lög, algjörlega upphafin, sem ónýt og skaðleg fyrir laxveiðarnar á Englandi.
Í þeim lögum, sem nú gilda og hafa gilt
um hríð á Englandi,
eru sum sé yfir höfuð allar fastaw laxveiðavélar í ám fyrirhoðnar,
með því að þær eru álitnar skaðlegar fyrir
frjálsa göngu, fjölgun og tímgun laxins.
Má eg nú spyrja:
Gegnir
það ekki öldungis furðu, að sá herra, sem ráðgjafastjórnin
danska
ráðfærði sig við 1871, og er enn þá 1873 að ráðfæra sig við, um
þetta mál, eins og sjá má af frumvörpunum
viðvíkjandi
laxaíriðunarlögum
á islandi,
skuli eigi hafa vitað, og skuli enn þá eigi
vita annað eins og þetta?
Eg get með nafni til greint fræga
laxveiðafræðimenn
i Noregi, sem hafa sagt mer allt þetta og margt
fleira laxveiðum viðvíkjandi, þá menn, sem sjálf Prússastjörn
hefur látið svo lítið að ráðfæra sig við um laxatriðuuarlðg
í Þýzkalandi, og þessir menn hafa eigi síður en eg öldungis furðað sig á,
að þetta og því um líkt gæti komið frá Danmörku.
Skyldi það
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nú ekki hafa verið mun heppilegra,
ef Danastjórn
herði leitað ráða
og álita hjá þessum Norðmönnum
um þetta löggjafarmálefni
fyrir
Ísland"?
Þetta hefði víst verið lýtalaust,
því að bæði er það, að
Noregur er næsta líkur Íslandi í þessu tilliti í sjálfu ser, og svo
vita líka allir, að hin sameiginlega
eldgamla aðaluppspretta
landslaga vorra, í þessu sem svo mörgu öðru er frá Noregi komin i
fyrstu.
Hin eldgamla fagra lagasetning,
sem fyrir guði og mönnum hefur einlægt staðið og stendur enn sem óhagganleg
grundvallarregla fyrir laxveiði á Íslandi, og innibundin er í þeirri aðdáanlegu setningu:
• Ganga skal guðs gjöf til fjalls sem til fjöru,
ef gengið vill hafa»,
hún er sameiginleg
hending og uppspretta
fornaldarinnar
fyrir allri skynsamlegri
og náttúrulögmálinu
samkvæmri friðun og aðhlynningu
laxafjölgunarinnar,
bæði á Íslandi og
í Noregi,
þó hún að eins beinlínis
snerti eitt atriði þessa yfirgripsmikla máls, nefnilega það, að eigi megi hindra hina eðlilegu
för laxins upp eptir ám.
Hvað hina aðra hlið þessa máls snertir,
og sem er uppgötvun hinna nýrri tíma, enda þótt hún se í rauninni sönn og einföld
afleiðing hinna, nefnilega
að veiða eigi á vissum tíma og veiða
eigi smálaxínn, þá se eg ekki, að nefndin hafi haldið þessum höfuðatriðum
nógu skarpt og glöggt aðgreindum
i athngasemdum.stnum. Her er að eins að ræða um viðauka eður endurbót
Jónsbókarreglunnar
í þessa átt, en á reglunni sjálfri, það sem hún nær,
er á enga verulega breyting bent til hins betra,
að mer virðist.
Það er að öðru leyti auðséð, hve nauðsynlegt
muni vera, að banna
líka að veiða smálaxinn,
vegna þess að hann er eigi orðinn fullvaxinn, en getur þó timgazt og þannig aukið laxamergðina,
og að
það se einungis fullorðni laxinn, sem veiða megi að skaðlausu,
það er að segja á þeim tímum, sem hann ekki er að riða. Þegar
að riðtímanum
kemur, er laxinn líka orðinn magur
og Ilti1svirði.
Eg álít að öðru leyti, að það takmark,
er sett var 1867 fyrir
möskvastærðinni,
nefnilega að hann mætti eigi vera minni en 8
þumluugar,
hafi alls ekki verið óaðgengilegt,
þvi eg er hræddur
um, eins og eg gat um strax 1867, að laxinn se her á landi yfir
höfuð að tala nokkuð minni vexti en í Noregi og í öðrum löndum, jafnvel þó eg eigi þori að staðhæfa, að þetta komi til af öðru
en því, að hann fær að vaxa í útlöndum til fulls, en se ber drepinn, áður en hann nær að verða fullvaxinn.
Það er ofur-auðvelt
uð skilja, að eins og sá bóndi, sem sker sauðina sína veturgamla,
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aldrei getur skorið þá í fullum vexti, þannig veiðir sá aldrei heldur fullvaxinn lax, sem veiðir þá hálfvaxna eður minna en' hálfvaxna.
Eg er sannfærður
lim að minnsta kosti, að hver laxfróður
maður,
sem ferðaðist her um, mundi eigi segja, t. a. m. að laxinn í Elliðaánum væri minni en annarstaðar,
af því að það væri annað minna
laxákyn
og frábrugðið öðru laxákyni
á Íslandi í því tilliti, heldur
ar því, að laxinn er veiddur þar mikils til of ungur.
Eg er öldungis viss um, að reynslan
mun siðar meir sanna,
að eg segi
þetta öldungis satt, þótt það eptir kringumstæðum
þeim, sem nú
eru, verði eigi fyr en eg er kominn í gröfina.
Eg tek þetta fram,
af því að eg óska, að þessi orð mín standi eptir mig í alþingistíðindunum,
svo seinni tíma menn geti betur metið allt, sem her
að lýtur og mig sjálfan snertir, en sem eg her skal eigi orðlengja
frekar.
En eptirtektavert
er það, að landshöfðinginn
skuli her
mega láta möskvana vera svo og svo litla.
Eg skal nú við það, sem eg þegar hef sagt, bæta því, að eg
er fastlega á þeirri skoðun,
og um það hljóta allir að vera samdóma, að frumvarpið frá alþingi I S67 se hið langbezta frumvarp
yfir höfuð, er vér allan þann tíma höfum um fjallað, hvort sem
vik virðum fyrir oss þau frumvörp, sem frá stjórninni hafa komið,
eða þá þau, sem þingið hefur verið seinna að búa til af öldungis
rangri og misskildri tilhliðrunarserni
við frumvörp
ráðgjafastjórnarinnar; þetta gefur líka að skilja, því 1867 hafði þingið fyrirser
öll laxafriðunarlög
Norðmanna,
og sneið þannig frumvarp sitt eptir
áreiðanlegri
reynslu þeirra.
Það er eiginlega frá þessu áreiðanlega
sjónarmiði,
sem þingið
ser glöggt og fyrir alvöru, hvernig ráðgjafastjórninni
dönsku hefur
farizt við alþingi og Íslendinga
í þessu máli; það er frá þessu
sjónarmiði,
sem menn sjá hvað landsmenn
hefðu unnið við það,
hefði frumvarp þingsins 1867 strax verið lögleitt, og hvern skaða
landið hefur beðið af því, að það. var eigi gjört, heldur hefur dregizt fyrir þessar endalausu vííllengjur ráðgjafastjórnarinnar.
Eg hef
átt tal um þetta efni við hinn 3. konungkjörna
þingmann, sem ver
allir munum verða að játa að manna bezt þekkir náttúruöfl lands
vors,
og manna bezt veit, og gjörir ser far um að vita, hvaða
gæði land vort ber í skauti sínu.
Hann gjörði þá áætlun við mig,
sem mer fyrir mitt leyti sýnist vera heldur of lág en of há, að
Ísland mundi að minnsta kosti hafa 100,000 dala árlegan skaða af
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þvi, oð lax væri eigi friðaður her á landi með friðunarlögum,
líkt
og í öðrum löndum.
Eg skal svo eigi fjölyrða meir Nm þetta mál; eg veit og vona,
að þingið felli þetta óhafandi frumvarp
samkvæmt tillögu nefndarinnar, en annað mál er það, að reynslan gefur að vita, hvort sú
nefnd, er þingnefndin
stingur upp á að sett verði til að íhuga
þetta mál, og búa til nýtt frumvarp um það, muni finna nokkurn
verulega heppilegri
veg eður ákvarðanir en þær eru, sem þingið
þegar fyrir löngu er búið að stinga upp á. Eg skal i þessu tilliti að eins benda til þess, að lax veiða-fræðileg
reynsla getur eigi
eptir hlntaríns eðli frá Íslendinga
sjálfra hálfu myndazt, fyr en þeir
ern áður búnir að friða laxinn hjá ser með friðunarlögum.
Á algjörðum lögum í þessu efni verður þvi aldrei byrjað, heldur því,
að fá sem fullkomnasta
löggjöf í þvi tilliti,
sem unnt er, eptir
annara landa reynslu, sem næst liggur að ver berum Ísland saman
við í þessari grein, og þessa reynslu höfum ver nú þegar, ef ver
vildum, og oss gagnaðist eptir
því að færa oss hana í nyt, en
þessu hefur, sem sagt, ekki verið að heilsa.
F1'amsögumaður:
það eru allir samdóma um, að frumvarp
stjórnarinnar
I þessu máli se óhafandi
með öllu; aptur á móti
hafa nokkrir þingmenn hreift mótmælum gegn öðru niðurlagsatriði
nefndarinnar,
en ástæður þær, sem þeir hafa borið fram á móti
því, sanna einmitt hið gagnstæða,
því þar sem þeir hafa tekið fram,
að sitt eigi við á hverjum stað, þá liggur í augum uppi, að nauðsynlegt er, að fá skýrslur um það úr hinum ýmsu héruðum,
eins
og nefndiu fer fram á, til þess að nefnd sú, er selt yrði til að
semja nýtt frumvarp, gæti tekið tillit til þess alls. Nokkrir þingmenn hafa hreift því, að það sé ekki nauðsynlegt
að svo stöddu,
að gjöra neinn undirbúning
til þess að fá ný lög um laxveiðar.
en þótt eg se þeim samdóma um, að eins og tekið er fram í
nefndarálitinu,
að Jónsbókarlög
um þetta séu eigi svo öhafandi,
að það se óumflýjanlegt
nú þegar að breyta þeim, þá vona eg þó,
að menn gæti þess, að ákvarðanir Jónsbókar
snerta að eins annað aðalatriðið
í þessu máli, sem se það, að laxinn megi ganga
óhindraður
frá fjöru til fjalls, án þess þeim, er neðar búa, leyfist
að teppa veiðin a fyrir þeim er ofar búa; en hitt aðalatriðið er, að
laxveiðinni se eigi spillt, með því að veiða unglaxinn
og tálma
tímgun halls; þetta atriði var mönnum
eigi kunnugt að gæti verið
nokkurrar
varúðar vert á þeim tímum, þegar Jónsbók var samin, og
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þvi eru í henni engar ákvarðanir því viðvíkjandi. Menn hörðu þá
enga hugmynd um, að laxveiðinni gæti verið búin eyðilegging, ef
binn ungi lax eigi væri friðaður; en þar eð þetta atriði er svo
víst, að engum þingmanni dettur í hug að vefengja það, þá ætti
það og að vera hverjum einum ljóst, að nauðsyn ber til, að fullkomna
ákvarðanir Jónsbókar og bæta nýjum ákvörðunum við um þetta
efni; og þetta er einmitt það, sem nefndin vil styðja að með 2.
niðurlagsatriði sínu.
Jón Hjaltalín : Það er satt, sem hinn heiðraði þingmaður
Árnesinga hafði eptir mer um þann arð, er hafa mætti af laxveiðum her á landi, og byggi eg það á orðum Skotlendings
eins, sem var mesti veiðimaður; hann sýndi mer á Skotlandi eina
á, sem hann sagði að gæfi ar ser 80000 t á ári hverju, og því ímynda eg mer, að væri laxinn hér á landi friðaður og laxveiðar
stundaðar með skynsemi, þá gætu þær orðið hrein gullkista fyrir
landið. Eg vil einnig taka það fram, sem og er gjört í frumvarpinu að nauðsyn ber til, að friða eigi að eins árnar sjálfar heldur
og árósana; en þótt þetta sé gjört að lögum; þá er þó einn sá
karl, sem víst mun eigi gegna því, nfl. selurinn; meðan hann er
látinn að ósekju darka í ösunum á hverri á, þá er eigi þess að
vænta, að laxveiðarnar nái nokkrum viðgangi.
Framsögumaður : Eg er hinum háttvirta 3. konungkjörna þingmanni að öllu leyti samdóma um það, að selurinn er laxveiðum her
á landi til hins mesta niðurdreps,
og hann ætti vist hvergi að
vera friðaður, þar sem laxagengd er í nánd; en þetta og annað
því um líkt er ætlandi að nefndin taki til greina, sem falið yrði á
hendur að undir búa laxaveiðalögin.
Forseti:
Þar eð ekki taka fleiri til máls, þá er þessari ályktárumræðu lokið, og verður því gengið til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni.
Atkvæðagreiðslan féll þannig:
(Sjá II, bls. 222).
Forseti:
Því næst kemur til undirbúningsumræðu
málið um
stofnun lagaskóla á Íslandi; framsögumaður er hinn háttvirti þingmaður Árnesinga, og mun bann gjöra svo vel, að lesa upp nefndarálitið og skýra frá málinu.
Fram,ögumaðu'l'
(Benidikt Sveinsson):
Eg vil þá leyfa mer
að lesa upp þetta nefndarálit.
(Sjá 11, bls. 223).
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Eg þarf svo ekki að fara mörgum orðum um þetta mál. Eg
vil að eins taka það fram, að það er helzt til Iinlega kveðið að
orði hjá nefndinni,
er hún segir, að þingið hafi í 18 ár verið að
leitast við að koma máli þessu áleiðis, samkvæmt bænarskrám þeim,
er því hafa verið sendar
og fyrir það hafa verið lagðar ýmist frá
þjóðinni sjálfri, ýmist frá ungum námsmönnum,
löndum vorum í
I{aupmannahöfn,
og ýmist eptir tillögum einstakra þingmanna.
Neí,
þetta mál er sannarlega
eldra en 18 ára gamalt; það er jafngamalt
og alþingi sjálft; það er sannkallað
vöggumál þess; þegar á hinu
fyrsta þingi 184;) fyrir 28 árum síðan hafði alþingi mál þetta til
meðferðar.
l)á þegar kom bænarskrá
frá fjölda ungra menntamanna
í Kaupmannahöfn
um stofnun lagakennslu
á íslandi o. s. frv., og
það var þá þegar sameiginleg
ósk þingmanna,
að her á landi kæmust sem fyrst á fót þær menntunarstofnanir
yfir höfuð, sem eru
eins ómissandi hverri þjóð, ef hún á að ná nokkrum
eðlilegum
þroska og viðgangi, eins og loplið og andardrátturinn
er ómissandi
fyrir allt það, er lífsanda dregur.
Nú erum ver að vísu búnir að
fá prestaskóla,
og eptir langa mæðu
og eptirgangsmuni
er
læknakennsla
einnig komin her á fót, enda þótt í öfullkornnum
mælikvarða
mjög, en lagaskólinn,
lagaskólinn sá arna, hann viti
menn er ófenginn enn eptir 28 ár; og þó var það einmitt auðsjáatilega lagakennslan,
sem brýnustu nanðsynlna
bar til að gjöra strax
innlenda og sérstaklags
eðlis fyrir ísland, einmitt af því, að lögin voru á langtum hærra og verulegra stigi en nokkurn tíma guðfræði og læknisfræði.
Guð er einn, og guðsþekkingin
getur
þvi
verið og á vera ein og hin sama fyrir alla menn um allan heim.
Hún er því í eðli sínu ekki bundin við stað né stund.
Nokuð líkt,
en þó eigi í sama mæli, má segja um læknisfræðina.
Hún getur
einnig að öllu yfirborðinu til verið sameiginleg,
því bygging mannlegs líkama er yfir höfuð hvervetna hin sama; þó menn megi játa,
að loptslagíð
og annað fleira myndi á þessu verksvæði náttúrunnar fjðlbreytni.
En lagakennslan,
hún á vera og hlýtur að vera serstakleg fyrir hvert þjóðerni sem er, þvi lög og landsrettur,
venja
og víðtektir, rðttarhugrnyndir
og réttarmeðvitund
þjóðanna eru verulega og í aðaleðli sínu eins margvíslegar
og mismunandi,
eins og
þjóðirnar
sjálfar,
tungumál
þeirra og allt innra og ytra þjóðlíf.
Með þessu er alls eigi neitað því, að lögin og lögfræðin
se ekki
á hinn bóginn almenns eðlis, það vita allir og játa allir, að það
er svo; en fyrst er það, að hið almenna
eðli laganna
er ekki
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það verulegasta,
nema frá einstaklegu
sjónarmiði tekið, nefníl. því
heimspekilega
sjónarmiði,
og í annan stað liggur her öll áherzlan
á því, að lögin, sem eigi að stýra, stjórna og skipa fyrir um hið
borgaralega
felag, verða að geta þrengt ser inn í meðvitund borgaranna, eins og hún aptur á hinn bóginn verður að vera lífsuppspretta
laganna,
eigi þjóðfelagið
að standast,
en hvorugt þetta
getur átt ser stað nema því að eins, að lögin, hin sérstaklegu gildandi lög séu kennd og útlistuð, og á hinn bóginn eðli og ásigkomulag hins serstaklega
þjóðernis rannsakað og metið á vísindalegan
hátt, og þannig kemur lagaþekkingin
og lagakennslan
fram sem
skýlaust
skilyrði fyrir öllum þjóðlegum
framförum,
fyrir öllum
greinilegum
hugmyndum
borgaranna
um rétt og rangt,
um, sem
menn segja, mitt og þitt, hvort sem litið er á almennt
ástand
þjóðfélagsins og kröfur þess, gagnvart öðrum þjóðfélögum,
eða hinna
einstöku borgara innbyrðis, eður þá á hið opinbera gagnvart þeim,
sem undir lögunum standa á víxl. Þessu vona eg að allir' séu samdóma.
Það er annars sárgrætilegt,
að alþingi lslendlnga skuli enn eigi
hafa fengið framgengt svo réttlátri kröfu sinni I þessu efni, sem
byggist á svo skýlausri og auðsærri allsherjarnanðysu
og allsherjarrétti þjóðar vorrar.
Þetta sýnir bezt í sögu landsins
síðar meir,
við hvað Íslendingar
hafa átt að berjast,
og hve rammar skorður
hafa verið reistar við þjóðframförum
þeirra á undanförnum
tímum. En jafnframt því sem eg vona staðfastlega til forsjónarinnar,
að aðalstjórnarmál
lands vors fari nú bráðum að lagast, jafnframt
vil eg lýsa yfir þeirri ósk minni og von, að það beilla- og hamingjuverk liggi eptir hið ráðgefanda
alþingi,
að laga skólinn komist á
fyrir tillögur þess og óþreytandi
viðleitni,
Eg tek það enn upp,
að eg læt þá föstu von mína í ljósi, að lagaskólamálið fái jafnframt
stjórnarbótarmálinu
sjálfu heppileg afdrif fyrir aðgjörðir þessa þings,
og skal svo eigi fara fleirum orðum um þetta mál að sinni.
Forseti:
þar eð ekki taka fleiri til máls, þá er þessari undirbúningsumræðu
lokið.
Því næst var lesið upp og samþykkt
álitsskjal
til konungs
um konunglegt
frumvarp um stofnun sjómannaskóla
í Heykjavík.
(Sjá ll, bls. 229).
Forseti:
Þar eð eigi er meira að gjöra i dag, ákveð eg fund
á morgun kl. 12, og segi því næst
Fundi slitið.
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21. fundur. - 30. dag júlím.
Allir á fundi.
Þingbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Eg skal geta þess, að eg hef fengið tilkynningu
frá nefndinni, er sett var til að semja ávarpið til konungs, um,
að uppkast til þessa ávarps væri nú fullbúið.
Eg álit réttast,
að ávarp þetta verði prentað, svo að serhver þingmanna geti
fengið eitt exemplar af því. Eins og venja er, mun afskript verða
tekin af því, og send konungsfulltrúa,
og sömuleiðis eitt exemplar lagt á lestrarsalinn.
Það, sem liggur fyrir í dag, er ályktarumræða og atkvæðagreiðsla í stjórnarskipunarmáli
Íslands. Framsögumaður er þingmaður Arnesinga, og ef hann vill þegar taka til
máls, þá er honum það heimilt.
Framsögumaður
(Benidikt Sveinsson):
Eg get sannarlega
lýst gleði minni yfir því, að atkvæðaskráin er svo einföld og ómargbrotin, eins og hún er. Hinir háttvirtu þingmenn hafa eigi
fundið ástæðu til, að gjöra neinar verulegar breytingar við nefndaruppástungurnar,
heldur hafa þegar margir þeirra sameinað sig
við nefndina og komið ser saman við hana um, hvernig bezt
mundi fara, að orða II a. b. e. d. eða varauppástunguna, og hin
ýmsu atriði hennar samkvæmt þeim grundvelli, sem nefndin í fyrstu
hafði lagt fyrir þessi atriði málsins.
Viðvíkjandi I og III, eður
því fyrsta og þriðja aðalniðurlagsatriði nefndarinnar, eru öldungis
engar breytingaruppástungur
fram komnar, og um þau hljóta því
allir að vera samdóma.
Því næst skal eg minnast með fám orðum á 1. töluliðinn á
atkvæðaskránni.
Eins og eg tók fram við undirbúningsumræðu
þessa máls, þá álít eg, að þessi uppástunga eigi öldungis ekki
heima f þessu máli, heldur ætti hún miklu fremur að koma fram í
ávarpinu til konungs, og dreg eg það í alls engan efa, að þingið
muni alveg fallast á skoðun mína um þetta atriði.
Eg vil þess
vegna skjóta því til hins beiðraða uppástungumanns.
hvort honum virðist ekki mun rðttara að taka þessa uppástungu algjörlega
aptur, svo að þingmenn neyðist eigi til að fella hana með atkvæðafjölda, og það sökum galla á formi réttu, þó menn alls eigi
vildu fara út f efni uppástungunnar.
Að öðru leyti vil eg benda
uppástungumanni alvarlega á það, að uppástungan kemur beinlínis
i bága við varauppástungu nefndarinnar, einmitt með tilliti til þess
galla, sem konungsfulltrúa
við undirbúningsumræðuna
þótti vera
Forseti:
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á varauppástungu nefndarinnar, eins og hún á því stigi málsins
var orðuð. Hann tók það nefnilega fram, að honum þætti uppástungan óákveðin, eins og hún lá fyrir, en að þingið ætti að gefa
konungi sem ákveðnastar bendingar um öll þau hin helztu atriði
stjórnarskipunarmálsins,
er það óskaði, að sú stjórnarskrá, sem
konungur af náð sinni gæfi Íslendingum, hefði inni að halda.
Þetta vona eg að hinn háttvirti þingmaður láti ser hugsast, eins
og líka hitt, að uppástunga hans sjálfs undir t. tölulið er óákveðuari en allt, sem óákveðið er. Að öðru leyti skal eg fúslega játa
það, að hinum 3. konungkjörna þingmanni hefur sjálfsagt gengið
gott eitt til með þessari uppástungu sinni, en það fer ei gi ætíð,
sem ætlað er.
Viðvíkjandi breytingaratkvæðinu
um að stytta þingtíma þann,
sem nefndin stingur upp á í frumvarpi hennar til stjórnarskrár
íslands, til 8 vikna, þá skal eg skjóta því til hinnar grandgæfilegustu íhugunar uppástungumanns.
hvort honum virðist ástæða til að
koma með þetta breytingaratkvæði. Þingmaðurinn verður vel að gæta
þess, að her ræðir alls eigi um það, að þingið skuli vera skyldugt til, að eiga setu 12 vikur í einu, heldur um hitt, að það skuli
hafa rétt til að eiga. setu í 12 vikur, ef nauðsyn ber til þess,
eptir því sem á stendur starfa þess og ætlunarverki i hvert
skipti.
Eg vil taka til dæmis, þegar hið 4. alþingi hér frá á
að fara að endurskoða alla stjórnarskrá íslands í heild, auk, máske
fjölda annara mikilvægra málefna, er fyrir það kynnu að verða
lögð; heldur þingmaðurinn þá virkilega, að því muni veita af þeim
tiltekna 12 vikna tíma til að leysa allan þann vandasama og umfangsmikla starfa vel og vandlega af hendi, ser i lagi þegar hann
gætir þess, að þingið á að vera skipt í 2 deildir. þessar og aðrar eins breytingar-uppástungur
eigi þó að vera vandlega hugsaðar.
Eg áskildi mer, eins og hinir háttvirtu þingmenn muna, breytingaratkvæði við frumvarpsins 10. grein, en þegar eg fór að hugsa
nákvæmar um það, þá sá eg, að það var með öllu óþarft, þar eð
breyting sú, sem eg ráðgjörði, auðsjáanlega einungis er hreint
.Redactionsfeil.
eða orðagalli, því að það liggur í hlutarins eðli,
og er tekið annarstaðar fram i stjórnarskránni,
að konungur eða
jarlinn getur vikið sljórnarherrunum úr völdum eður látið ákæra þ!i
um stórglæpi.
Að svo stöddu skal eg DÚ eigi fara fleirum orðum um þetta
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mál, og hin einstöku
atriði þess að minnsta kosti eigi fyr en eg
heyri tillögur þingmanna,
og ser í lagi hins háttvirta
konungsfulltrúa.
Konungsfulltrúi:
það gladdi mig innilega, þegar eg við undirbúningsumræðuna
í þessu máli varð þess áskynja,
að þingið
óskaði að fara þann veg með tilliti til stjórnarbótarmálsins,
að
biðja hans hátign konunginn að gefa landinu stjórnarskrá,
er veitIi
alþingi fullt löggjafarvald og fjárforræði,
og að öðru leyti væri löguð eptir óskum þingsins sem framast má verða, það er að segja,
að svo miklu leyti sem konungurinn
getur aðhyllzt tilögur alþingis
um hin serstöku
atriði stjórnarskrárinnar,
eins og þessar tillögur
eru komnar fram, bæði á undanförnum
þingum og í þetta skipti.
Eg leyfði mer þess vegna að benda hinni heiðruðu nefnd og þingmönnum að ýmsum breytingum
við varauppástungu
þá, sem fer í
þessa stefnu,
og nefndin ásamt fleirum þingmönnum
hefur að
mestu leyti tekið þessar bendingar
til greina f uppástungu
þeirri,
sem stendur undir tölulið 4. á atkvæðaskránni.
!\ler skilst þessi
uppástunga,
eins og hún nú er orðuð,
þannig,
að þingið biðji
hans hátign konunginn
við lögleiðing
stjórnarskrárinnar
að taka
allt það tillit til tillaga þingsins um hin serstöku
atriði hennar,
sem honum frekast er unnt, og í þeim tilgangi ber þingið aptur
undir úrskurð konungs óskir sinar í frumvarpsformi,
þó að það se
þingmönnum
fullkunnugt,
að hann getur ómögulega
tekið þetta
frumvarp til greina f öllum atriðum þess; en ekki að síður beiðist
þingið þess,
að konungur gefi stjórnarskrána,
og þingið tekur
fyrir hönd þjóðarinnar
feglns-hendi
við henni,
þó að hún ekki
verði löguð þannig,
sem þingið hingað til hefur haldið fastlega
fram.
Ef varauppástunguna
er að skilja á þennan hátt, skal eg
mæla með henni sem bezt eg get, og þá vona eg, að hans hátign
konungurinn
muni taka hana til greina,
svo að ver getum
náð
uppfyllingu
þessarar
óskar til þjóðhátíðar
vorrar;
en mer dylst
það ekki, og þess vegna álít eg skyldu mína að leiða athygli
þingsins að því, að til þess úlheimtist að það að minnsta kosti i
álitsskjali þingsins verði ljóslega og skýlaust
tekið fram, að þetta
se tilgangur vara-uppástungunnnr.
Eg skal játa það, að 4. tölul.
atkvæðaskrárinnar
gjörir tilraun til að taka af allan vafa í þessu
tilliti, en mer virðist hann ekki að fullu hafa náð þessum tilgangi,
og þess vegna bið eg þingið í álitsskjalinu
að ráða hót á því.
Þó að það eptir hinni kg\. auglýsingu
til þessa þings sé
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þingmönnum
fullljóst, að frumvarp það, sem nefndin hefur samið,
með engil móti geti orðið lögleitt, og að þess vegna ekki hafi verið
ástæða til að ræða þetta frumvarp í þetta skipti, stingur 4. tölu\.
ekki að síður upp á því, að þetta frumvarp verði borið upp sem
niðurlagsatriði
(Henstilling);
eg fyrir mitt leyti álít þennan framgangsmáta ekki sem heppilegastan,
og eg vildi, ef eg væri þingmaður,
gefa atkvæði mitt á móti þessari uppástungu,
af því að eg í þvílíku allsherjarmáli
ekki mundi vera fáanlegur til þess, að bera fram
óskir þær, er ekki geta orðið uppfylltar, og sem þess vegna geta
skilizt á þann hátt, að þær ekki séu bornar fram í fullri alvöru; en
á hinn bóginn skal eg frá stjórnarinnar
sjónarmiði ekki hafa neitt
á móti því, að þessi ósk komi fram sem bendingaratriði
(Henstllling).
Ef það væri alvara þingsins,
að beiðast lögleiðingar
þessa frumvarps í heild þess, þá skyldi eg vissulega mæla fastlega á móti fleirum atriðum þess, sem eptir minni sannfæringu eru Íslandi til mesta
óhagnaðar,
en eg ætla af þeim ástæðum,
sem eg skýrt tók fram
við undirbúningsumræðuna,
og sem eg skal skýrskota til, ekki að
ræða þetta spursrnál,
heldur skal eg að eins benda að þeim greinum frumvarpsins,
sem miða til að breyta stöðu Íslands í ríkinu, og
sem beinlínis mundu leiða til þess, að lögin 2. jan. 1871 og undir
eins árstillagið frá ríkissjóðnum
yrði numin úr lögum, og að þeim
greinum, sem stinga upp á skipun jarIsins með ráðgjöfum,
sem
mundi valda landinu alveg óbærilegs kostnaðar.
Með því að taka serstaklega
fram þau atriði, sem tilgreind eru
undir stall. a, b, e og d, ætla uppástungumennirnir
að mínu áliti
að ráða bót á því, sem mer virðist mest ábótavant í aðalbendingu
þingsins,
en það er það, að hún getur skilizt að vera ekki meint
í fyllstu alvöru,
með því að taka fram þau atriði,
sem þinginu
virðast mest nauðsynleg,
og sem það á von um að hans hátign
konungurinn
geti tekið til greina, en af því að aðaltilgangur uppástunguunar
er að útvega landinu
stjórnarskrá
með þeim kjörum,
sem bezt eru fáanleg, þá ber þingið þessi atriði einnig fram sem
niðurlagsatriði,
en ekki sem skilyrði.
Eg gjöri ráð fyrir, að orð
uppástungunnar
: "og leyfir þingið ser að taka sérstaklega
fram"
ekki geti skilizt öðruvísi en í sambandi
við þau orð, sem standa
beinlínis á undan þeim: "sem framast má verða», en skyldi nokkur annar skilningur
geta lagzt í þau, bið eg þingið í álitsskjali
sínu að taka af allan vafa um það.
Stall. e og d eru að mínu áliti, eins og eg tók fram við undirbúningsumræðuna,
alveg ónauð-
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Jegir, og eg skal þess vegna mæla með því, að báðum verði sJeppt,
en í öllu falli skal eg ráða þinginu, að fallast á varauppástunguna
við statt e.
Þingið hefur í þetta skipti komizt til þeirrar niðurstöðu, sem
eg álít hina heppilegustu, eptir því sem á stendur, að biðja konunginn af konunglegri mildi sinni, að veita landinu frjálslega stjórnarskrá, samkvæmt heit yrði hans hásæla fyrirrennara; allir þingmenn
sýnast vera á eitt sáttir um það, að þennan veg eigi að fara, en
ágreiningur nokkur er, að eg komist svo að orði, um formið, með
því 1. tölul. í atkvæðaskránni stingur upp á að fara þennan veg,
án útþrykkilegs fyrirvara.
Hinn heiðraði 3. konungkjörni þingmaður tók breytingaruppástungu
þá, sem her ræðir um, eptir bendingum þeim, sem eg gjörði við undirbúningsumræðuna,
og eg
mundi, ef eg væri þingmaður, fortakslaust gefa þessari uppástungu
atkvæði mitt, því hún mun vafalaust hafa eins góðan árangur og
uppástunga sú, er stendur undir 4. tölulið; eg þori að ábyrgjast
það, að ef I. töluliður verður samþykktur, þá munum ver fá stjórnarskrá vora til þjóðhátíðarinnar,
og að hún þá muni verða í öllum greinum eins frjálsleg og óskum þingsins eins samkvæm og
hún getur orðið, ef 4. töluliður. verður samþykktur.
En ef svo
er - og það er vafalaust svo - þá verður aðalspurningin í þessu
tilliti, hvort formið er í sjálfu ser betra og viðkunnanlegra, hvort
það, sem töluliður 1. eða það, sem töluliður 4. stingur upp á. Eg
fyrir mill leyti svara þessari spurningu skýlaust þannig: Töluliður
1. er, hvort sem litið er til konungsins eða til Íslands eða til alþingis, betri og víðunanlegrí
en töluliður 4., og skal eg stuttlega
drepa á ástæður þær, sem eg byggi þetta svar á.
Eg skal þá fyrst taka það upp aptur, að árangurinn af I.
tölulið getur með engu móti orðið lakari heldur en af 4. tölulið,
vegna þess að óskir þingsins eru konunginum fullljósar, og vegna
þess að hann óskar að verða við þeim, að svo miklu leyti sem
honum er unnt. En 1. töluliður sýnir meira traust til konungsins
sjálfs, heldur en 4. töluliður, og á meðan þetta sjálfsagt mun vera
hans hátign kærara, er það aðgætaudi, að meðvitund sú hjá gefendunum, að eiga traust beiðandanna, ávallt gjörir hann viljugri
eða meira reiðubúinn til að fara með gjöf sinni svo langt, sem
framast er unnt.
Fyrir landið og þjóðina er aðalatriðið í þessu
máli ekki að ná þessu eða hinu stjórnarfyrirkomulagi,
heldur að
ná þeim kostum, sem geta borið - eins og hin heiðraða nefnd
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kemst að orði -,
blessunarríkustu ávexti fyrir land og lýð, sem
geta vakið þjóðina til áhuga, framkvæmdar og atorku í andlegum
og líkamlegum efnum, og sem geta bundið hug og björtu Íslendinga því nánara bandi við konungsættina f Danmörku; en eg get
ekki ímyndað mer, að þessu verði náð betur eða heppilegar heldur en með því, að snúa ser ffulltrausti
til konungsins í þessu
velferðarmáli landsins, eins og töluliður 1. stingur upp á, að skrlnleggja allar þær deilur, sem stjórnarmálið hefur komiiJ á manna á
milli og að byggja stjórnarbót vora á konunglegri náð einni, eins
og heit yrði hins hásæla Friðriks VII. var byggt eingöngu á henni,
og að lýsa því yfir, að þjóðin ætli að búa sig undir þjóðhátíð sína
þannig, að friður og sáltgirnl,
sem eru máttarstólpar mannfélagsins, geti ríkt vor á milli frá þeim tíma.
Ef alþingi liti eingöngu á það, að koma fram sínum uppástungum um hin serstöku atriði þessa máls, þá mundi 1. töluliður
ekki eiga ser langan aldur, en þingið hefur í þetta skipti sýnt þá
sáttgirni, að það til þess að ná frjálslegri stjórnarskipun í raun
og veru sleppir aðaluppástungu sinni, af því að þinginu er það
ljóst, að hún er alveg óaðgengileg, og þá virðist mer það einnig
frá þingsins hálfu langtum ákjósanlegra og drengilegra, að ganga
beint áfram að þessu og fela málið fyrir fullt og allt konunglegri
náð á hendur.
Eg skal þess vegna biðja hina heiðruðu þingmenn, áður en
gengið verður til atkvæðagreiðslu, vel og vandlega að taka til yfirvegunar, hvort þeir ekki geti samþykkt 1. tölulið, og eg skal, ef
svo verður, mæla fastlega með þvi, að uppástunga þingsins frá í
hitt eð fyrra um það, að sleppa fastri fjárhagsáætlun (Normalbudget) verði tekin til greina.
Framsögumaður:
Þeim fáu orðum, sem menn munu minnast
að eg talaði "ið undirbúningsumræðu
þessa máls í því skyni, að
menn kapplaust og án einstrengingslegrar
fastheldni við einstök
atriði eður röksemdaleiðslur hefðu augu sín og athygli föst á aðalkjarna og aðalþýðingu þessa allsherjarmáls, - þessum fáu orðum, segi eg, beindi eg ser í lagi að hinum háttvirtu herrum, sem
á þingmannabekkjunum sitja. Eg gat, sem við mátti búast, eigi
ætlazt til þess, að konungsfulltrúi tæki þær bendingar til greina
fyrir sitt leyti, er eg leyfði mer að gefa með þeim orðum mínum.
En til þess að ná tilgangi mínum gagnvart hinum báttvirtu þingmönnum, fann eg mer skylt við undirbúningsumræðu
málsins að
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leita að sem glöggustum
og ríkustum ástæðum,
til þess að gjorsneiða hjá þeim bendingum
í ræðu konungsfulltrúa
við undirbúningsumræðuna,
sem önduðu úr þeirri gömlu áttinni,
- er aldrei
til eilífðar getur leitt til samkomulags
og sómasamlegrar
og endilegrar skipunar
á stjónarmáli
Íslands.
Eg bið menn nú vel og
vandlega að gæta að því, að nefndin skoðaði það alls eigi sem sitt
aðalætlunarverk,
að kveða upp «juridiskan
dóm eða stjórnarlagalegan um það, hver væri hinn eiginlegi landréttindalegi
grundvöllur fyrir stjórnarskrá
Íslands.
Nei, alls eigi.
Aðalathygli
og aðalviðleitni nefndarinnar
stefndi beinlínis að því, að komast til þeirrar
niðurstöðu,
í sjálfum uppástungum
sínum, sem væri hinn sanni,
relli og stjórnhyggindalegi
grundvöllur fyrir stjórnarskipun
Íslands,
hver svo sem skoðun manna og skilningur
að öðru leyti væri um
landsréttindi
Íslands frá sögulegu og lagalegu
sjónarmiði,
eða þá
um það stjórnarsamband
vort við Dani, sem nú «factiskt» eður í
verkinu á ser stað, og sem er svo fast fram haldið frá Dana hálfu,
eða réttara frá hálfu hinna dönsku lögbundnu
ráðgjafastjórnar.
Frá sjónarmiði
nefndarinnar
liggur þannig öll áherzlan á niðurlagsatriðunum
sjálfum miðuðum "ið sannan hag og þarfir Íslands
í sjálfu sér, en ekki á prófun hinna gömlu röksemda fyrir sljórnarréttindum þess.
Það er þannig niðurstaðan
sjálf, sem allt veltur
á. Eg hefði nú líka einnig í dag, eins og við undirbúnings umræðu,
sannarlega
leitt hjá mer að fara lengra út í þá gömlu sálma,
hefði eigi konungsfulltrúi
með þeirri ræðu, er hann nú hðlt, neytt
mig til þess, að gjöra nákvæmari
grein fyrir ástæðum nefndarinnar
fyrir niðurlagsatriðum
hennar einnig frá því sjónarmiði,
sem eg
þannig ætlaði mer að forðast
að þurfa að komast á í umræðum
þessa máls.
Eg verð þá að leiða athygli hins háttvirta konungsfulltrúa
að
því, að það er þó silt hvað, að «injnría ternporum» eða rangsleitni
tímanna, að eg komist svo að orði, skuli vera svo heimtufrek
við
ÍSlendinga,
að hún ætlist til, að þeir víki frá þeirri skoðun og
sannfæringu
um stjórnareða landsrðttíndí
þeirra, sem þeir byggja
á ómótmælanlegum
sögulegum
og vísindalegum
rökum,
og sem
því aldrei til eilífðar verður út rýmt á Íslandi, og annað er hitt, að
þeir nú þegar fái viðurkenndan
þann rétt, sem þessum landsréttindum þeirra er samboðið með tilliti til stjórnarskipunarinnar
á
Íslandi.
Hið fyrra atriðið leiddi nefndin, eins og hún framast gat,
hjá ser, en helt ser fast við hið síðara,
með því það eitt gat
II
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opnað fyrir augum hennar
miðlunarveginn,
sem hún gekk, með
góðu trausti til sigursældár
sannleikans
að lokunum.
En eins og
nefndin fann ser þannig skylt að sneiða hjá því, sem mest mátti
verða, að vefengja og hrekja skoðanir hinnar dönsku ráðgjafastjórnar
á stjórnarmálum
vorum, til þess eigi að blása öhappasælum
bIossandi eldi að þeim hinum gömlu kolunum,
þannig hlaut hún einnig
að álíta ser jafn skylt á hinn bóginn,
að gefa þeirri hinni sömu
ráðgjafastjórn
skiljanlega
bendingu
nm það, að skynsemislíf
og
viíjadúmur
Íslendinga stæði enn allshendis óhaggaður á hinum gullna
vegi miðlunarog meðalhófs
nefndarinnar.
Eg skal nú að svo mæltu með þeirri stillingu og rósemi, sem
þessu máli er samboðin
og eg framast get, taka svo skýrt fram
fyrir hinu heiðraða þingi, sem mer í þessu augnabliki
hugkvæmist,
aðalsjónarmið
þessa máls, og ganga út frá stefnu og orðum konungsfulltrúa
bæði nú á þessum fundi og við undirbúningsumræð
u
málsins, svo að allir glöggt sjái og skilji, að það eru orð konungsfulltrúa,
sem hafa gefið ástæðu og tilefni til þeirra orða, er eg
nú mæli.
Konungsfulltruinn
leggur hina konunglegu
auglýsing til þessa
þings til grundvallar
fyrir ræðum
sínum og álitum í þessu máli;
þetta er líka frá hans sjónarmiði
öldungis eðlilegt.
Um það atriði,
sem hér ræðir um, stendur skráð á 4. bls. í hinni konunglegu
auglýsingu, og skal eg leyfa mer að lesa klausu þá upp, sem hér að
lýtur, svo hún sjáist orðrétt til samanburðar
við þessar umræður í
alþingistíðindunum,
hvar sem þau kunna að fara og flækjast
um
víða veröldu.
Klausan hljóðar þá þannig:
"Það liggur
í augum uppi,
að slíkar kröfur með engu móti
"verða teknar til greina,
og er það svo opt áður, ser í lagi, er
• hin ýmsu stjórnarskipunarfrumvörp
hafa verið lögð fyrir alþingi,
"sýnt og sannað, að oss hlýtur að vera raun að því, eptir að þetta
"svo skýlauslega
hefur verið tekið fram af stjórn vorri og fulltrúa
• vorum á alþingi,
að slíkar uppástungur
hafa getað komið fram
"frá meiri hluta þingsins, sem auðsjáanlega
eru sprottnar af röngu
c, áliti um hina
sönnu stöðu Íslands
í ríkinu;
þessi ranga skoðun
«hefur aptur berlega látið sig í ljósi á ákvörðun
þeirri í 2. gr. í
"frumvarpinu
frá alþingi,
er fer fram á, að um sameiginleg
mál
"milli Danmerkur
og Íslands og um takmörk milli þeirra og hinna
sérstaklegu
íslenzku mála skuli ekkert geta orðið ákveðið, sem
use skuldbindandi
fyrir Ísland eða leggi byrðar á það, nema altl
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,;þing samþykki.
Með þessu er gjörð sú heimildarlausa
krafa, að
• alþingi, þótt verkahringur
þess sé takmarkaður
og hljóti ætíð að
«vera takmarkaður
við hin sérstaklegu málefni Íslands, skuli fá hlut(/töku í meðferð hinna svo nefndu sameiginlegu
mála, sem einct göngu
heyra og verða
að heyra
undir hið almenna
fu11«trúaþing fyrir ríkið í heild þess,
eða með öðrum orðum undir
tl ríkis þingið II.
Þetta eru nú orð hinnar
konunglegu
auglýsingar,
sem konungsfulltrúi
byggir allar mótbárur
sínar móti nefndinni á, ser í lagi
með tilliti til fyrsta niðurlagsatriðis
hennar.
En nú vil eg spyrja hinn háttvirta
konnngsfulltrúa,
þar sem
hann benti til og fór því fram, að ástæður og tillögur nefndarinnar
komi í bága við hina konunglegu
auglýsingu,
eg vil spyrja hann,
segi eg:
Liggja hér nú fyrir í hinni konunglegu
auglýsingu
til
þessa þings persónuleg orð hans hátignar konungsins sem einvaldskonungs
yfir Íslandi samkvæmt
konungalögunum
14.
nóvember
) 665 og alþingis tilskipuninni
8. marz 1843, eða liggja her fyrir
orð hins constitutionelle
Danakonungs
gagnvart hinni constitutionelle ráðgjafastjórn
Danmerkurríkis,
þeirri ráðgjafastjórn,
sem ein
hefur hvers kyns mögulega siðferðislega og lagalega ábyrgð á hverjum helzt þeim úrskurði, sem hún undir ritar með konungi, en hann
öldungis alls enga, því hann er heilagur og friðhelgur?
Þessari,
einmitt þessari spurningu
krefst eg hátíðlega og í heyranda hljóði
í umboði nefndarinnar
að konungsfulltrúi
svari mer Skýrt og skýlaust r áheyrn alþingis Íslendinga,
því það er einungis undir þvi
fyrra af þessum
skilyrðum,
að auglýsingin
getur gefið nokkurt
bindandi lögmál fyrir nefndina eða verið mælikvarði fyrir tillögum
hennar.
En því spyr eg hinn háttvirta
konungsfulltrúa
svona?
Eg
má þó víst vita, að hann getur,
hvað feginn
sem hann annars
vill og hve nauðsynlegt
sem honum það annars er til að finna stað
orðum sínum á móti nefndinni,
þó ekki gefið mer annað svar
upp á spurningu
þessa,
en eg sjálfur get gefið mer, annað svar,
cn hver þingmaður
og hver sá helzt, sem heyrir þessi orð mín,
getur gefið og hlýtur að gefa mer.
Eg ímynda mer nefnilega, að
hver, sem les grein þessa í hinni konunglegu
auglýsingu,
honum
mun eigi geta yflrsezt,
að þar er einmitt ýmist verið að tala um
ríkis þingið danska,
ýmist um ráðgjafastjórn
í Danmörku
við hliðina á hans hátign konunginum,
og þá mun sá hinn sami, ef hann
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hefur heilbrigða skynsemi, fljótt reka sig úr skugga um það, að
það er eigi hans hátign konungurinn, sem einvaldskonungur yfir
Íslandi, heldur sem hinn constilutionelle Danakonungur, er hefur
gefið út þessa auglýsingu til alþingis Íslendinga.
Eg vil enn
fremur biðja þess vel gætt, að í auglýsingunni er eigi einungis
verið að ræða um hin svo kölluðu sameiginlegu mál Íslands og
Danmerkur í sameiningu, sem eptir eðli sínu ættu bæði að heyra
undir alþingisins og ríkisdagsins atkvæði, heldur einnig um hin
sérstaklegu mál Íslands, einnig þau mál, sem beinlínis eingöngu
heyra undir verkahring alþingis og einkis annars þings að einu
né neinu.
Her f liggur nú aðal mergur málsins.
Her sest það rammskakka f grundvelli þeim, sem konungsfulltrúi stendur á.
Hina
konunglegu auglýsingu er nefnilega öldungis óefað að skoða sem
verk hins «constttutionelle» ráðgjafa í Danmörku, sem hefur ritað
undir hana með konungi. Hann (ráðgjaflnn] er þvi ábyrgðarmaðurinn fyrir auglýsingunni gagnvart alþingi, og se þessi ábyrgð
engin að lögum, þá er ekki heldur hinn bindandi kraptur auglýsingarinnar gagnvart alþingi hinn allraminnsti að lögum.
En það
flýtur þó óefað siðferðisleg ábyrgð fyrir ráðgjafann af þvi, að hann
gegn stjórnarlögum Íslands hefur blandað ser her inn í stjórnarmál þess.
Eg skal uú eigi fara fleirum orðum um málið i þessa átt,
en eg skal taka það skýlaust fram, að nefndin, að þvi leyti sem
hún gekk út frá öðrum grundvelli og sjónarmiði en því, sem hin
konunglega auglýsing þannig heldur' fram, þá miða öll hennar orð
og skoðun, og þá einnig mín orð og mín skoðun á þessari stundu,
til hins constitulionelle ráðgjafa í Danmörku, sem hefur undir ritað auglýsinguna, en öldungis ekki á nokkurn hinn minnsta hátt til
hans hátignar. konungsins.
Það er, sem sagt, ráðgjafastjórnin í
Danmörku, sem á að svara fyrir þessa konunglegu auglýsingu, og
eg vil því enn og æ biðja þess vel gætt, að orð mín á þessari
stundu snerta eigi hans hátign konunginn, heldur geng eg út frá
því sjónarmiði, sem eptir anda og innihaldi auglýsingarinnar er
gefið sem grundvöllur hennar.
Her koma þá þannig fram tveir málspartar, Íslendingar og
þjóðþing þeirra, alþingi, á einn bóginn, og hinn constitutionelle
Danmerkur-ráðgjafi á hinn bóginn.
Ntl er þá komið að böfuðspursmálinu i þessu mikilvæga efni,
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og það er blátt áfram þetta: Hver er nú sá réttbæri dómari í þessu
þrætumáli eður um hin gildandi stjórnarlög
Íslands'!
Er virkilega
ráðgjafastjóruin
í Danmörku
réttbærurl í þessu máli en hin íslenzka
þjóð, Íslendingar
sjálfir?
eða skyldi her koma fram þriðji hlutaðeigandinn,
nefnilega konungsfulltrúinn?
Ef menn nú halda þessum
spurningum
glöggt og ljóst fyrir
ser, þá verður úrlausnin
sannarlega
ofurhæg
og létt. Hvað konungsfulltrúann
snertir, þá getnr hann ómögulega
verið dómari um
þetta atriði ráðgjafustjórninni
í hag. Hann el' þó víst ekki fulltrúi
hins danska ráðgjafa her á alþingi.
Hann á víst óefað að vera
fulltrúi hans hátignar
einvaldskonungsins
yfir Íslandi.
Hann er
talsmaður
hans hátignar konungsins
sjálfs.
Það er hans "Prærogativa» og vald yfir Íslandi, sem hann er kjörinn og kvaddur Iii
að halda við hefð og maki, og það heyrir hon um sízt til, að verja
innblöndun
ráðgjafans i Danmörku
i stjórnarmál
Íslands;
þvi hún
skerðir vald einvaldskonungsins
yflr fslandi.
Eg vil biðja menn
þannig vel að gæta þess, að það er óvefengjanlegt,
að konungsfulltrúinn getur ekki gefið atkvæði sitt móti nefndarinnar
skoðun né
verið henni «cornpetent»
dómari i þá ált. En þá ráðgjafastjórnin
sjálf?
Viti menn.
Háðgjafinn
el' einmitt sjálfur málsparturinn,
og það er, trúi eg, aldrei rétt viðkunnanlegt,
að málsparturinn
se
dómari í sínu eigin máli.
Hin konunglega
auglýsing verður þannig
ekkert annað en hrein og bein krafa frú húlfu hins danska ráðgjafa,
en dóminn um það, hvort hún se á rökum byggð, vantar, og geti
hann eigi réttilega komið frá Íslendingum
sjálfum,
þá getur hann
þvi siður komið frá ráðgjafanum
i Danmörku.
Kapplaust talað er her allt undir því komið, hvoru megin sannleikurinn liggur, hvort hann er nefndarinnar
megin
í nefndarálitinu, eða hann er ráðgjafans
megin í hinni konunglegu auglýsingu.
Látum skynsemina
sjálfa, reynsluna,
og vegsemd konungsins
og
sannan hag Íslands og Darnerkur
skera úr því, hvort dómur Íslendinga um stjórnarmál
sitt eða þá dómur ráðgjafastjórnarinnar
í
Danmörku
sé réttari og eðlilegri.
Hin óblutdræga skynsemi segir
þá strax, að það sé eðlilegra,
að Íslendinga-atkvæði
gildi her, og
það af ofur-einfaldri
ástæðu, þeirri nefnilega:
í þessu máli ganga
Danir inn á réttar- «Gehet» Íslendinga,
að eg komist svo að orði.
Gæti menn vel að því, að það eru ekki Íslendingar, sem vilja skerða
eina hina minnstu hársbreidd af umráðum Dana i þeirra málefnum,
en að það séu einmitt Danir, sem vilja skerða umráð Íslendinga í
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sinum eigin málum. Nei! Íslendingar
standa lÍ hreint «negativ
Slandpunctin,· sem menn segja, 0: þeir verjast að eins árásum
Dana og berjast að eins fyrir þvi, að hinir dönsku samþegnar
þeirra e kk i hafi óeðlileg, herraleg og einræðisleg áhrif og atkvæði i sljórnarmálum þeirra. Það vita þó allir, sem nokkra réttlætishugmynd hafa, að sá, sem gengur inn á annars -Gebet«, er skyldur titað sýna og sanna • positiv« góð og gild rök fyrir þvi, að
honum se það heimilt.
En hver eru þessi rök Dana og ráðgjafans í Danmörku?
Engin. Minni 'en alls engin. . Íslendingar geta
þó borið fyrir sig konungalögin frá 1665, hin eðlilegu landsréttindi, sem þeir hafa sem serstök þjóð á serstöku landi, og ótal
annað. fleira, sem styður mál þeirra og styrkir, og maður skyldi
nú ímynda ser, að ver gætum heimtað, að Danir sýni og sanni,
að allt þetta se úr lögum og gildi gengið, með einhverju öðru en
tómri heimtufrekju og drottnunargirni yfir oss Islendingum.
Eg sagði, að skynsemin væri einn af hinum «competeute- eða
réttbæru dómurum í þessu máli. Já, hún lítur nú í fleiri áttir en
þessa, sem eg nú benti á. Menn hafa heyrt þá kenningu áður, og
hún liggur einmitt líka til grundvallar fyrir hinni konunglegu auglýsing, og lá auðsjáanlega í orðum og setningum konungsfulltrúa, að
konungurinn se constitutlonell eða takmarkaður einvaldskonungur í
hinum svokölluðu sameiginlegu málum milli Íslands og Danmerkur,
en einvaldur í Íslands sérstaklegu
málum, og að það fljóti af þessari
setningu,
að einungis hin siðartöldu, eður hill sérstaklegu mál
heyri undir atkvæði og verkahring alþingis.
En nú vil eg spyrja: Getur hinn hæstvirti konungsfulltrúi
gjört
það nokkrum manni skiljanlegt, að konungurinn, ein og hin sama
persóna, hafi takmarkað konungsvald í einu tilliti gagnvart íslendingum, en I öðru tilliti ótakmarkað?
Getur þetta meira að segja
átt ser stað viðvíkjandi hinu eina og sama spursmáli?
Hinn hæstvirti konungsfulltrúi gæti má ske komizt út úr vandræðunum með
tilliti tit þeirra mála, sem vafalaust eru annaðhvort sameiginleg
mál eða serstök Íslands mál.
En með þessu er flækjan ekki
greidd til fulls. Kðnungsfulltrúínn
veit, að þegar um sameiginleg
mál er að ræða, þá koma ekki að eins þau mál tilgreina,
sem
engum vara er bundið að sen sameiginleg mál, heldur geta- líka
og hljóta líka að koma fram á sjónarsviðið þau mál, sem vafi er
um, hvort þau skuli reiknast með binum sameiginlegu eða serstak·
legu málum. Þessi mál liggja nefnilega á takmörkum milli hinna
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sameiginlegu
og sðrstaklegn mála.
Nú vil eg spyrja konungafulltrúa, hvernig hann getur gjört mer það skiljanlegt, hvernig Danakonungur nú se bæði einvaldur og constitution el gagnvart alþingi
í þessum hinum sömu málum, hvort sem hann svo virðir fyrir
ser stöðu konungsins
gagnvart alþingi eða ríkisdeginum,
eða gagnvart báðum þingunum í sameiningu.
Nei, þessi setning
og því um líkar kenningar standast sannarlega ekki fyrir dómstóli skynseminnar.
Eg hef reyndar
aldrei
hugsað mer hátt i heiminum,
en svo hátt hef eg hugsað mer, að
eg vildi ekki verða til þess á alþingi, að bjóða hinum glöggthugsandi Íslendingum annað
eins bein að bíta og þetta er; þar vildi
eg öldungis leiða minn hest frá. Eg læt það annars vera, þó eg
væri einn af þeim, sem á bágt með að skilja það, sem er öldungis
óskynsamlegur
hugarburður.
Þá sagði eg enn, að menn skyldu kveðja reynsluna
til dómara f þessu máli.
Nú vil. eg þá enn spyrja
konungsfulltrúa:
Hafa þessar hinar sömu stjórnarlagalegu
setningar,
sem stjórnarathafnir
og stjórnarframkvæmdir
hinnar
dönsku
constitutionelle ráðgjafastjórnar
hafa verið byggðar
á á seinni
tímum,
sýnt sig i verkinu sem happasælar
og haganlegar
fyrir Ísland og
framför þess?
Það væri sannarlega
ómaksins
vert, að líta óhlutdrægum augum yfir sögu Íslands frá 1849 allt fram á þennan dag;
það væri gaman að gæta að því, hvort þessi verkandi og blessandi
constítutíonelíe
andi og afl, sem þjóðrrelsinu
í Danmörku
hefur
verið samfara,
hefur leitt til mikils góðs fyrir oss Íslendinga,
og
það ætti þó sannarlega
að hafa verið svo, hefði andi og Princip
grundvallarlaga
Dana náð hingað út til islands.
En þetta mun
eigi reynast svo, og það er heldur ekki von, því stjórn islands hefur
aldrei síðan 1849 farið f constítutionel
eða ftjálslega og þjóðlega
stefnu; þvert á móti hefur stjórn landsins ávallt farið fram «qvam
maxlme- eða á hæsta stigi í absolutistiska,
óþjóðlega og ófrjálslega
stefnu, og því nær hvergi brytt eður bólað á frjálslyndi stjórnarinnar Íslendingum
til handa.
Þetta sýnir bezt af öllu saga alþingis.
Margítrekaðar
bænir
og tillögur Íslendinga
ár af ári um mörg þau mál, er heyra til
lífs-spursmála
þjóðar vorrar, hafa ekki verið til greina teknar.
Eg
gæti nefnt fjölda mála f þessu tilliti, en vil að eins her taka til
dæmis stofnun lagaskóla á Íslandi.
Og hver þörf fyrir Íslendinga
getur þó verið meira knýjandi,
hver réttur þeirra meira augljós,
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en, að ,þeir fái leyft til að nema sín eigin lOg II sínu eigin tungumáli, þau lög, sem hvergi eru til nema á Íslandi, á því tungumáli,
sem hvergi er til nema á Íslandi.
Það, er þó sannarlega ekki
nóg, að lögin séu til, hvorki fyrir hið opinbera n~ þá, sem lögunum eiga Ilðhlýða;
menn verða líka aðskilja lögin; lögin mega
ekki standa eins og múrveggur eða myrkurstólpi fyrir utan manninn, en það gjöra lögin á Íslandi þrátt fyrir þá almennu ogdönsku
lögfræði, sem Íslendingar nema við háskólann í Kaupmannahöfn.
Eg vil taka /lnnað dæmi sem snertir alla 'góða og' rðttláta
stjórn. Það er • Selvstændlghed« dómstólanna gagnvart hinu umboðslega valdi. Eg hirði eigi að leiða rök að því, hve nauðsynlegt það 8a,; að dómsvaldið sé óháð hinu umboðslega valdi, því
það er óþarft, en hitt er mé r óhætt að fullyrða, að hið umboðslega vald hefur aldrei komilt í ofháan sess gagnvart dómstólunum
á islandi, hafi það eigi verið á þvi hér umrædda tlmahill, einkum
hin síðustu árin, og gæti eg, ef eg vildi, talið órækar sannanir fyrir
þessu. Þvi fleiri dæmi sem maður nú tæki, og í því tleiti áttir
sem maður liti, viðvíkjandi því, hvernig oss lalendlngum hefur
reynzt hin constitutionella ráðgjafasljórn {Danmörku,
því Bugljósara yrði það; 'í stuttu máli satt sagt, oss hefur miklu fremur
hrundið aptur á bak, en áfram, síðan hún tók að ,sýna áhrif sín
á sljórnÍslandsmála.
Hinum materíelle« hag landsins hefur lítill sem enginn gaumur veriðgefinn; réttindum hins eínstakabefur
verið ærið illa borgið, dáð, dugnaður og framtakssemi einstakra
manna að engu virt, eða launað. Á hinn bóginn hefur hið opinbera verið án festu og fylgis í framkvæmdum sínum her á landi
svo sem ífjárkláðamálinu
o. s. frv.
Það má með sanni segla,
að reynslan hefur að því eina leyti haft gott í för með s6r, að
hún hefur algjörlega fordæmt það sljórnarfyrirkomulag,
sem »facliskt •• eður í reyndinni hefur átt ser stað á Islandi síðan 1849,
já, þeir eru nú orðir tímarnir, að menn hljóta að sjá, eins á Íslandi eins og annarstaðar, að eintómir pappirslappar
og skrifstofubref, hygðir á ókunn ugleika og elnetrengfngsskap, nema verra se,
duga ekki til að halda rás þeirra í réttu horflvClvltlsatlonin eða heimsmenntunln hefur nú á þessomtimumnáð
því stigi, að hún útheimtir hvívetna Jifandi,rettláta, öfluga ogframkvæmdarMma stjórn;
það er neyðin, undlrhúnlngsreynslunnar,
sem befur vakið hjá lslendingum löngun og kapp áað slíta þau bönd af ser, er hindrað
hafa þjóðþrif og framfarir þeirra. það er biðóskýra
i hugmyndb
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unum, sem hefur skerpt skilning þeirra og glætt þeirra innra andlega fjör og lif j það er ranglætið, sem hefur opnað augu þeirra
fyrir hinu rétta og sanna. Sljóvleiki, athugaleysi og framkvæmdarleysi hins opinbera hefur vakið dáð þeirra og dug.
Eg get nú ekki skilið, að nefndin eigi ámæli skilið, þó hún
veldi. þann veg, sem hún hefur farið, til þess, að komast hjá þessum
og öðrum eins athugasemdum, sem þá einmitt hvað öflugast sýna
fram á rett íslendinga til þess, að fá því stjórnarfyrirkomulagi, sem
nú er, breytt f innlenda stjórn, samkvæmt I. niðurlagsatriði nefndarinnar, enda harði nefndin þetta vakandi fyrir augum.
Þá er enn að líta á sæmd og vegsemd hans hátignar konungsins.
Eg vil þá leyfa mer að spyrja hinn háttvirta konungsfulltrúa: Er það nokkur vegsemdarauki fyrir hans hátign konunginn, að fellt se 1. niðurlagsatriði nefndarinnar? Til þess, að gjöra
oss þessa spurningu ljósa, þá vil eg benda mönnum á sögu Íslands.
Ver vitum allir, að íslendingar flúðu fyrir einveldi Haraldar konungs hárfagra úr Noregi til Íslands; þeir stofnuðu lýðveldi og hefðu líklegast lifað við það sem frjáls og sæl þjóð allt
til þessa dags, hefðu ekki ýmsar útvortls
og innvortis hörmungar
komið þeim til að láta bugast ar eptirsókn Noregskonunga, og
knúð þá til að ganga á vald útlendum konungum, en þetta gjörðu
þeir þó einungis með þeimskildaga,
að þeir fengju jarl eða hirðstjóra yfir sig settan, og að þeir héldu landsfriði og landslögum.
Þetta þótti hinum drottnunargjarna
Noregskonungi frami og vegsemd, með þessu þótti honum, sem von var, vald silt og tign
aukin.
En nú árið 1873 þykir það hrein óhæfa fyrir Íslendinga,
að biðja um jarl eða hirðstjóra,
og það er borið fyrir, að þessi
ósk Íslendinga se hans hátign konunginum f Danmörku ógeðfeJld,
og eg veit ekki hvað meira.
Hvernig getur nú þetta staðizt?
Getur þetta rýrt tign og veldi konungsins?
Það hefur stundum
verið sagt, að íslendingar væru • separistiskir s , og þetta hefur
verið talinn blettur á Íslendingum, en hvernig vikur nú þessu við
í samanburði við 1. niðurlagsatriði nefndarinnar?
Verður það ekki
ranglátt ámæli?
Konungsveldið er að vísu háleitt og tignarlegt,
en það er þó sannarlega takmarkað við stað og stund, og þess
vegna eru líka verkanir þess og öll áhrif takmarkaðar við stað og
stund. Það. verkar. náttúrlega bezt og augljósast þar sem það er
persónulega nálægt, og þvi veikara og daufara, sem sú persóna er
fjarlægari, sem konungsvaldið hefur i höndum.
Það er þvi ofur-
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skiljanlegt, að verkanir þess og áhrif á hugi alþýðu hljóti að verða
nokkuð dauð og dofln, þar sem eins stendur á eins og fyrir Oss
Íslendingum, að konungurinn er í svo afar-miklum fjarska frá oss.
Í þessu tilliti þarf eg að öðru leyti ekki annað en að skýrskotatil
hvers þess manns, sem hefur, sem menn segja, «sund Fomuft-,
eður heilbrigða skynsemi. Hin persónulega nálægð konungdómsins hlýtur þatmig að hara í Iðr með ser sönn og eðlileg áhrif á
þegnana. og eins er það I sannleika einmitt tignar- og vegsemdarauki fyrir konunginn og konungdóminn, að umboðsmaður hans,
þar sem hann sjálfur ekki getur verið nálægur, gangi honum sem
næst að að allri tign og valdi, og hver mundi nú sá konungur
vera, sem ekki álltur þessa setningu og hugmynd bæði sanna,
fagra og þegnlega?
Eg játa að vísu fúslega, að Danir eiga
marga ágælismenn og góða drengi- meðal sín, og það get eg vitnað um af minni eigin reynslu, en sumir þessara manna hafa Iika
einmitt viðurkennt, að það væri að öðru leyti í alla stuði óhagkvæmt, það fyrirkomulag, að siðustu úrslit helztu mála vorra skuli
fara fram I svo mikilli fjarlægð suður I Danmörku, enda sýnir
hlutarins eðli og reynslan nógsamlega, að hin persónulega þekking
verður þvi minni, sljóvari og óáreiðanlegri, sem fjarlægðin er meiri
frá þeim hlutum, ástandi og atvikum, sem koma verða til greina
við reUlát og hagkvæm úrslit málanna, og við allt þetta bætist það,
sem væri líka hægt að sýna og sanna, að þeir, sem hafa gengið
á; milli Íslendinga og stjórnarinnar suður f Danmörku, hafi ekki
ætlð getið sem rettastar skýrslur, eða lagt til þeirra heppilegustu
og réttustu ráðanna fyrir land vort og lýð eður þá einstöku menn,
sem f hlut hafa átt.
En eins og það er nú þannig - að mig
vonar - sýnt og sannað, að það fyrirkomulag, sem 1. niðurlagsatriði nefndarinnar fer fram á, bæði eptir tign og valdi hans hátignar konungsins yfir Íslandi og miðar þess vegna undir eins til
þess, að koma þar á góðri, ötlugri og gagnlegri stjórn, þá vona
eg, að öllum skiljist líka, að þetta fyrirkomulag er einnig Danmerkurriki, eða samþegnum vorum í Danmörku i sannan hag, eða
þvi skyldi vegur og álit Dana eigi -vaxa við það, að Island tekur
sönnum framförum og blómgast sem bezt og mest. Maður skyldi
þó ekki ímynda ser, að Danir ætli, að það se happasælast fyrir
þá, að standa sem þröskuldur fyrir öllum sönnum þrifum og framförum Íslands og fslendinga.
Það er að öðru leyti auðvitað, að
það verður eigi sagt með vissu í þessu augnabliki, á hve háu stigi
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það fyrirkomulag, sem 1. níðurtagsatrlði nefndarinnar fer fram á,
yrði íslendingum til bappa og hagsældar;
reynslan verður í því
tilliti hinn bezti dómari, en svo mikið er víst, að það er sannfæring, nefndarinnar, mf.nog allra íslendinga yfir böfuð, að það
mundi verða hið farsælasta og blessunarrikasta
stjórnarfyrirkomulag, er Íslendingar gætu fengið, úr því, sem gjöra er, og völ getur verið á, eptir kringumstæðnnum,
og allra sízt ættu Dani!' að
andæfa á móti þessu stjóroarfyrirkomulagi.
Þá er enn eitt mikilvægt atriði á að minnast, viðvíkjandi, 1. niðurlagsatriði nefndarinnar.
Eg get þess til, að konungsfulltrúi hafi
gjört það f göðu skyni; að benda mönnum á, að kostnaðurinn við
þetta stjóroarfyrirkomulag mundi verða óbærilegur fyrir landið, og
mundi ef til vildi leiða til þess, að fjártillagið úr ríkissjóðuum yrði
tekið frá oss aptur.
Eg skal nú taka það fram, hvað kostnaðinn
snertir, að eg held, að það megi íullsanna, að Íslendingar seu fullkomlega færir um að launa jarli sínum sómasamlega, eins og hin
danska þjóð að launa konungi sínum, það er að segja miðað viÖ
fólksfjölda og efnahag landsins f samanburði við Danmörku, sem
mer virðist reitur mælikvarði í þessu efni. Eg skal reyndar játa
það, a~ eg er enginn garpur i reikningi, en það held eg að eg
treysti mer samt \ii að fullyrða með rökum, að lífeyrir sá, sem jarlinn fengi eptir þessum mælikvarða, mundi því sem næst verða
helmingi meiri en laun landshöfðingjans sem nú er, ef menn gjöra
laun hans. 6000 rd, með öllu og öllu. Eg veit nú reyndar ekki,
hvað þungtþjóðfrelsi
Íslendinga vegur á metaskál hins bæstvirta
konungetulltrúaá móti peningum, en sá munur, sem væri á jarlstjórninni og landshöfðingjastjórninni
núna er svo mikill, að minnsta
kosti í mmum .augum, að min tunga fær hana víst ekki útmálað í
dag. Eg held sannarlega, að þó að Hreyrir [arlstns hækkaði landstjórnarkostnaðinn
um liðugar 6000 rd. frá þvi sem nú er, og
þó meira væri, þá væri sannarlega svo mikið, já margfalt meira gefandi fy.rjrþá ~ljórn, ·lIemværi löguð eptir sönnum þörfum landsins, og Því hlyti að verða því til fljótra framfara og ••íðreísnar,
eins og nefndin hefur bent ii. Enda er það auðsætt, að það mætti
spara mikið fe með því að gjöra stjóm landsins á hinum lægri
stigum hennar miklu eíntaldari og ódýrari í mörgum greinum, heldur
en hún er núna, því það er sannast sagt, að i þeirri núverandi
stjórn landsins eru margir vísnír og dauðir limir, ef ekkiagnúar
fyrir allri ,eðIile ari tJ:eI6islramds, að minni\' kostl bið eg menn
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að lesa sögu íslands betur niður i kjölinn, Aður en meon leggja fordæmingardóm á það sljórnarfyrirkomulag á. Ísland], er nefndin hefur
hogsað ser, eptir stjórnarskráarfrumvarpi hennar. Því einmitt eptir
frumvarpi nefndarinnar yrði stjórnin á Íslandi yfir höfuð bæði einfaldari, kostnaðarminni og eðlilegri i alla staði, en sú, sem nú er,
og eg fæ þannig i rauninni ómögulega skilið, hvernig stendur á
þvi, að konungsfulltrúi skuli vera að tala um þennan kostnað fyrir
landið, og yfir höfuð skil eg ekki i, hvers vegna hann sem fulltrúi
hans hátignar konungsins skuli vera að hafa svo fast á móti þessari jarlsskipun á íslandi. Eg vil, án þess að útlista það frekar,
minna konungsfulltrúa á setninguna: Extrema se tangunt.
Að svo mæltu held eg, að eg hafi gjört hinum hæstvirta konungsfulltrúa fulla gtein fyrir því, að nefndin hafi með tilliti til I.
niðurlagsatriðisins við hin beztu og gildustu rök að styðjast, og að
frumvarp hennar se með öllu samkvæm érjúfanlegum og óhaggaulegum réttarkröfum
þjóðar vorrar; um það vona eg bann sé nú
sannfærður.
En hvað sem þessu liður, háttvirtu fulltrúar íslendinga!
Ver
verðum í öllu falli að muna eptir því, að þar sem ver sitjum á alþingi íslendinga til að íhuga þetta allsherjarmál þjóðar vorrar, þá
lita augu allra landsins barna á oss, og veita því nákvæmustu
eptirtek.t og vakandi auga, hvort ver ekki framfylgjum þvi neinu
hér í salnum, sem er rangt, óhyggilegt og óheillavænlegt gagnvart
helgustu kröfum og þörfum fósturjarðar vorrar. Gætum vel að því,
að ef ver eigi fastlega fram fylgjum helgasta réuí vorum her á
þessum stað, þá má segja um oss hið sama ámælið, sem þá, el'
skrifuðu forðum undir samþykktina í Kópavogi 1662. Frá þessu
sjónarmiði hljóta mer að fljúga í brjóst ýms atriði úr ræðu konungsfuJlrúa, og ser i lagi skal eg taka það fram, að þar sem bann
bæði nú með tilliti til jarls þess, er ver æskjum áfslandi,
og
endranær er að minnast á og benda á mátt og vald konungsins
andspænis oss lelendlugum, þá eru þessi orð hans þýðingarlausar
grýlur, því eg þori að segja, að þó hans hátign konunguriun stæði
hérna í miðjum salnum meðal vor, og hlýddi á hvert einasta orð,
sem eg nú mæli, þá mundi hans hátign ekki þykja Sef misboðið
i nokkurn minnsta máta.
Þvert á móti er eg alveg sannfærður
um, að bann hlyti að fallast á hvert það orð, sem eg bef talað,
þvi augnamið mitt og tilgang.ur. með öllu því, er eg hef tilgreint,
er sá, að hlynna að tign. og veldi kon.ungsins á íslandi ,með því
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meðal annars, að sýna það og sanna, að hans hátign konungurinn se ótakmarkað ur einvaldur yfir Íslandi og Íslendingum, að þvi
einu undanskildu, sem flýtur af landsföðurlegum
gjörðum og heitorðum hans hásælu fyrirrennara, og af konunglegum loforðum
hans hátignar ~jálfs.
Allt þetta vald konungsins yfir Íslandi, og
réttur vor til að fá stjórnarbót sem sjálfir Danir, er þeim og hinni
»constitutiunelle« ráðgjafastjóro í Danmörku alveg óviðkomandi.
það erum ver, sem eigum rétt á að fá heitorðin efnd, en eigi
Danir; þeir hafa enga heimild til að blanda 'ser inn í samkomulag
vort við hans hátign konunginn, hvað viðvíkur stjórnarfyrirkomulagi hinna sönnu Íslands mála.
Þeirri setningu, sem konungsfulltrúinn heldur fram, að hans hátign ekki hafi ber fullkomlega
frjálsar hendur og se háður ráðgjafastjórninni i Danmörku, mótmæli eg hátíðlega f nafni hans hátignar konungsins.
Þá er enn þá eptir, að minnast á það, að konungsfulltrúi
mælti svo fastlega og innilega fram með breylingaratkvæðinu undir
1. tölulið, af því að hann heit, að það traust, sem þar lýsti ser
til konungsins, mundi verða málinu atTarasælla en vara-uppástunga
nefndarinnar og nokkurra þingmanna undir 4. tölulið.
Eg vil
leyfa mer að benda á það, að það er víst naumast að svo verði
álitið, að það sé ekki svo verulegur form galli við þessa breytingaruppástungu, að hún komist að, þar sem hún ekki að eins talar
um hans konunglegu hátign, heldur einnig hans stjórn. Til þess
að koma þessu löglega inn á þingið, held eg hefði þurft sjálfstæða uppástungu.
Meiningin er í öllu falli góð, því hún er sú,
að þingið á að fara að biðja hina eonstitutlonellu ráðgjafa Dana
um það stj órnarfyrirkomulag, sem þeim af náð sinni þóknaðist að
fyrirskrifa oss I Her er nú sannarlega rýrt það traust, sem þjóð
vor á að bera til hans hátignar konungsins, því her er gengið út
frá því, að konungurinn hafi eigi valdið fremur en ráðgjafarnir í
Danmörku.
Þetta striðir því beinlínis móti retti og valdi hins
einvalda konungs.
Hinnbáttvirti
uppástungumaður veit, að þinginu hlýtur, að þvi leyti sem mlnnzt er á 1000 ára byggingu landsins, að vera það nauð ugt, að fella þessa uppástungu, en það hlýtur það eigi að siður að gjöra, svo óhafandi er hún, auk formsins,
einnig að efninu til, enda gengur það öldungis yfir mig, að konungsfulltrúi skuli geta fengið sig til, að mæla með þessari uppástungu, sem auk alls annars, einkum þess, að hún er beinlínis
ósæmileg gagnvart hans hátign konunginum, er þar að auki enn
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óákveðnari en hin upprunalega vara-uppástunga nefndarinnar, sem
hann einmitt þess vegna hafði á móti.
Eg finn enga samkvæmni
í þessu og þvílíku, nema ef það skyldi vera það, að konungsfulltrúa væri allt um það að gjöra - sem öllum þingmönnum hlýtur
að vera ljóst að ekki tekur neinu tali - að þingið biðji um það,
að konungurinn veiti oss einhverja náð, ekki þá, sem er samkvæm fyrirheitum fyrirrennara hans, heldur þá náð, sem er samkvæm geðþekkni hans constitutionellu
stjórnar í Danmörku j það
er þó naumast, að hans hátign konungurinn hafi fulltrúa eða talsmenn kjörna á alþingi.
Þá er enn eitt atriði, sem þingmenn, ef til vill, ekki hafa
fullkomlega skilið viðvíkjandi stafliðunum a b e d í varauppástungu
nefndarinnar, eins og hún nú kemur fram. Mer virðist, að konungsfulltrúi hafi skilið atkvæðaskrána svo, 'að þessi atriði væru sett
sem skilyrði fyrir því, að varauppástungan
t:jálf yrði samþykkt.
Meiningin í þessum stafliðum er sú, að þingið vill sýna, að það.
leggi þá áherzlu á þau, að það álíti ekki neina þá stjórnarskrá,
þar sem þessi skilyrði ekki séu tekin til greina, eðlilega og samboðna kröfum nauðsynjar vorrar. En að öðru leyti verður það að.
vera á valdi og ásjá konungs, hvort hann vill taka þessi atriði til
greina eða ekki, og það verður þá síðar meir að sýna sig, hvort
Íslendingar geta fellt sig við þá stjórnarskrá,
sem oss kynni að
verða veitt, án þess þessi skilyrði í þessum skilningi væru uppfyllt. ' Að öðru leyti er það föst meining nefndarinnar viðvíkjandi
staflið a, að þetta geli víst ekki orðið efunarmál að veita, þar sem
föst fjárhagsáætlun er, einsog áður er, sagt, mótstríðandi grundvallarsetningum lögbundinnar konungsstjórnar,
og þannig í -Príncípínu» röng og óeðlileg.
Eg verð og með, nokkrum orðum að
minnast á statliðb um, að sérstakur ráðgjafi verði skipaður fyrir
íslands mál, sem hafi ábyrgð á ~tjórnarstörfum sínum fyrir alþingi.
Ætti maður að skilja svo, að með sérstökum ráðgjafa væri meintur sá ráðgjafi, sem hefurt1eiri stjórnarrnál á bendi, þá er þetta
samkvæmt því, sem stóð í frumvarpi stjórnarinnar frá 1871, og
þetta er náttúrlega það, sem konungsfulltrúi vill bafa fram.
En
vilji konuogsfulltrúi halda því enn fram, að það skerði «Prærogati". konungsins, að skipa ráðgjafa sérstakan fyrir Íslands mál, sem
ekki hafi önnur ráðgjafastiirf á bendi, þá verð eg að mótmæla
þessu, sem alveg rangri sk.oðun, því það væri þá fyrst auðsætt,
að lítið gætti tígnarrettíada
eða «Prærogatíva» konungs, ef hann
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mætti ekki, já, ef hann fyndi ser eigi skylt, að velja þann fyrir
ráðgjafa í Íslands málum,
sem nýtastur og hentugastur
væri fyrir
Ísland,
og ef hann eigi með þessu móti sæi um, að hinar banvænu stefnur og skoðanir, sem hingað til hafa verið rðttindum og
framgangi
íslands mála til fyrirstöðu,
ekki næðu að hindra hans
landsföðurlega
tilgang Íslandi til handa.
Það er mikið satt,
að
konungur
gelur í sjálfu ser valið hvern til ráðgjafa í Íslands málum, sem hann vill, en þetta sannar ekki,
að það se samkvæmt
reglum stjórnspekinnar,
eður yfir höfuð réttum stjórnarreglum,
að
velja mann fyrir Íslands
ráðgjafa,
sem einnig væri ráðgjafi konungs í dönskum málum.
Til þess þarf ekki mikinn skarpleika að
sjá, að slík samblöndun
öldungis
ólíkra hluta, sem væru þeir eitt
og hið sama, er, eg leyfi mer að segja, vitleysa.
Það er svo sem
auðvitað,
að konungur
getur ráðfært sig við hvern þann mann,
sem honum þóknast, um Íslands og önnur
mál, en að þar fyrir
hver og einn se reusjörínn
eða vaxinn þvi, að vera ráðgjafi fyrir
Ísland,
það er nokkuð annað,
og að konungur
taki allt tillit til
stjórnhygginda,
stríðir vist ekki á móti hans «Prærogatiser».
Áherslan liggur her að öðru leyti einkum á þvi, að ráðgjafinn i islenzkum málum beri virkilega
ábyrgð allra gjörða sinna fyrir alþingi; með þvi er öll villa í stjórnarfyrirkomulaginu
upphafin.
Þá
mun líka traust vakna hjá Íslendingum,
er þeir sæju, að stjórninni
væri alvara, að veita Íslandi stjórnarbót.
Allt þetta getur naumast
orðið nema með því einu móti, að einn og hinn sami maður hafi
öll íslands mál, sem ráðgjafi, og eigi fleiri ráðgjafaembætti.
Að
þetta fyrirkomulag
se líka i öllu tilliti hið eina haganlega,
það
ser hver skynsamur
maður, sem gæta vill nokkurrar
sannsýni ; þvi
hvernig geta menn búízt við því, að danskir menn, sem hafa önnur mikilvæg málefni að stunda, hversu miklir ágætismenn
sem þeir
kynnu að vera, geti bráðhendís
sett siginn
I ástand íslands, lög
þess og hagi þess, eins og nauðsynlegt
er, ef stjórn landsins á að
fara I góðu lagi. Eg er viss um, að margur skynsamur
og reyndur, enda þótt lítt menntaður
Ísíendingur
þekkir miklu betur ástandið
í islandi, en svona útlendir menn, eða hvernig skyldi nokkur útlendur maður geta a priori þekkt háttu og hagi þess lands,
sem
er fjarri þeim stað, þar sem hann býr, og ólíkt þvi landi, sem
hann er borinn og barnfæddur
i, i svo ótal mörgum
greinum.
Eg held þvert á móti, að hver sá danskur
maður,
sem ætti að
geta verið nýtur {Ig gagnlegur
.Minister»
íslands-mála,
hlyti fyrst
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að· ferðliist til Íslanda og kynna ser hagi þess ítarlega.
Það er í
þessu tilliti eptirtektavert, að þeir konungar, sem hafa komið til
ÍSlands, hafa einmitt sýnt Íslandi mestu velvild og umhyggju, og
þannig með stuttri dvöl á Íslandi knýtt nánara band milli sín og
Íslendinga, en annars hefur myndazt í mörg herrans ár fyrir tilstilli þessara milligöngumanna, sem annars eingöngu gefast milli
konungsins og Íslendinga. Eg held annars, að það sé óhætt að
fullyrða, að.MinisterÞ
fyrir íslands mál, þó serstakur væri í þeim
skilningi, sem her um ræðir, mundi eigi hafa afgangs af tíma sínum, eigi hann á stuttum \íma að verða gagnkunnugur öllum eðlisháttum íslands og ástandinu her í öllu tilliti. Eg vil taka eilt dæmi,
sem eg. þó ekki nefni i neinum serstökum tilgangi.
Hefði
hlutaðeigandi uMinister. í Danmörku t. a. m. ferðazt ber um landið,
meðan fjárkláðamálið stóð hæst, þá er eg viss um, að úrslit þess
hefðu orðið miklu greiðari, . og öll önnur en þau hara orðið, og
segi eg þetta ekki i því skyni, að bera einstökum mönnum í þessu
máli illvilja á brýn. Það er annars auðsætt, að það þarf langan
tíma og mikla alúð til að selja sig inn í íslands mál, sem eru
eins og óræktaður jarðvegur, fyrir gjörsamlega ókunnuga menn.
En á hinn bóginn er það vitanlegt, að danskir ráðgjafar optast
sitja ekki lengur ívöldun um en 1 eða 2 ára tíma, og ætli nú.
slíkir menn að taka að Ber ráðaneyti i lslands málum, og hafa umboðsmann á Íslandi að öllu ábyrgðarlausan, þá má nú nærri geta,
hvernig slík.landsstjórn mundi taka sig út. Eg ímyndamér þannig,
að allir þingmenn seuáetnu
máli um það, að vanti þetta öumflýjanlega atriði. Iau istjóroarskrán8,
þá kemur stjórnarbótin aldrei
að verulegum notum. Af þessu getur annars hver maður séð og
skilið, að nefndin tók þetta atriði ekk.i svona fast fram af því, að
hún vildi gjöra það að kappsmáli; þvert á móti hefur hún bliðrað,.
er til vill, of mjög til eptir bendingum konungsfuUtrúaí þessu efni;
en forsendur nefndarinnar eru f einu sem öllu byggDar áóbagganlegri vissu, sem hún birti ekki frekar að fara út í eða rekja, af
þvi hún flllltreystir því, að reynslan sýui fram á, hvað verður bið
eðlilega í stjórnarfyrirkomulagi
voru. og sem þvi mun rótfestast
með timalengdinni.
Eg tek það .nú að lokum fram,· að, eg hef ekki talað þessi.
mörgu orð til þess að vekja kappræður i þinginu, heldur að eins
af þd eg neyddist til þass út af ræðu konungs fulltrúa, sem eg að
öðru leyti þykist sannfærður. um að ~kki hefur talað eins &8. hallO!
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talaði af ,óvild,' heldur af því, að hann - þó mer se þetta hreini.
óskiljanlegt - hefur álitið það samkvæmt
stöðu sinni.
En eg
vildi aptur á móti sem takmarkaður
nefndarmaður,
að það þó sæist í alþingistiðindunum,
að sá grundvöllur,
sem nefndarinnar uppástungur eru byggðar á, er sönn velferð íslands i sambandi við óhagganleg, söguleg stjórnar- og lagaleg sannmæli.
Konungsfulltrúi:
Upp á spurningu
þá, sem hinn heiðraði
framsögumaður
benti að mer, skal eg svara þvi, að hin konunglega auglýsing
sjálfsagt
hefur
inni að halda orð konungsins til alþingis,
en að öðru leyti ætla eg að svo stöddu ekki að
ræða þau spursmál ýmislegs eðlis, sem hann tók fram.
En eg skal
bæta þvi við, að' mer virðist hinn heiðraði framsögumaður
að nokkru
leyti hafa misskilið ræðu mina, sem að eins miðaði til að koma
fullu samkomulag! á um þetta allsherjarmál
milli stjórnarinnar
og
alþingis, og eg skal þess vegna biðja hina heiðruðu þingmenn að
halda áfram í þessa stefnu, og eg skal taka það upp aptur, að þó
að 1. tölul. á atkvæðaskránni
virðist mer ákjósanlegri,
hef eg ekki
að siður tekið það skýrt fram, að eg ætla að mæla með tölul. 4.
á atkvæðaskránni.
Eg gjöri ráð fyrir, að hinn heiðraði 3. konungkjörni
þingmaður muni ekki hafa' neitt á móti þvi, að þeim orðum, sem framsögumaður tók fram f 1. tölul.: "og hans stjórn" verði sleppt; eg hef
fyrir mitt leyti ekki lagt neina áherzlu á þessi orð. .
Stefán Eiríksson:
Eg hlýt nú að taka til máls, af því framsögumaður
skoraði á mig að takaaptur breytingaruppástungu
mína á
atkvæðaskránni
undir 2. tölul. við 15. grein frumvarpsins;
og verð eg
þá að geta þess, að mer getur ómögulega sýnzt þetta breytingaratkvæði geti spillt fyrir málinu f heild sinni.
Eg gat þess við undirbúningsumræðuna,
og það vona eg að þingmenn hljóti að sjá, að
það er mjög óhentngt, að þingið, sem á að byrja með júlímánuði,
standi f 12 vikur eða fram undir lok septembermánaðar,
þvi að
þegar svo er orðið áliðið, er optastorðíð
lítt mögulegt
að hof ja
löng ferðalög her á landi; þá eru komnar snjóhríðar og gaddar opt
og tíðum, og að minnsta
kosti allra veðra von. Eg geng nefni!.
ekki svo mjög út frá kostnaðinum
við þennan 12 vikna þingtíma,
þó hann i sjálfu ser hljóti að verða tilfinnanlegur , eins og út frá
erfiðleikum þeim, sem ferðalögum svo seint á sumri er samfara.
Menn verða vel að gá að þvi; að menna hlaupa her ekki á vagnbrautum úr einu beraðiI
annað eins og i útlöndum, og af þeirri
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ástæðu spillir þessi uppástunga
mín ekki bið minnsta fyrir málinu í
heild sinni. Framsögu maður gat þess, að meining nefndarinnar
væri
að eins, að þingið mætti silja i 12 vikur, ef nauðsyn bæri til; þá er
líka auðsætt, að fastrar
ákvörðunar
um þetta atriði er ekki þörf,
með þvi þingið gæti, ef svo bæri undir, beiðzt þinglengingar
á
sama hátt og til þessa hefur við gengizt.
Að öðru leyti get eg þess,
að eg gleðst .yfir atkvæðaskrá
þessari,
því það er nú eins og ný
sólse
upp runnin yfir þinginu, og meiri samheldni komin nú fram
en nokkru sinni áður, svo þetta þing mánú
með fullum rétti kallast samkomulagsþing.
Og er eg sannfærður
um, að þjóðin gleðst
stórlega yfir því, ef sljórnarmál
vor nú geta orðið á enda kljáð á
þeirri braut, er nú virðist vera rudd.
En þegar eg íhuga ræðu
konungsfulltrúa,
þá dellur mer f hug máltak Grettis sáluga,
að
ekki se soplð kálið, þótt f ausuna se komið, þar sem hann gat þess,
að engin tiltök væru, að stjórnin mundi geta fallizt á þetta frumvarp, og er þetta sú sama bjalla, sem svo opt áður hefur klingt
frá konungs fulltrúa-stólnum
á undanfarandi
þingum.
En þrátt fyrir
það vona eg, að hans hátign konungurinn
geti ekki annað en tekið
þvi vel, þó þingið beiðist þess, sem aðaluppástunga
nefndarinnar
fer frama á, f smbandi við það, sem um er beðið i varauppástungunni undir 4. tölul.
Það getur að minnsta kosti ekki. spillt neitt,
þó sljórnarskrárfrumvarpið
fylgi meðvarauppástungu
þingsins til
konungs sem bending um ösklr og þarfir Íslendinga, þvi það hefur
sýnt sig, að stjórnin les ekki allt af vandlega ofan í kjölinn það,
sem henni er sent af embættismönnum
vorum hér á landi, eins
og t. a. m. frumvarpið um hvalkjötiðber
Ijósastan vott um, og því
held eg hans hátign konungurinn
hefði gott af því, að hafa við
höndina stjórnarskrá
þingsins til .samanburðar
við tillögur hins hátt'Virta konungsfulltrúa,
setn eptir ræðu hans mun fara eins og fyrri í
öfuga átt \'ið vilja þjóðar og þings.
En hvað snertir tölul, 1. á atkvæðaskránni,
þá geteg ekki sé ð, að sú breytingaruppástunga
gjöri
mikið. til að koma á betra samkomulagi
i stjórnarmáli
voru,. og
vona egþvf" að enginn verði til að gefa þeim tölul, atkvæði sitt.
Jón l/jaltalín:
Út af breylingaratkvæði
mínu undir 1. tölul.
verð eg að tala fáein orð.
Það gladdi mig, að konungs fulltrúi fullvissaði þingið um, að konungur mundi vilja veita oss stjórnarbót
með þessum skilyrðum.
En því er miður,
að eptir minni beztu
sannfæringu
get eg . eU'i .haft þá trú, að frumvarpið eða varauppá .•
stunga nefndarinnar
færi til góðs, eins og 'það liggur fyrir frá hendi
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netndarínnar;

væri það mín trú, þá vildi eg hugsa mig um, hvort
eg gæti aðhyllst það. En eg se á 4. tölul. þá agnúa, að eg get
enga vissu haft um það, að við komumst
nokkuð áfram allt fyrir
þetta.
Eg bið menn vel að gæta þess, að það, sem i upphafi vel
kann að vera lítið og meinlaust,
getur farið svo, að þar af upp
komi ýmsar breytingar,
sem leiði til ills eins, til apturfara í stað
framfara.
Eg se nefnilega margar hindranir fyrir því, að skilyrðin
undir a be nái framgangi; þannig getur vel farið HO, að konungur sjái ser alveg ómögulegt,
að kjósa serstakan ráðgjafa fyrir islands mál, og skal eg ekki tefja þingið með því að telja því upp
þær ástæður,
sem eg byggi þá ætlun mlna á.
Og ítöluliðnum
d þá fínnast
mér orðin:
.byggð
á óskertum
landsréttindum
[stendíngavel mega missa sig. Við verðum vel að gæta þess,
að við höfum alls engan relt gegn konunginum, og það hörðu Danir
ekki heldur, þegar líkt stóð á fyrir þeim sem oss nú; allar stjórnarbreytingar,
sem verða í einvcldisríkj um, .Monarchier»,
og 'sem
fram koma gegn eldri lögum, eru hrein og bein náðargjöf ein veldiskonungsins.
Ef þinginu því er-alvara, að fá stjórnfyrirkomulag
svo
frítt sem auðið er, ,þá get eg ekki sannfærzt um,· að uppástunga
mín undir 1. tölul. se óráðleg.
Og eptir að eg hef lesið það ávarp
til konungs, sem er í smiðum, þá get eg eigi fallizt á, að mín uppástunga heyri undir það. Eg skal ekki neita því, að eg hefði óskað
eptir, að það varafrumvarp væri nokkuð á annan veg. Það er nefniI.
alkunnugt og ógna-náltúrlegt,
að þegar maður skoðar sig sem scrstaka þjóð, þá haldi maður sig um leið meiri mann en virkilega
er tilfellið.
Þetta getur öllum orðið á; en það getur líka komið
ser mjög illa, þegar við eigum við þá að eiga hins vegar, sem hafa
allt valdið í höndunum.
En þá hlýtur vel að fara, þegar maður kemur fram biðjandi, og lýsir yfir þvi trausti til konungsins
og stjórnar
hans, að þegar hann hefur skoðað mál vor, þá muni hann gjöra
allt sitt bezta til að hrinda þeim I farsællega
átt. Þetta ætla eg
se hin áhrifamesta
aðferð.
Framsögumaður
steyttl sig á, að í uppástungu minni stendur:
(tog hans stjórn»,
en eg setti þessi orð,
af þvi eg vissi, að konungur
allajafna skipar .stjórn sina mildum
og réttsýnum
mönnum,
sem gjöra allt i samkomulagi
við hann.
A~ minnsta kosti er þetta haft svona á Englandi. Þar er óaðskiljanlegt: -Drountngín» og· «Hennar stjórn. (!""ramsögumaður: þingmaðurinn skilur öldungis ekki það, sem hann er að tala um). það
mundi verka vel á stjórnarherrana
dönsku, ef við nú segðum: -Nú
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vonum við, að þið gjörið allt hið besta i málum vorum, því þá
sæju 'þessir menn, að menn á Íslandi bæru tiltrú til þeirra, og
eg veit svo mikið, að stjórnarherrarnir I Danmörku eru allra-frjálsIyndustu menn. Væri því nokkuð tiltakandi fyrir þingið, þá væri
það það, að við bærum þá tiltrú til þessara manna, að þeir vel og
viturlega gjörðu enda á máliuu. Það er víst og satt, að það er
ljótt, að fyrirlíta landa slna, þvi það er bið sama og að fyrirlíta
fljálfan sig, en maður má þar fyrir ekki hefja þá' hærra, en þeir
eiga skilið, bæði eptir guðs og manna lögum, og sem menn vita
að þeir eiga skilið. Smjaður er alljafna ljótur löstur, og einkum
er hann það, ef menn smjaðra fyrir sjálfum ser. Mer kemur út
af þessu til hugar eitt þýzkt skáld, sem gefur syni sínum ráð og
segir: -Brösaðu
þer aldrei sjálfur •. Nú af því mer finnst vera talsvert I!jálfshrós íávarpinu
(Jón Sigurðsson:
Liggur það fyrir nú).
Eg las það nákvæmlega af þvi eg var að skoða, hvort eg mundi
geta komið þeirri uppástungu minni þar að, sem stendur undir 1..
tölul. á atkvæðaskránni.
En eg sá mer ekki fært, að koma þvi þar
inn. Eg tala eptir minni beztu sannfæringu, og kalla eg það sorg- '
legt, ef enginn árangur yrði af erfiði nefndarinnar i þessu máli.
því þó fjórði tölul. yrði samþykktur, þá gefur það mer enga vissu
um, að við fyrir það fáum stjórnarbót.
En breylingaratkvæði mitt
get, eg ómögulega tekið aptur, af þvi eg breytti þá, móti sannfæringu minni.
Það verður að vera á ábyrgð þingmanna, ef þeir
fella það.
Framsiigumaður:
Hvað snertir breytingaratkvæði hins 3. konungkjörna þingmanns,
þá verð eg að vera fastur á því, að hann
láti ekki bera það undir atkvæði, með þvi það, auk þess ~ð efni
þess er svo fráleitt, naumast getur að minni meiningu komizl að
eptir rétturn þingsköpum.
En værí því breytt þannig, að ekkert
óformlegt yrði I því, þá yrði einmitt aðalhugsun þess burt numin
með það sama, enda væri það rangt,: að bera það svo breytt undir
atkvæði héðan af. Eg hef líka þegar tekið fram, að uppástungan
er alveg óákveðin, og á að því leyti sammælt við varauppástungu
þá, sem upphaflega kom frá nefndinni, áður en nefndin orðaði
hana nákvæmar eptir hugsun þeirri, sem I henni lá, en orsökin
til þessa var hjá nefndinni sú, að bún vildi leita hófanna, hvernig
menn tækju uppástunguuni
á þinginu.
Eg held nú annars, að
nöfn þau, sem hinn 3. konungkjörni ser undir uppástungunni
núna,
geti verið næg trygging fyrir því, að hún S6 bæði reu hugsuð og
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frambærilega
orðuð, þó hann ekki skilji hana sjálfur.
Eg vil
minna þingmanninn
að öðru leyti á það, að her er alls ekki verið
að ræða 11m neitt ávarp til konungs,
enda er mer allshendis
6skiljanlegt,
hvernig
hinn háttvirti
3. konungkjörni
þingmaður
er
orðinn kunnugur ávarpsuppkastinn,
sem enn er eigi lagt fram á
lestrarsalinn,
enda þótt hann se fljótur að setja sig hm í hlutina,
en hafi þingmaðurinn
kynnt ser uppkastið til ávarpsins samt sem
áður, held eg að hann hafi alls enga ástæðu til þess, að tala um
þessa sjálfhælni, sem í því á að vera, enda verður þingmanninum
innanhandar
að bera sig saman um þetta við nefndina, og veit eg,
að hún mundi fúslega taka öllum þeim bendingum
frá þingmannsins hálfu, er færu í þá átt, að gjöra ávarpið sem sannorðast
og
kurteislegast
verða má, en nefndin heimtar sjálfsagt, að bendingarnar verði ekki byggðar á tómum misskilningi,
eins og kemur fram
við breytingaruppástungu
þingmannsins
undir tölul. 1. á atkvæðaskránni.
Torfi Einarsson:
Hinn 3. konungkjörni
þingmaður
Deyddi
mig til að taka til máls; það var einkum tvennt, er hann bar fram;
annað var það, að víð hefðum engan rétt, og hitt var það, að hin
áhrifamesta
aðferð til að koma stjórnarmálinn
áleiðis, væri sú, að
fela það að öllu leyti á vald konunginum
og hans stjórn;
væri
hið fyrra atriði rétt, þá er og sjálfsagt,
að aðferð sú, sem hann
hefur stungið upp á, er hin eina rétta,
en að öðru leyti er mer
ókunnugt um, hvað ljúft ráðgjafanum
í Danmörku
væri að heyra
þessa réttleysisjátningu.
Eg hef eigi talað fyrri í þessu máli, en
þó eg hafi eigi talað í því, þá hef eg þó hugsað allmikið um það.
Mer hefur virzt aðalágreiningurion
í máli þessu vera um það,
hvort hið æðsta framkvæmdarvald
ætti að vera her á landi eða {
Danmörku,
og í þessu tilliti hef eg bezt fellt mig við uppástunguna um jarlinn.
Framsögumaður
tók það fram betur en eg mundi
hafa verið fær um, að stjórnín yrði með því móti miklu óbrotnari,
og, þegar öllu væri á botninn hvolft, kostnaðarminni.
Þegar eg sá
4. tölulið á atkvæðaskránnl,
þá virtist mer, sem öllu því væri rutt
úr vegi, sem áður hefur verið máli þessu lil fyrirstöðu,
en mer
þótti þó vafasamt,
hvort hin íslenzka þjóð mundi kunna þinginu
þakkir fyrir, að halda honum fram, en hitt kom mer með öllu óvart, að konungsfulltrúi
skyldi vera því atriði mótfallinn.
Se svo,
sem hinn 3. konungkjörni
fór fram á, að ver séum alveg rettlauslr
í þessu máli, þá þyrfti hans að vísu eigi við, en þá væru líka all-
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ar þær umræður,
er verið hafa um mál þetta að undanförnu,
ástæðulausar.
.En það er svo langt frá, að eg se honum samdóma,
að eg þvert á móti er nefndinni að öllu leyti samþykkur,
og einkum líkar mer vel við tölulið 4., með þvi eg vonaað
hann muni
leiða til fullkomins
samkomulags
á þinginu i einkum þykir mer
mikilsvert atriðið undir staflið d, þvi með þvi er Íslendingum
geymdur allur sá réttur, er þeim bel' f máli þessu.
Eg vil ekki fara
út í það, sem konungs fulltrúi talaði um, að stöðulögunum
kynni að
verða breytt og árgjaldinu
frá Danmörku haldið inni, en þau orð
kunna þó að hafa vakið eptirtekt manna.
Halldór Kr. Friðriksson:
Það er reyndar óþarft fyrir mig,
eptir því sem á stendur, að hafa margar
umræður nm þetta mál,
en af því eg flutti það inn á þingið, þá vildi eg þó tala fáein orð
i því. Eg vona, að þingmaður Rangæinga
verði að játa það, eins
og einnig allir þingmenn yfir höfuð,
að nefndinni hafi verið full
alvara með að gjöra allt, sem í hennar valdi stóð, til að draga
I þetta sinn til samkomulags
í þessu máli, og að mer var því fullkomin alvara, það sem eg sagði við inngangsumræðu
málsins.
En
eg vona og, að allir þingmenn
verði að sjá, . að það sé eigi að
eins nauðsynlegt,
heldur bein skylda þingsins,
að senda konungi
frumvarp til stjórnarskrárinnar
til þess að sýna ljóst fram á það, hvert
það fyrirkomulag
er, sem þjóðin vill, og sem ver álitum heillavænlegast fyrir landið.
Annað mál er það, hvort þinginu
þykir
hvert einstakt atriði frumvarpsins
svo áríðandi,
að það vilji gjöra
það að beinu skilyrði fyrir stjórnarbótinni,
að það se löggilt óbreytt með öllu. Það lýsir engu vantrausti,
heldur þvert á móli
meira trausti á konunginum,
að sýna honum vilja sinn f þeirri
von, að hann verði tekinn til greina,
eptir þvi sem framast má
verða, heldur en að fela honum það beinlínis á vald, hversu sú
stjórnarskipun
eigi að vera, sem hann gefur oss, og kvarta svo
ef til vill á eptir, að hún se oss óhagfelld.
Eg verð að ítreka
það, að þetta lýsir meira trausti heldur en töluliður 1., sem bæði
er óhöndulega
orðaður og svo óljós, að eg get varla ímyndað mer,
að nokkur þingmaður geti gefið honum atkvæði silt. Eptir honum
ætli stjórn konungsins
að setja íslandi þá stjórnarskrá,
er henni
þætti bezt, en menn þurfa eigi að bera neilt sérlegt. vantraust til
hennar fyrir þvi, þótt menn eigi geti búizt við, að hún semji þá
stjómarsk.rá,
er fslendingum
væri hagfelldustog
bezt að skapi, ef
hún engar bendingar fengi i því efni .frá þinginu.
Það getur verið,
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eins og konungsfulltrúi tók fram, að þetta fyrirkomulag með jarlinum yrði nokkuð kostnaðarsamt, en eg álít, að eigi væri horfandi
} það, er það að öðru leyti er miklu hagfelldara en hvert annað
fyrirkomulag,· og auk þess er það landið sjálft, sem mundi bera
þann kostnað, og virðist þ'Wiengin ástæða til fyrir stjórnina að vera
því mótfaIlin. Það er sannfæring mín, að ágreiningur sá, er verið
hefur að undanförnu í þessu máli milli hinna konungkjörnu þingmanna og meira hlutans af hinum þjóð kjörnu hafi einkum sprottið
af því, að hinir konungkjörnu þingmenn hafa efazt um, að stjórnarl:iótiu gæti komizt á, ef ver héldum öllum réttarkröfum
vorum til
streitu; þeir hafa eigi viljað láta það, er þeir hafa örvænt um að
gæti fengizt, vera því til fyrirstöðu að fá svo hagfellt sljórnarfyrirkomulag sem auðið væri; en það hefur víst alls eigi verið ætlun
þeirra, að ver eigi ættum fulla heimtingu á rðttindum þeim, sem
ver höfum talið oss reuborua til I þessu efni; en ver mundum þó
játa það nú, ef ver samþykktum tölul. 1., eða réttara sagt, ver
mundum játa oss að vera· réttlausa.
En eins og ver erum skyldir
til, að halda föstum öllum þjóðlegum rétti Íslendinga, svo erum
ver og fúsir á, að slaka til að þvi leyti, sem ver eigi viljum gjöra
nein einstök atriði að beinum skilyrðum fyrir því, að alþingi fái
löggjafarvald og fjárforræði, svo framarlega sem rétundi vor verði
eigi skert, Að því, er atriði þessi snertir, er serstaklega eru tekin
fram: undir stafliðunum a, b, e og d, þá vona eg að konungsfulJtrúi jati mer, að það eigi geti verið málinu til fyrirstöðu, að þau
seu tilgreind, og hann hefur líka sjálfur lýst því yfir, að hann
muni leggja með tölulið 4. Viðvíkjandi staflið a, þá verður konungsfulltrúi að játa, að s~ sett föst fjárhagsáætlun, og upp í hana
tekin öll bin venjulegu útgjöld og tekjur landsins, þá er með því
fjárforræði alþingis skert -svo, að það verður nærri því ekkert, með
þvi að þá verður fjárforræði þingsins að eins í smámunum, er fyrir
kunna að koma i hvert einstakt sinn.
Viðvíkjandi tölulið b, þá
befur allmikið verið um bann rætt, en eg vona, að það S8 hverjum ljóst, að nauðsynlegt er, að það se að eins einn maður, er
málin. hafi á hendi, svo að allir vítt, hvert þeir eiga að snúa sér;
eg segl, að einn maður hati þau á hendi, en ekki að hann einungis skuli hafa þau á hendi. Konungsfulltrúi sagði, að stafliður
e væri óþarfur, þar eð það atriði væri ákveðið með stððulögunum;
en þessu get eg eigi verið samdóma; því að stöðulögin eru engin
stjórnarskrá, og hvernig sem stjórnarskráin verður, þá verður eigi
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hjá þvi komizt, að minnast i henni eitthvað á þetta nlriðl, og selja
einhverja ákvörðun í hana þessu viðvíkjandi. Hann minntist eigi
á staflið d, en við því herði eg heldur getað búizt,
að honum
þætti hann óþarfur, jafnvel þótt eg se eigi á þeirri skoðun. Það
er eðlilegt, að stjórnarskrá,
sem eigi er i öllum greinum samin
eptir óskum Íslendinga, nái eigi því trausti eða þeim vinsældum,
að eigi væri ástæða til að endurskoða hana innan skamms, og því
er þessi stafliður þannig í nánu sambandi við tölulið 4. í heild
sinni, að um leið og stjórninni er gefinn kostur á að víkja fri
frumvarpi alþingis í einstökum atriðum, um leið er hún skylduð
til að 6 árum liðnum að leggja þá stjórnarskrá, er hún setur, undir
endurskoðun,
Eg vil eigi tefja þingið á löngum umræðum, því eg
vona, að nú séu allir á eitt sáttir f þessu máli, sem og að hinn
hæstvirti konungsfulltrúi
alvarlega mæli með tillögum þingsios í
þetta sinn; því ef ver eigi nú fáum stjórnarbót samkvæmt tölul. 4.,
þá mætti með sanni segja, að alvaran færi að minnka hjá hinni
dönsku stjórn, eo eigi hjá Íslendingum í þessu máli; þyj að þá
gæti stjórnin enga aðra ástæðu haft en þá, að hún eigi vildi gera
oss neina stjórnarbót.
Rosningartími okkar, sem her erum nú, er
þegar á enda, en það er sannarlega mjög tvísýnt, að stjórnin, eptir
að næstu kosningar eru fram farnar, fái þá menn við að etga, er
sáttfúsartseu í máli þessu en ver erum nú.
Gremja manna yfir,
að liggja i þessari þrætu, er þegar orðin svo mikil, að eg vona
að kouuugsfulltrúi
gjöri allt, sem í hans valdi stendur, til þess, að
hin fyrirhugaða stjórnarbót nú komist á.
petur Petursson: Eg á eitt breytingaratk væði á atkvæðaskránni, og því vildi eg tala fáeln orð. Eg skildi nefndina svo um
daginn, að það eigi væri meining hennar, að atriði þau, er hún
til greindi, undir stafliðunum a, b, e og d, skyldu vera málinu í
heild sinni til fyrirstöðu, og því tók eg mer það breytingaratkvæði,
að í staðinn fyrir orðin:
••með þeim skilyrðum. yrði sett: »og
jafnframt»,
En nefndin hefur nú sjálf lagað varauppástungu sína
með tölulið 4., svo að verði hann samþykktur, þá fellur hin fyrri
uppástunga nefndarinnar burtu, og þá um leið breytingaratkvæði
mitt. Viðvíkjandi tölulið l., þá er eg f vanda staddur; reyndar
hefur konungsfulltrúi
sagt, að hann legði enga áherzlu á orðin:
.oghans
stjörn»,
en seu þau látin standa, þá get eg með engu
móti gefið töluliðnum atkvæði mitt, en að fella þau burtu, það álft
eg að eigi geti orOið að réttum þingsköpum, þar eð það er svt)
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mikilvæg efnisbreytlng.
A hinn bóginn er óheppilegt,
ef þingið
verður neytt til að fella þennan tölulið, því það eru atriði í honum, sem enginn þingmaður
mundi vilja leggja á móti.
Það hara
nokkrir getið þess, að hann lýsti svo miklu trausti á konunginum,
en eg verð að kalla það óparlamentariskt,
að hita það koma þannig
fram.
En eins og eg gat um áðan,
þykir mer það illt, ef þingið
fellir þennan tölulið, þar eð það mætti misskilja á þann veg, að
það sé eigi alvara þingsins að fela konunginum
mál þetta til beztu
úrslita, jafnvel þótt ræður þiugmanna
þeirra,
er talað hafa í máli
þessu, sðu ·slikri skoðun möthverfar;
eg vil því skora á hinn háttvirta uppástungumann
að taka tölulið þennan aptur, en vilji hann
láta hann ganga til atkvæða,
þá mun eg fyrir mitt leyti eigi gefa
honum atkvæði mitt, heldur leiða hjá mer að greiða atkvæði um
hann, og á þann hátt gætu þingmenn
farið með hann, ef uppástungumaður
heldur honum svo fast fram.
Grímur Thomsen:
Af því þingmaður
Reykvíkinga
að vissu
leyti skoraði á mig, þá vil eg lýsa því yfir, að mer þykir nefndin
eiga serlegt
þakklæti skilið fyrir stillingu sína og viðleitni til að
koma samkomulagi
á f þetta sinn,
og það verður hver maður að
játa, að hún hefur sýnt, að henui er full alvara til að koma málinu áleiðis.
Annars verð eg að segja það viðvíkjandi tölul. J., að eg
er að öllu leyti samdóma hinum háttvirta varaforseta um, að æskilegast væri, að uppástungumaðurinn
vildi taka hann aptur, því að öðrum
kosti verður töluliðurinn
annaðhvort
felldur eða menn skorast undan
að greiða atkvæði um hann, og svo mun eg gjöra.
Eg vil reyndar gjarnan biðja konunginn
um það, sem töluliðurinn
fer fram á,
og játa, að konungurinn
muni um þetta efni bera sig saman við
stjórn sína, en þetta er okkur óviðkomandi;
konunginum
er heimilt að leita ráða bjá hverjum sem hann vill, en ver eigum "ið
konunginn
einan í þessu máli, og það væri öldungis óformlegt
ar
þinginu,
að fallast á tölulið 1., eins og hann liggur fyrir.
Sem
sagt, eg vil biðja hinn beið raða uppástungumann
að taka hann
aptur.
Jón Sigurðsson:
Það, sem eg ætlaði að taka fram í þetta
sinn, var einmitt það sama, sem þeir þingmenn hafa farið fram á,
er síðast bafa mælt.
Það væri sjálfsagt heppilegast,
að töluliður
1. á atkvæðaskránni
væri tekinn aptur ar uppástungumannl,
því
hann er bæði óformlegur
og viðsjáll í fleiru en einu tilliti.
Eg
veit ekki einu sinni, hvort hinn heiðraði
uppástungmaður
sjálfur
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skilur hann; það er þó vist ekki meining hans, að biðja lim stjórnarskrá, hvernig sem hún væri löguð; eg vil taka til dæmis, að ef
alþingi væri eigi heimilað neitt fjárforræði,
eða hvort hann vill fá
samkynja stjórnarbót
sem búin var íslendingum
I frumvarpi stjórnarinnar iii þjóðfundarins
1851.
i stuttu máli, töluliðurinn er óhafandi eins og hann liggur fyrir.
Eg skal nú I þetta sinn forðast sem mest að tala nokkuð það, sem vakið getur sundurlyndi
eður ágreining I þinginu, þvi eg er ánægður með gang þessa máls
allt til þessa.
Nefndin gjörði ser \ika far um, að benda málinu i
það horf, að dregið gæti til sátta og samkomulags
f þinginu,
svo
málinu þannig gæti þokað áleiðis
til endilegra
lykta.
Nefndin fór
svo langt I þessu,
sem hún framast gat, eptir þvi umboði, sem
hún hafði frá þingi og þjóð, og þeim bænarskrám.
sem henni vorn
fengnar til meðferðar.
Eg skal og svo játa það, að þeir heiðursmenn, sem skrifað hara sig undir 4. tölulið ásamt með nefndinni,
hara gjört skynsamlega
I þvi, að mæta nefndinni þar á miðri leið;
en hvað snertir ræðu konungsfulltrúa
bina fyrri, þá virtist mer hún
alveg óþörf og að minnsta kosti mjög óheppileg,
því að hún
hreifðivið
þeim ágreiningsatriðum,
sem I þessu máli hafa mestu
illu á stað komið.
Hér átti ekki við að tala um rettleysi íslendinga gagnvart Dönum eða um stöðu þá, sem Ísland hefur komizt
.; við Danmörku
fyrir rás viðburðanna.
Að fara svo langt út í
þetta, sem konungsfulltrúi
gjörði { ræðu sinni, gat ekki verið annað en mjög óheppilegt,
af þvi að þetta hafa verið helztu ágreiningsatriðin
að undanförnu.
En eg get þó sætt mig við ræðu konungsfulltrúa,
af þvi eg þykist vita, að hann hafi þar talað frá sjónarmiði stjórnarinnar,
en alls ekki eptir sínum eigin skoðunum.
Og
skal eg þá lýsa því yfir i minu eigin nafni, I nafni kjósanda minna,
og í nafni allrar þjóðarinnar,
að menn vænta þess af konungsfulltrúa, að hann neyti stöðu sinnar,
yfirburða
sinna og sambands
þess, sem hann stendur í við konunginn
og stjórnina,
til þess að
styðja af alefli að stjórnarmáli
voru og benda því í þá áll, sem
þjóðin vill. Vona eg, að þegar til reyndarinnar
kemur, rætist betur
úr konungsfulltrúa,
heldur en ræða hans gaf í skyn.
Um stefnu
nefndarinnar
í samningi frumvarpsins
skal eg ekki bæta mörgu við
það, sem nefndarálitið
segir sjálft.
Frumvarpið
fer alveg í sömu
stefnu,
sem þau frumvörp,
sem áður hafa farið frá þinginn, og
skal eg að eins drepa á þær fáu breytingar,
sem nefndin
hefur
gjört.
í fyrsta kafla frumvarpsins er alveg sleppt eða látið óá:..
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kveðið sambandið milli Islands og Danmerkur,
og gjörði nefndin
það ar ásettu ráði og i því skyni, að fyrirbyggja þann ágreining
sem út ar því hefur átt ser stað milli stjórnarinnar og þingsins að
undanförnu;
og hygg eg, að gild ástæða hafi veri~ til að slepp-a
þessu atriði, því það er vist alveg ónauðsynlegt, að taka það fram
nú; en það bezta er án efa, að láta tímann og reynsluna sýna,
hvernig þetta sembaad getn, orðið sem heppilegast og hagfelldast
fyrir bæði löndin. Önnur breyting, en sem varðar minna, er uppástungan f öðrum kana umr að skipaður se jarl Mr í landinu, er
hafi á hendi hina æðstu stjórn í umboði konungs, og þá uppástungu áleit konungsfulltrúi óhafandi.
En það er allmargt, sem
því fyrirkomulagi mætti telja til gildis.
Það fyrsta er það, að
Norðmenn frændur vorir hafa líka stjórnarlilhögun,
þó hún se i
nokkru frábrugðin, og hefur þar gefizt vel. Enn fremur hafa einstakir merkir stjórnfræðingar meðal Dana sjálfra verið á því, að
þessi stjérnarsklpun mundi her verða hín happasælasta og eðlilegasta.
þá er enn eitt, að með því móti mundí stjórn hinna serataklegu mála Íslands verða innlend og miklu óbrotnari og einfaldari en ella. Það er nefnilega kunnugt, hversu erfitt veitir, að
fá sambandinu milli stjórnarinnar ber innanlands bg hinnar æðstu.
I!ljórnar í Danmörku þannig fyrir komið, að fulltryggjandl se, bæði
gagnvart konunginum og hinu löggefandi alþingi.
En væri jar~
skipaður ber, þá muudi sá örðugleiki alveg hverra; enda get eg
ómögulega seð, Ðvað dönsku stjórninni: ætli til að ganga í þvi, að
standa á móti vilja Íslendinga í þessu efni, nema ef vera skyldi
tóm hðgömagfrnt,
Það hefur verið tekið fram, hvað óhagfellt það
ávallt hlýtur að vera, að- æðstu sljórntaumar Íslands skuli vera í
höndum dansks ráðgjafa suður í Kaupmannahöfn.
Hið helzta,
sem haft hefur verið móti uppástungunni
um jarlsstjórn her á
landi, er sá kostnaður, sem þar af flyti.
Eg skal að vísu ekki
bera á mót því, að það getur verið, 'að það stjórnarform se dýrara en eitthvert annað stjórnarform,
sem menn kunna að hafa
hugsað ser svo (Ig STO, en það er eg viss um, að Íslendingar
horfðu ekki í slíkt, ef þeir sæju, að það stjórnarform yrði þjóðlegra og hentugra en annað.
En auk þess efast eg mjög um,
að þetta sljórnarform verði neitt dýrara, þegar fram í sækir, og
mer er nær að segja, að það kunni einmitt að verða kostnaðarminna.
Það er ekki meiningin, að jarlinn endilega ætti að hafa
5VO afarhá laun; slíkt verður að miðast við fólksfjölda ber á landir
J
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efnahag landsbúa og aðrar sérstakar kringumstæður.
Að setja hér
jarl með stórri hirð, dettur engum f hug. Þetta verður að 16ra
sniðið eptir högum og háttum lands vors, en hvorki eptir neinum
{myndunum, ne þvi sem við gengst í öðrum löndum.
Án efa
mundu og ýms embætti hér á landi mega fækka, ef jarlssljórn
kæmist á; eg vil nefna t. a. m. amtmannaembættin,
sem sjálfsagt
reyndust þá óþörf; enn fremur hyrfi þá hin íslenzka stjórnardeild
{Kaupmannahöfn,
og kæmi dönsku stjórninni það sjálfsagt vel.
Þingmálin hlytu að ganga greiðar, þegar þau þyrftu ekki að ganga
lengra en frá þinginu til [arlslns,
l stað þess sem þau annars
þyrftu hér eptir sem hingað til að fara í hvert skipti til Kaupmanna hafnar.
Og þar sem búizt hefur verið við, að þingsetan
eptirleiðis verði afardýr, þá gæti þetta sparað þingkostnaðinn mjög
svo mikið; en hvað mikið það getur orðið, það verður tíminn að
sýna. En sá hagnaður af jarlsstjórninni mun þó eflaust mestur,
að afgreiðsla allra mála hlyti þá að ganga svo fljótt og greitt. Það
erkunnugra
en frá þurfi að segja, hversu öll nauðsynjamál landsins liggja I hinu mesta sukki, og þvi er það Iifsspursmál Islendinga, að þau geti fengið framvegis sem fljótustu úrslit.
Væri nú
jarl hér, sem i sameiningu við þingið gæti unnið að málum vorum, þá yrði það ómetanlegur hagur fyrir oss. Að svo mæltu lýsi
eg því yfir, að eg vænti alls hins bezta af konungsfulltrúa,
vænti
þess, að hann framfylgi stjðrnarrnáli VOI'U við konunginn eptir öllum mætti, ekki einungis varauppástungu þingsins undir 4. tölulið,
heldur líka sjálfri aðaluppástungu
nefndarinnar um stjól'Darskrána.
Eiríkur Kúld: Eg skal eigi tala langt, en áður en til atkvæða
er gengið, 'Vil eg þó tala fáein orð. Eg tók svo eptir orðum hins
hæstvirta konungsfulltrúa
sem hann segði, að það stæði í sjálfUt
ser á sama,hveroig
stjórnarformið væri, en allt væri undir þvi
komið, að það væri gott og hagfellt.
Eg er honum í þessu tilliti
alveg samdóma, en eg verð þó að taka það fram, að eg verð að
álita það stjórnarform hið hagfelldasta, landi og lýð hið geðþekk.asta, sem nefndin I frumvarpi sinu hefur stungið upp á .. Ef eg
væri einn þessarar skoðunar, mundi eg ekki hafa haldið ben ni
svo fast fram, en það eru fleiri en eg; það litur svo út, sem það
se meginhluti þjóðarinnar,· og það er vist, að betur sjá augu en
auga, og af þessari ástæðu er það, að eg mun óhikað greiða atkvæði með uppástungu nefndarinnar 2. tölulið.
Það verður eigi
sagt um uppástunguna
um [arlinn, að hún se komin ffáeinum
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manni nú; nei hún er gömul og hefur lengi verið lifandi í meðvitund þjóðarinnar.
Íslendingar
settnþað
þegar sem skildagn.
þegar þeir gengu á hönd Noregskonungi,
að þeir fengju jarl yfir
sig ti! stjórnar,
og eg get eigi skilið, hví konungi
vorum getur
verið það svo mjög á móti skapi, að skipa jarl yfir oss, þa.' sem
eigi er við öðru að búast, en ver Íslendingar
sjálflr verðum að
bera kostnaðinn,
er þar af leiðir.
Þetta hefur ávallt vakað fyrir
mer sem hinn eini rétti vegur, er ver ættum að ganga, en af
orðum konungsfulltrúa
við undirbúning
sumræðu þessa máls, sætt]
eg mig samt við varauppástungu
nefndarinnar:
en það eru líka
teikn tímanna,
sem herða á mer með að gefa atkvæði með varauppástungunni,
og þessi teikn ern fleiri en eitt, sem ættu að tala
alvarlega
til hjartna Íslendinga
um, að halda eigi stjörnarmálum
vorum lengur í því þrefl, sem þau nú um langan tíma hafa verið
í; eg vil aptur benda á utanfýsn
manna af landi burt.
Hvers
vegna byggðisl land þetta í fyrstu? Það var af því, að margir í Noregi undu illa því stjórnarfyrirkomulagi,
sem þá hafði nýlega rutt
!ler þar til rúms;
nú er sagt, að menn fari af landi burt héðan
vegna harðinda;
það e.' að nokkru leyti salt, en þó er það alls
eigi eingöngu vegna harðinda;
eg get sannað það, að það eru
margir,
sem fara af landi burt af óánægju yfir því stjórnarfyrirkomulagi,
sem ber á landi nú er komið á.
Ver þurfum eigi aðfara margar dagleiðir, nei, að eins nokkra faðma, til að sjá dærnj
þess, hvílík nauðsyn það er, að einhverju se kippt hér i lag; vel'
þurfum eigi annað en líta á dómkirkjuna,
sem á að vera hið veglegasta guðshús
her á landi; eg fyrir mitt leyti get varla seð, að
þjóðin geti unað við það sem er, enda hefur hún líka þrásinnis,
og nú í ár hvað mest, i mörgum bænarskrám
lýst yfir óánægju sinnt.
það er af þessari ástæðu, að eg mun greiða nik væði með 4. töluHð, og svo með fram í þvi trausti og tiltrú,
er eg ber til hins
bæslvirta konungs fulltrúa, að hann muni styðja, eins og hann bezt
getur, þetta allsherjarmál
í þá stefnu, sem þingið nú .fer fram á,
því að mer skildist orð hans svo, sem hann lofaði að styðja 4. II,
nefnilega, að hann vildi styðja að því eptir megni, að, ef konungurinn eigi gæti fallizt á 2. tölulið,
að hann þá veitti þinginu fullt
löggjafarvald
og fjárforræði,
og gæfi landinu svo frjálslega stjórnarskrá, sem hann frekast sæi ser fært.
Að því er snertir breytingaratkvæði
þingmanns
Auslur-SkaptfeIIinga
við t 5. gr., þá óska
eg helzt, að hann vildi taka það aptur,
því að her er að eins
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verið að ræða um að gefa þinginu þennan rétt, ef nauðsyn krefði,
að eiga setu í t 2 vikur.
Þegar eg sá uppástungu
hins 3. konungkjörna
þingmanns
efst á atkvæðaskránni
standa
eins og sól
fyrir ofan allt, virtist mer hún vera eins og í einhverjum
hjálmaböndum, og datt mer þá í hug: ))sjaldan er gýll fyrir góðu, nema
úlfur á eptir fylgi (f; og það hefur nú sannarlega rætzt.
Hann beit,
eins og eðlilegt var, varnarræðu
fyrir þessari
uppástungu
sinni,
en svo komu úlfarnir á eptir hinni snjöllu ræðu hans og rifu hana
niður.
Mer væri því mjög kært, ef uppástungumaður
vildi taka
uppástungu
sína aptur, þvi að annars hlýt eg að segja »neí« við
henni, og er mer það mjög móti skapi.
Þingmaðurinn
er nú að
vísu svo sem dauður, en eg efa, þó hann mætti tala, að hann gæti
hrundið þeim mótbárum,
sem fram hafa komið gegn þessari uppástungu hans, en ef hann gæti það, þá minnir það mig á orð
hins mikla sálmáskálds:
»Líka kemur sú fordild (ram,· sem forsvarað getur Barraham •.
Jón Petursson :Eg
get eigi gefið atkvæði með J. tölulið á
atkvæðaskránni.
af því að þar standa þessi orð: "og hans stjórn»,
þvíað konungurinn
og enginn
annar
getur gefið oss stjórnarbót; hann gefur oss hana «af sin egen Magttuldkornmenhed-,
en
það er með öllu óviðkomandi
stjórnarhertunum.
Ef ver því
samþykktum
þessa uppástungu.
þá sýndum ver með því, að ver
hefðum öldungis
skakka skoðun
í þessu tilliti.
Konungsfulltrúi
benti að visuuppástungnmanni
til að sleppa út úr þessum orðum:
"og hans stjórn", en eins og framsögumaður
tók fram, þá er það
svo mikil efnisbreyling,
að það er eigi leyfilegt eptir rétturn þingsköpum.
En uppástungan
er líka svo öldungis óákveðin;
þl,lð er
því sjálfsagt, að þingið bendi konungi á þau atriði,
sem þjóðinni
ser I lagi er hugarhaldið
um að hann taki til greina við samning
stjórnarskrárinnar;
á þetta benti og konungsfulltrúi
við fyrri ræðu
sína; það er eigi meiningin,
að selja konungi þessi atriði sem_
skilyrði, heldur benda honum á þau, eins og gjört er f 4. tölul.,
svo að honum gefist kostur á að nálgast svo mjög óskir landsmanna, sem hann framast ser ser fært. Það getur t, d. eigi veríð
meining hins 3. konungkjörna
þingmanns,
að ver fengjum
einhverja stjórnarbót,
en eigi til að mynda fjárforræði
og löggjafarvald. Þess vegna, þótt falleg hugsun se f uppástungunní,
þá get
eg þó eigi gefið henni mitt atkvæði.
Forseti: Fyrst að eigi taka fleiri til máls, þá er þessari á-
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lyktarumræðu
lokið; og skal eg biðja þingmenn að ganga til atkvæða samkvæmt
atkvæðaskránni,
er þeir munu hafa prentaða
fyrir ser.
Því næst var gengið til atkvæða, og fellu þau þannig:
(Sjá II, bls. 229).
þegar máli þessu var þannig lokið, var lesið upp og samþykkt álitsskjal til konungs í málinu um niðurjöfnun
alþingiskostnaðar:
(Sjá II, bls. 234).
Að því búnu ákvað forseti fund næsta dag kl. 12, og sagði
Fundi slitið.

22. fundur.-.:. 31. dag júlím.
Forseti: Konungsfulltrúi
hefur tilkynnt mer, að hann geti
ekki mætt á fundi f dag, og er því aðstoðarmaður
hans mættur
fyrir hans hönd.
Enn fremur hefur þingmaður Borgfirðinga
skýrt
mer frá, að hann eigi geLi verið á fundi f dag.
Þar eð atkvæðagreiðslan var svo löng f gær, þá er þingbók ekki búin enn þá, og
verður því ekki lesin upp.
Það, sem kemur til umræðu f dag, er
málið um fjárhagsreikninga
Íslands,
sem nú kemur til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.
Framsögumaður
er hinn háttvirti
þingmaður Rangæinga,
og er honum innanhandar
að taka til máls,
ef hann viII.
Framsögumaður (Grímur Thomsen):
Eins og þingmenn sjá,
hefur nefndin bælt einu atriði við á atkvæðaskrána;
það er sem
sé viðaukaatkvæðið
undir tölulið X.
Eg tók fram við undlrbúningsnmræðuna,
hvernig á því stæði.
Eptir 'því sem ráðgjört var í
.fjárhagsáætlunuDum
1871-72 og 1872-73, var ætlað að leggja i
hjálparsjóðinn
fyrst rúma 5000 rd., og seinna árið rúma 20000rd.,
svo að hann ætti nú að vera orðinn yfir 25000 rd., en i stað þess
að tilgreina rentur af svo miklu fe, þá eru rentur af hjálparsjóðnum nú ráðgjörðar
einir 223 rd., sem virðist benda til þess, að
hjálparsjóðurinn
se að eins rúmir 5000 rd.
Af reikningsyfil'litinu
fyrir árið 1871-72 má sjá, að fe það, er ætlað var að leggja í
hjálparsjóðinn,
var að mestu leyti útistandandi.
En fe þetta var
eigi að siður sjóðinum
tilheyrandi,
og i áætluninni
hefði því átt
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að gjöra ráð fyrir, að það yrði borgað og gæti borið rentu,
Eg
bið menn að gæta að þeim mismun, sem er á áætlun og reikningsyfirliti;
i áætlun ber að telja tekjurnar
svo sem þær ættu að
vera, án tillits til þess, að sérstakleg
atvik kunna að rýra þær.
Það verður
eigi betur séð, en að hjálparsjóðurinn
se það, sem
kallað er »Restanceconto«,
og þar eð hann ætti nú að vera orðinn einar 25000 rd., þá ættu og að teljast leígur af allri þessari upphæð.
Eg vil svo að eins biðja þingið, að fara vel með
þetta viðaukaatkvæði,
eins og einnig
hinar
aðrar uppástungur
nefndarinnar.
Helgi Hálfdána'f'son:
Jafnvel þótt eg se öllum öðrum þingmönnum samdóma um, að nefndarálit
þetta se snilldarlega
samið,
þá er þó sumt á atkvæðaskránni,
sem eg er i vafa um hvernig
eg eigi að greiða atkvæði um, og sumt er það, sem mer virðist
miður heppilegt,
og sem eg eigi get að svo stöddu gefið atkvæði
með.
Það er þá fyrst töluliður 1. á atkvæðaskránni;
honum get
eg ekki gefið atkvæði mitt, en mun ekki heldur greiða
atkvæði
móti honum; þvi mer er óljóst, hvort nokkur árangur geti að honum orðið.
Það eru lagamennirnir,
sem Iærastir eru að bera um
það.
Tölulið 2. er eg samþykkur;
en töluliður 3. þykir mer vera
miður heppilegur;
mer er óljóst,
hvað nefndin meinar með þessum orðum: »að bera sig upp. o. s. frv.; mer finnst það verði að
vera sama sem að s kvarta yfir •• eða »flnna aðn; en það virðist
mer ekki alveg rðu, þar sem sú breyting á embættaskipun
landsins, sem her er um að ræða, er konungsins
verk.
En eg verð
einnig að vera þessu mótfallinn af annari ástæðu;
eptir þeim úrslitum,
sem sljórnarbótarmálið
fékk hér á þinginu f gær, þykir
mer líklegt, að eitthvert lag komist á það innan skamms, og þykir
mer þá tíminn vera svo stuttur,
þangað til þingið að vonum fær
löggjafaralkvæði,
að það eigi taki því, að hreifa þessu máli nú.
Mer þykir og eigi ólíklegt, að slíkar umkvartanir
kunni fremur að
spilla en bæla fyrir stjórnarbótarmálinu,
og af þessum ástæðum
get eg eigi gefið þessu atriði atkvæði mitt,
Hvað snertil' tölulið
4., þá er mer óljóst,
hvaðan nefndin hefur ætlazt til, að laun
dýralæknisins
yrðu tekin, fyrst hún eigi vill taka þau úr landssjóði, eða hvort það hefur verið meining hennar, að af nema launin með öllu.
þetta þætti mer þó vera allt of hart fyrir þann
mann, sem her á f hlut, og hefur varið tíma og efnum til að
nema dýralækningar,
og þar sem maður þessi er án efa bæði vel
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að ser, og landinu nauðsynlegur,
virðist mer að þingið ekki geti
verið þekkt að því, að vilja svipta hann launum; því að hann geti
lifað af n praxis" eingöngu,
er eigi til að hugsa.
En nefndin hefur, ef til vill, hugsað sðr einhvern annan veg í þessu efni, sem
mer kemur eigi til hugar.
það eru reyndar
nokkur fleiri atriði
her á atkvæðaskránni,
sem eg er í vafa um, hvernig
eg eigi að
greiða atkvæði um; en yfir höfuð, er eg þó flestum uppástungum
nefndarinnar
samþykkur.
það er einkum töluliður 3., er eg verð
að vera mótfallinn.
Halldór Kr. Friðriksson:
Eg verð að segja, að mer fyrir mitt
leyti var ekki ljós ræða hins heiðraða þingmanns
Vestmanneyinga.
Eg verð að ætla, að það hljóti að vera skakkt, að Íðland fari á mis
við lestagjaldið
af póstgufuskipinu,
og væri það nú leitt hjá ser
umtalslaust,
gæti það síðar meir haft mjög isjárverðar
afleiðingar.
Það er rétt, að svo er ákveðið í lögum 2. janúar 1871, að alls
ekkert gjald skuli lagt á póstferðíruar,
en það er eigi sagt, að
ekkert gjald skuli lagt á póstskipið,
að því leyti sem það er vöruflutningaskip
eins og hvert annað vöruflutningaskip.
Svo að þótt
ver viðurkenndum,
að lög 2. janúar
1871 væri bindandi fyrir oss,
þá liggur alls eigi i greininni,
að ver skulum missa alls þess gjalds,
sem gjalda skal af vörum þeim, sem skipið flytur til Íslands.
N II
sem stendur er það nálægt 50 lesta rúm, sem ætlað er til vöruflutninga,
og sem eigi standa í neinu nauðsynlegu
sambandi
við
guluskipið,
að því leyti sem það er póstskip,
og það getur eigi
heldur verið ætlun laganna,
að undan skilja þetta vörurúm
frá
gjaldinu, og því siður er það f sjálfu sér réttlátt,
En þótt þetta
sem stendur eigi nemi mjög miklu,
þá gæti S\'O farlð, ef skipið
væri stærra, að lestagjaldið
yrði varla annað en nafnið eitt; skipið
gæti hæglega verið svo stórt, að það gæti flutt 2nO lestir af vörum í hverri ferð sinni.
Þetta getur vel komið fyrir; eg tek til
dæmis, ef gufuskipsferðir
kæmust á kring um landið, þá væri ekkert ólíklegt, að vörur yrðu fluttar fyrst hingað, til þess svo að flytja
á aðrar hafnir með þeim skipum, sem færu umhverfis landið, og þá
mundi víst verða hægt að fylla 200 lesta rúm, eða jafnvel svo mikið
rúm, að allir vöruflutningar
til landsins kæmust undan lestagjaldlnu,
það er líka aðgæzluvert,
að ekki er 8\'0 sem gjald þetta renni i ríkissjóð; nei, það rennur í raun rettrl í vasa kaupmannanna
einna, sem
með þessu móti fá fluttar vörur sínar með vægari kjörum, heldur en
annars.
Þessi undanþága
fyrir vöruflutninga
póstskipsins er þeim
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mun ósanngjarnari
sem flest er dýrara meðjióstskipínu
heldur en
með öðrum gnfusklpum ; eg vil taka til dæmis, að mannflutningar
til Englands eru næstum helmingi dýrari með póstskipinu
heldur
en með .nokkru öðru gufuskipi ; farið sjálft er þriðjungi dýrara, og
auk þess er afarhá borgun heimtuð fyrir fæðið, hvort sem nokkurs er neytt eða eigi,
þar sem menn á öðrum gufuskipum
láta
ser nægja, að heimta borgun fyrir það, sem neytt er. Enn fremur er það, að menn geta alls eigi átt það vist, að fá smásendingar flnllar með póstskipinu
þótt að eins sé um lítilræði að gjöra;
það hef eg sjálfur reynt, því sendingu, er tók svo sem 3 kúbfkfela
rúm, gat eg eigi fengið flutta frá þvi í júlímánuði
í fyrra og allt
þangað til nú í vor. Þetta sýnir því heldur, hve ósanngjarnt
það
er, að láta vöruflutninga
póstskipsins
vera undanþegna
lestagjaldinu. Og þar sem nú stjórnin er búin að neita, að fallast á skoðun alþingis I þessu efni, þá virðist að liggja beinast við, að leggja
undir úrskurð. dómstólanna,
hver skilningur se í lagagrein þeirri,
sem ber er um að ræða; ef það gæti þá fengilt út úr lögunum, að
Ísland ætti að endurgjalda
lestagjaldið af vöruflutningum
péstskipsins, þá væri málinu þar með lokið, en að öðrum kosti er það ástæðulaust,
að liggja þegjandi undir þessari ósanngjörnu
og heimildarlausu kröfu; og þá virðist, að sannarlega
ættu við þau orð úr
passíusálmunum,
er þingmaður
Barðstrendinga
til greindi í gær:
Líka kemur sú fordild fram,
sem forsvarað getur Barraham.
Þingmanni
Vestmanneyinga
þótti óljós töluliður
4., að því leyti
sem það eigi væri lekið fram, hvaðan taka ætti laun dýralæknisins, en þetta er málinu sjálfu óviðkomandi, og þótti nefndinni engin
.ástæða til að fara út í það. Viðvíkjandi tölul. 3. þótli honum óþarfi nú sem stendur að fara út í slíkt, þar eð alþingi mundi innan skamms fá löggjafarvald
og fjárforræði.
Það er að vísu satt,
að ver höfum ástæðu til að vænta alls hins bezta í þessu efni, en
það er þó eigi víst, og að minnsta kosti getur það engu spillt,
þótt þingið beri sig upp undan því, að þessi mikilvæga breyting
eigi hefur verið borin undir það, þar sem sams konar mál að undanförnu hafa verið borin undir þingið, þótt um lítilræði hafi verið
að gjöra, svo sem sameiningu
sýslna, og það engan kostnaðarauka
hafi þar verið um að ræða •.
Sigurður Melsteð: Það er kunnugt,
að það er bæði vandaverk og óþaÞ.kláttverk,
að róta upp í gömlum reikningum, .og það
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verða víst allir að játa, að nefndin hafi leyst starfa sinn ar hendi
með miklum fimleik, bæði að því er snertir efni og form á uppástungum hennar.
Eg' er og samþykkur
þeim flestum, en það er
einkum töluliður 4., sem eg verð að vera mótfallinn;
í honum eru
tvö atriði; hið fyrra snertir kostnaðinn
við dýralækni í suðurnmtinu, en hið síðara kostnaðinn
við för stlptarntmanns
Hilmars Finsens til Kaupmannahafnar.
Það er að vísu óskandi, að landið geti
losazt við allan óþarfan og ónauðsynlegan
kostnað, en her álít eg
að þessu verði eigi komið við. Það er að vísu satt, að dýralæknirinn er einungis
her i suðuramunu
og verður því einkum
Suðurlandi að notum, en þegar reu er álitið, þá er hann og til gagns
fyrir alll landið.
Eg vil taka til dæmis, að einhver sýki komi upp
ber á Suðurlandi, og dýralækninum
tækist að varna útbreiðslu hennar, þá er auðsætt, að þetta er einnig til góða fyrir hina aðra hluta
landsins;
en fremur eru og ráð þau og bendingar,
er dýralæknírinn gefur í blöðum
og ritum, til leiðbeiningar
fyrir alla landsmenn jafnt.
Eg se því eigi betur, en að svo sem það er nauðsynlegt, að hafa dýralækni her á landi, svo se það og sanngjarnt,
að laun hans að minnsta
kosti að nokkru leyti séu greidd úr
landssjóði.
Að því er hið síðara atriði snertir, þá er það undir
því komið, hvort för stlptarntmannsins
IIefur verið i þarfir landsins eður eigi; hafi hún eigi verið i þarfir landsins, þá er eigi rétt,
að kostnaðurinn
falli á landið,
en sé svo, sem eg hlýt að telja
hér vafalaust, að hún hafi verið í þarfir landsins, þá se eg eigi, að
landið geti komizt undan kostnaðinum
við hana.
Jón Hjaltalín : Eg vil eigi fara mörgum orðum um þetta mál;
þvi meining mín er, að nefndin
hafi yfir höfuð leyst starfa sinn
vel af hendi.
Það er einungis
viðvíkjandi tölul. 4., að eg vildi
tala fáein orð. Eg var fyrir skömmu að blaða i conceptum Bjarna
læknis Pálssonar;
þar sá eg href frá lækni einum, er Brynjólfur
bel, og var hann að kvarta yflr því, að almenningur
vildi engum
læknisráðum
fylgja, heldur
færi eptir sínum kreddum og brúkaði
þau meðul, er eg nú eigi vil nefna; hann barmaði ser mikið yfir
þessu, en Bjarni svaraði honum
aptur, að þetta mætti hann ekki
kippa ser upp við; svona hafi það jafnan gengið, en menn verði
að lifa' þeirri von, að hjátrúin
eyðist smámsaman,
og að vantraustið á skynsamlegum
aðferðum
minnki með tímanum.
Svona
litu menn á læknana á miðri 18. öld, en eg skal játa það, að þetta
er nú orðið mjög breytt, því þingið
hefur jafnan með heiðri og
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sóma lekið í læknaskipunarmál
hér á landi.
En það, sem átti
heima við mannlæknana
á miðri 18. öld, það virðist enn elda eptir af því, hvaðdýralæknana
snertir.
Mig furðar á því, að hinum
hefðraða framsögumanni
þykir ofmikið, að hafa einn dýralækni;
eg
mundi heldur hafa ætlað honum, að hann vildi hafa þá fjóra. Það
er víst, að ef ver hugsum
oss að feta í fótspor annara siðaðra
þjóða, þá verðum ver að kannast við þá skyldu vora, að líkna dýrunum, þegar þau eru sjúk.
Eg er og hræddur um, að séu menn
mótfallnir dýralæknunum,
þá yrði það eigi lagt vel út fyrir okkur
hjá útlendum
mönnum, og auk þessa eru dýralæknar
mjög nauðsynlegir hér á landi einmitt
á þessum tímum.
Eg vil nefna til.
að það er farið her og hvar að brydda
á nautapest,
og er slíkt
mjög Iskyggílegt,
og er það engum
fært nema dýralæknum,
að
koma I veg fyrir hana, ef hún ætlaði að fara að breiðast út. Menn
mega muna, hvernig nautapestin
gjörði vart við sig her á 16. öld,
og slíkt getur komið fyrir enn.
Eg get því með engu móti fallizt
á tölulið 4. Eg óska, að nafnakall
verði haft við þennan tölulið,
til þess að það sjáist, að við enn erum svo skammt á veg komnir,
að vilja eigi hafa dýralækni,
þvi beri maður þær uppástungur
nefndarinnar,
sem í honum standa, saman við það, sem áður hefur
fram farið í hinu alræmda kláðamáli,
þá er ekkert líklegra en töluliðurinn stefni að því, að firra oss þessum eina dýralækni,
sem nú
er hel' á landi.
Eg talaði i fyrra-dag
við mann frá Shetlandi, er
hét Shephard,
og hefur verið að ferðast her um landið síðan í
vor; við vorum eitthvað að tala um landbúnaðinn,
og barst þá talið
á kláðann.
Hann spyr mig þá brosandi:
«Hvernig gengur ykkur
núna með kláðann ••? Eg segi: "Það er nú mest í blöðunum, sem
verið er að tala um hann,
en hræðslan fyrir honum er nú farin
að minnka».
Þá sagði hann:
«Eg heyrði þó sagt í Parlamenlinu,
að hræðslan við kláðann her á landi hafi verið svo óstjórnleg,
að
það hafi mátt heldur kalla það æði en hræðslu». Eg svaraði þessu:
• Svona gekk líka til hjá ykkur,
þegar nautapestin
byrjaði á Englandi»,
Hann sagði þá: "Það voru þó margir I Parlamentinu,
og
víðar, sem töluðu á móti slíkum ákafa»,
.Það gjörðu líka sumir
ber ••, sagði eg.
.H,'ernig
gengur ykkur með fjárræktina
yfir höfuð., spurði hann því næst, i því hann bætti við:
«Eg hef þann
starfa á hendí», sagði bann,
-að sjá um það, að á Shetlandi sen
binum þar um gildandi lögum réttilega Irarnfylgt«,
»Hverníg eru
þau lög?« sagði eg.
»Þau. eru svo«, sagði bann, »að ef þeir eigi
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vilja hlýðnast og lækna sjálfir, þá er féð tekið af þeim, og læknað upp á þeirra reikning,
og árangurinn
af þessari
aðferð hefur
orðið sá, að þar sem áður var mest 11/2-2 pund af ull af kindinni, þá eru það nú orðin 4 og allt að 10 pundum af ull af kindinni-.
Eg spurði þá: "Skera þeir þá aldrei niður'?"
"Nei", svaraði hann, • þeim væri heldur eigi leyft það «, Þannig er það komið
inn hjá Englendingum,
að hinar gömlu reglur um niðurskurð
og
annað þess konar séu eintóm vitleysa, og í Ameríku hefur hinum
n)'ju reglum verið fylgt við nautapest,
sem lengi hefur verið álitin
ólæknandi,
og þær hafa reynzt vel.
Eg ætla eigi að fara að forsvara þennan dýralækni sérstaklega,
sem her er, en það er eg sannfærður um, að fyrst að hann hefur lært á »Landbohölskolen»,
þá er
hann án efa flinkur, því að þaðan koma hvervetna mikið duglegir
menn, enda er hann sjálfur gáfumaður,
og af gáfu fólki kominn.
Þórarinn Böðvarsson:
Eg herði líklega eigi staðið upp í
þessu máli, hefði eigi framsögumaður,
sessunauturrnlnn,
heldur
ýtt undir mig til þess; og eg skal þá byrja á því, að selja serstaklega lof upp á hann fyrir alla þá alúð, er hann hefur sýnt í
þessu máli, og fyrir þann mikla skarpleíka hans, er hann hefur
varið til að skapa ljós úr myrkri i þessu máli, enda þótt hann hafi
eigi getað komið öllum í hið sama ljós, sem hann er í. Eg er
i flestum atriðum nefndinni
samþykkur,
en skal þó minnast á
fáein, sem eg er henni eigi alveg samdóma um.
3. atriðið
get
eg eigi fellt mig við, og hygg
eg, að eins og það er orðað,
þá muni það fremur leiða til ills en góðs.
Eg vil nefna orðatiltækin:
«bera sig upp" og «samfara»,
sem á víst að vera sama
sem "leiðir af". Annaðhvort
er, að menn em eigi samþykkir embæltabreytingunni,
eða að þeir eru eigi samþykkir þvi, að slík
breyting hafi nokkurn kostnað í för með ser.
Eg skal fúslega játa,
að það var ástæða til, að menn væru ósamþykkir
þessari breytingu, eins og þá var ástatt.
Eg var, eins og kunnugt er, i minni
hlutanum
1871, og var, hvað landshöfðingjadæmið
snertir, eigi alveg á móti því, að eg let nafnið standa i frumvarpinu,
og þetta
gjörðu fleiri en eg; það gjörðu allir þingmenn;
óánægjan hjá
landsmönnum
með landshöfðingjadæmið
kom af þvi, að það var
stofnað eitt ser, án þess því yrði samfara önnur breyting á stjórnarfyrirkomulaginu.
Að, amtmannsdæmunum
var slengt saman, það
álít eg hagkvæmt.
Hvað það snertir,
að ferðir· amtmannsins
um
amt sitt verði bæði erfiðari og dýrari, ef hanncr búsettur í Reykja-
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vik, en eigi í Stykkishólmi, þá held eg, að það se eigi alveg rett;
að 'minnsta kosti er engu erfiðara fyrir hann að ferðast um Mýrasýslu, þó hann se búsettur I Reykjavík, en þótt hann se búsettur
í Stykkishólmi eða á Stapa, þar sem hann áður var; það er þá
einungis um vestursýslurnar að ferðalög fyrir hann verða nokkru
erfiðari, ef hann er búsettur
{Reykjavík, en það kemur þá vist
ekki svo opt að, að hann þarf að ferðast um þær. Kostnaðinum,
sem leiðir af flutningi amtmannsins úr Stykkishólmi til Reykjavíkur, hefur eigi verið verulega mótmælt, enda virðist mer hann að
nokkru leyti eðlilegur. Eg skal játa það, að f gær, þegar eg sá
fyrsta breytingaratkvæðið á atkvæðaskránni,
þá duttu mer f hog
silkislæðurnar,
sem Njáll kastaði á sáttafeð, því að eg bjóst við,
að þar út af kynnu að spinnast umræður, er spillt gætu öllum
sáttum, en fyrst að sættir urðu þá { þinginu, þá þykist eg líka
fullviss um, að óskir þingsins í því máli nái samþykki konungs,
og þess vegna vil eg ráða þinginu til að sleppa þessum 3. tölul.,
því hans þarf þá eigi framar. Þau orðatiltæki: «að leggja eigi þvíHk gjöld aptur á landið- eru strangt tekið meiningarleysa,
því það
getur enginn búizt \'ið þvi, að landshöfðingjadæmi
verði aptur
stofnað, eða ömtumaptur
steypt saman.
Hvað 9. tölu!. snertir,
þá skal eg láta það ósagt, hvort það fyrirkomulag, sem þar er
farið fram á, verður verulega hagkvæmara en það, sem nú tíðkast; en
það; sem mer virðist aðalatriðið er það, að öll reikningsfærslan fari
fram {landinu sjálfu, því að það hlýtur að vera miklum örðugleikum bundið, að hún fari fram í Kaupmannahöfn; og eg vil skora
á nefndina, að taka þetta atriði serstaklega til greina.
Eiríkur Kúld:Eg
skal nu eigi vera margorður hvorki um
Salómons innsiglið ne silkislæðurnar,
en það var einungis út ar
orðum hins háttvirta þingmanns úr Gullbringusýslu umflutning amtmannsembæuístns
að eg ætla að tala fáein orð. Eg trúi því vel,
að honum sé þessi breyting vel til geðs, því að hann er nú fluttur suður I Gullbringusýslu; en eg vil spyrja hann, hvort honum
mundi þessi breyting eins kær, ef hann væri enn þá búsettur í
fsafjarðarsýslu.
Eg játa það, að eg ann Reykjavík, en eg ann
henni eigi svo mjög, að eg vilji, að allt sé flutt inn í hana, eins
og Sigurður Breiðfjörð að orði kemst, ser í lagi þegar það þá
einnig verður til þess, að vekja óánægju landsmanna. Þingmaðurinn áleit, að það eigi mundi valda svo miklum erfiðleikum, þótt
amtmaðurinn væri búsettur í Reykjavík, en eigi f Stykkishólmi,
23
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vegna þess að það kæmi eigi Svo opt að, að menn þyrftu að leita
hans.
En eg get frætt hann nm það, að störf amtmannsins
í vestnramtínu voru mjög svo umfangsmikil,
meðan hann átti heimili í
Stykkishólmi,
og menn þurftu opt að leita hans.
Hann sleppti
líka að taka það fram, hve miklu dýrari skoðunarferðir
amtmannsins verða um vesturamtið,
þegar hann er búsettur
í Reykjavík
(Þó'rarinn Böðvarsson:
Það er að eins ímyndun).
Þó að eg se
eigi reikningsmaður
á við þingmanninn,
þá get eg þó reiknað það
út, að ferð amtmannsina
um vesturatnlið
verður dýrari, þegar hann
er búsettur
í Reykjavík, heldur en ef hann væri búsettur f Stykkishólmi.
Og eg get sagt þingmanninum
það, að hversu mikið sem
bann forsvarar
þetta atriði,
þá getur hann seint grætt sár Vestfirðinga yfir missi amtmanns síns úr amtiau,
Viðvíkjandi 4. tölul.
skal eg geta þess, að það var misskilningur
hjá hinum háttvirta
3. konungkjörna
þingmanni,
er hann sagði, að nefndin vildi engan
dýralækni
hafa, þvi að eg er viss um, að bæði framsögumaður
og nefndin eru honum samdóma um það, að dýralæknar
séu nauðsynlegir.
Eg hef áður á þingi mælt með því, að dýralæknar væru
settir her á landi, og eg er alveg á sama máli og hinn 3. konungkjörni um það, að það er eigi nóg, að það se 1 á landinu,
heldur væri æskilegt að sinn væri í hverju amtí, því að ef t. d.
nautasýki eður kláði kæmi upp á Hornströndum,
þá er óhugsandi,
að sá dýralæknir,
sem er her suður f Reykjavík, geti gjört nokkuð
til að varna sýkinni að breiðast út; á hans hjálp í því tilliti hef
eg eigi meiri trú, en hinn háttvirti 3. konungkjörni
hefur a Salómons innsigli, því að vegurinn er svo langur,
að sóttin væri búin
að gagntaka mikið svið, áður en' til hans yrði náð.
Það er og að
mínu áliti hið eðlilegasta,að
heraðið,
þar sem sóttin kemur upp,
beri kostnaðinn.
Það er því engan veginn af amasemi
við dýralækna,
sem nefndin ræður þinginu til að biðja um, að útgjöldin
til dýralæknisins
í suðuramtinu
eigi verði lögð. á landssjóðinn,
þvi
að hann hefur sannarlega
nóg á sinni könnu, og sumar tekjur hans
l/ka að mínu áliti að miklu leyti byggðar á lausu lopti.
1871 var
sagt, að hann mundi aukast feyki lega við tekjurnar
af brennivínstollinum, en einmitt það, að sú uppástunga
fékk eigi framgang, að
hærri tollur væri lagðnr. á «sprit»
en brennivín,
gjörði
það að
verkum, að tollurinn varð ei meiri en sjá má nú. Eg man reyndar, að einn þingmaður
gat þess þá til,að
kaupmenn
mundu eigi
verða svo, að selja Íslendingum
þetta, eg verð að segja, ef iii vill,
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banvæna «sprít»,
en hinum
3. konungkjörna
þingmanni
er eIgI
fremur en öðrum þingmönnum
ókunnugt,
hvernig
sá spádómur
hefir rætzt.
Eg tek þetta fram til að sýna, hve lítill arður hingað
Hl landssjóðnum
hefur orðið af þessum
tolli, sem menn höfðu
gjört
ser svo háar hugmyndir
um.
það er því eptir minni
skoðun hið eðlilegasta,
að annaðhvort
sé þessum dýralækni launað úr jafnaðarsjóði
suðuramtslns,
eða af þeim héruðum, þar sem
kláðinn enn er við lýði, og eg iðrast eptir, að eg áskildi mer eigi
breytingaratkvæði
í þá stefnu, og þessi uppástungu
mín styðst við
aðra reglu, nefni\. þá, að þegar einhver er svo fátækur,
að bann
eigi getur leitað ser lækninga,
þá borgar það sveitarfelag,
sem
hand heyrir til, allan þann kostnað, er leiðir af læknishjálp
þeirri,
er honum er veitt.
Eg skal eigi fjölyrða meir um málið, en lýsi
því yfir, að eg muni greiða atkvæði með öllum tölu\. á atkvæðaskránni,
og eg get eigi verið samdóma þeim þingmönnum,
sem
hafa mælt á móti 3. tölul, af þeirri ástæðu, að hann mundi spilla
fyrir því máli, sem þingið hafði til meðferðar
í gær, því að eg vil
engum gjöra getsakir,
sízt hans hátign konunginum,
að hann láti
oss gjalda þess, þó að ver berum upp fyrir honum þau vankvæði,
er oss þykja vera á ýmsu hjá oss.
Guðmundur Einarsson:
Þegar stððulögln
voru komin út 2.
janúar 18i1, þá var eg að hugleiða það með sjálfum mer, hvernig
fara mundi um fjárhag
Íslands undir hinni nýju stjórn,
og það
var einkum af þeirri ástæðu, að eg fylgdi minni hlutanum
1871,
og vildi taka þeirri stjórnarbót,
er þá bauðst,
af því að eg var
hræddur um, að míðurhaganlega
mundi verða farið með fé lslands á því tímabili frá því, að ríkis þingið hætti að hafa fjárbag
Islands á sinu valdi, og þangað til bið nýja lðggefandi
þing fengi
fjárforræði
landsins
í sínar hendur.
Og nú sýna fjárhagsreikningar þeir, sem fram hafa komið, að eg hef eigi farið öldungis villt
í ágizkun minni.
Framsögumaður
hefur skýrt málið svo ágætlega
og stillilega,
að það er með öllu óþarft fyrir mig að fara lengra
út í það.
En eg verð að lýsa yfir þakklæti
mínu við hann fyrir
það, hve glögglega hann hefur leitt fram gallana á skýrsíunum og
greítrt-sundur
hin óljósu atríði þeirra.
Eg er því samþykkur öllum niðurlagsatriðum
nefndarinnar,
og
mun gefa þeim atkvæði
mitt.
Hvað ílntnlng amtmannsins
yfir
vesturamtinu
úr Stykkishólmi
til Reykjavíkur
snertir,
þá ætla eg
eigi að fjölyrða
um það atriði; en því verð eg að lýsa yfir, að
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vesturamtsbúar
sjá sáran eptir amtmanni
sínum;
líka verður þvi
eigi neitað, að það verður talsverður
kostnaður
fyrir jafnaðarsjóðina, þegar amtmaðurinn
verður árlega að ferðast frá Reykjavík til
Stykkishólms
til að sitja í amtsráðinu.
Af þvi að eg hangí í að
vera einn í tölu guðfræðinganna,
þá get eg eigi leitt hjá mer að
minnast á þau orð hins 3. konungkjörna
þingmanns
er hann sagði,
að erfðasyndin
færi rénandi, en af þVÍ að eg ímynda mer, að hann
muni eigi halda þessari kenningu
fast fram, þá skal eg heldur eigi
fjölyrða um hana.
Benidikt Svein9S0n:
Eg skal eigi lengja þingtímann
með
langri ræðu í þetta skipti,
en þó verð eg að biðja hina háttvirtu
þingmenn
um, að hlýða eitt augnablik á mig, meðan eg tala fáein
orð, áður en til atkvæða er gengið í þessu máli.
það er svo sem auðvitað,
að þingið hlýtur að finna til þess,
að frjálst forræði
yfir landsins fe, erúurnflýjanlegt
skilyrði
fyrir
öllum framförum
og þjóðmenningu
vor Íslendinga,
og þess vegna
verður það einnig að finna til þess,
að það mál, sem ber liggur
fyrir til umræðu, er eitt hið mesta íhugunar- og áhugamál fyrir þingið
og þjóð vora. Þegar menn nú yfir höfuð líta á þetta mál, og fara til
að ræða um það á annað borð, þá er sannarlega
á annað að líta
en á hina konunglegu
auglýsingu,
þar sem segir, að alþingið eigi
engin ráð og ekkert atkvæði um fjárhag
Íslands.
Eg vil f þessu
tilliti taka það fram, að þótt al þingið eigi hafi fengið þjóðstjórnarlegt fjárforræði,
þá eru það samt Íslendingar,
sem hafa eignarrétt alls þess fjár, sem heyrir landssjóðnum
til, bæði þess, sem í
honum er, og líka þess, sem í honum á að vera, eptir réttum
viðskiptum
við ríkissjóð
Dana.
Það er eigi eignarrétturinn
til
fjárins,
heldur að eins umráð þess, sem· ver Íslendingar
fáum
með hinni nýju stjórnarskipun,
sem ver vonum eptir, og sem ver
fyrir löngu síðan áttum heimtingu
á að vera búnir að fá.
En
hval' eru þá fjárhagsráð
vor nú?
Þau ern eigi hjá hans hátign
konungi vorum sjálfum, þess bið eg menn vel að gæta. Nei, þau
eru virkilega
»Iaktlskta«
hjá hinum
»coustltutionelle«
ráðgjafa
Dana, núna sem stendur, í staðinn fyrir að þau voru áður hjá ríkisþingi Dana.
Þetta er þýðingarmikið
atriði, og í sambandi við
það, sem eg sagði í gær, þegar ræddi um stjórnarskipunarmálið
yfir höfuð, skal eg taka það fram, að hver aðfinning,
útásetning
og vefenging,
er frá oss kemur,
út af því, hvernig fe voru hefur
verið varið síðan lögin 2. jan. 1871 komu út, er eigi miðuð við
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gjörðir og athafnir hans hátignar konungs vors, heldur við gjörðir
og athafnir hinnar »constltutíouelle« ráðgjafastjórnar í Danmörku.
Það er þessi ráðgjafastjórn, sem hefur ábyrgð á því, að hafa varið
fé voru svo og svo, að hafa gjört svo og svo óljóst og óreglulega
reikning fyrir því fe, sem hún hefur tekið ser umráð yfir, en ver
eigum.
Eg verð því að mótmæla þeirri skoðun, er mer fannst
áðan brydda á í ræðu þingmanns Vestmanneyinga, þar sem hann
blandaði nafni hans hátignar konungsins inn I þetta mál.
Hvað.
hugsar þingmaðurinn með þessum hugmyndaruglingi?
01lum má
þó vera ljós setning mín nú, þvi hún var viðurkennd í gær I umræðunum út af breytingaratkvæði hins 3. konungkjörna þingmanns,
þegar ræddi um orðin: "hans (J: konungsins) stjöru« sem nokkuð
annað, en hans hátign konunginn sjálfan, er þó átti að veita oss
stjórnarbót sem náðargjöf.
Eg verð að biðja þingið að halda
þeirri réttu skoðun á málinu óbifanlega fastri.
Eg kann nú nefndinni að öðru leyti miklar þakkir fyrir það,
hvernig hún hefur leyst verk sitt af hendi viðvíkjandi áætlununum, og vakið athygli þingsins á ýmsum mjög mikilvægum atriðum, þar sem reikningsfærsla
þessarar ráðgjafastjórnar, auk brúkunar hennar á fe voru, án og móti atkvæði alþingis, er bæði óglögg og ískyggileg.
En eg skal eigi fara að ljúka neinu lofsorði á nefndina; ef eg færi til þess, þá yrði það vænti eg líkt og
að leggja gamla bót á fagurt fat, en hitt skal eg leyfa mer að taka
fram, að mer virðist nefndin yfir höfuð hafa sett sig á það sjónarmið, að benda á galla þá, sem ráðgjafastjórnin framvegis ætli að
forðast viðvíkjandi því, hvernig fe landsins væri varið, og hvernig
reikning skyldi fyrir því gjöra, svo þingið væri ánægt með hann.
Nefndin hefur gjört sig ánægða með, að gallar þessir yrðu lagaðir
framvegis, en hún hefur eigi, að mer virðist, sett sig á það sjónarmið, að geyma Íslendingum rétt sinn, og byggja ábyrgðarspursmál gagnvart ráðgjafastjórninni á því, hve heimildarlaust hún hefur disponerað yfir fe Íslands, síðan stöðulögin 2. jan. komu út.
þetta hefur hin heiðraða nefnd eptir kringumstæðunum
ekki seð
ser fært.
Vilhíkjandi 3. tölulið skal eg geta þess, að mer að
vísu hefur heyrzt sumir þingmenn vera í vafa um, hvernig ætti
að skilja orðatiltækið •bera sig upp., en eg skil það svo, sem það
se þó ekki eiginleg reservation til að gjöra relt sinn gildandi móti
ráðgjafastjórninni viðvíkjandi því fe, sem þar um ræðir að varið
hafi verið til heímildarlaúsrar
embættaskipunar.
En með þessum
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orðum
er þó gefin i öllu falli yfirlýsing
um það, að fénu bati
verið varið ranglega,
eptir áliti nefndarinnar,
þvi hefði þvi verið
skaplega
eða rettílega varið, þá herði eigi verið ástæða
til, að
»bera sig upp. um það við hans hátign konunginn.
Menn vita að öðru leyti, og það hefur
skýlaust verið tekið
fram á þinginu, hvernig öll þau laganýmæli og úrskurðir,
sem hér
um ræðir, eru undir sig komin.
Þau eru ávöxtur og afkvæmi
stöðu laganna
2. jan. 1871,
og til orðin án vilja, ráða og samþykkis alþingis, og öll verk hins »constitutionelle.
ráðgjafa i Danmörku, og upp á hans ábyrgð gjörð.
Eg álit þess vegna, að það se öldungis rðu, sem hlýtur að hafa
vakað fyrir nefndinni,
að þessi lög og umboðslegu
athafnir
sen
hreint og beint valdboðin.
Það hefur verið ráðgjafinn, sem upp á
sína ábyrgð útvegeðl úrskurð og samþykki konungsins
þeim \'iðvíkjandi. Öldungis engan annan þátt en þennan á hans hátign Í þeim,
og þess vegna er það einungis ráðgjafinn,
sem ábyrgðin
hvílir á.
Svona beita Danir sinni Constitution
inn á löggjafarsvæði
ÍSlands,
og vilja svo fegra gjörðir sínar gagnvart
Íslendingum
með vanbrúkún á hans hátignar konungsins
nafni, sem einvaldskonungs
Íslands; en ef ver viljum koma einhverju fram, já, þá á hans hátignar vilji jafnan að standa f vegi fyrir þeim framkvæmdum
Eg
álít það þVÍ beina skyldu þingsins,
að taka fram reservatlonsreu
í álitsskjalinu
þessu öllu viðvíkjandi.
Það væri nú annars sannarlega
hörmulegt til þess að vita, ef
íslendingar
eigi fengju að halda þvi litla fe óskertu, og verja því
til sinna sönnu þarfa, sem oss loksins hefur verið veitt .af rikisþingi Dana.
Það veit þó hver og einn, hvernig farið befur verið
með fe landsins á undanförnum
tímum, og hversu mikið vantar á,
að það fe, sem koma hefði átt. landinu tH góðs, hafi gjört það i
raun og rettri veru.
Eg vona líka, ai) menn yfir böíuð að tala sjái,
að þótt það hafi verið talað hérna í salnum, að fjárforræði alþingis
væri hrein náðargjöf,
ef það fengi það í hendur, þá sé hitt þó miklu
rðttara, að segja, að ráðgjafasljórnin
i Danmörku
hljóti ið sleppa
fjárráð um Íslands, því að þau tilheyra alþingi og engum öðrum með
fyllsta reIti.
Viðvíkjandi 1. uppástungu
nefndarinnar,
um að dómstólarnir skuli skera úr því, hvort landssjóðnum
eða þá rfkissjéðnum beri og hafi borið lestagjaldið
af póstgufuskipinu,
þá furðar
mig stórlega á því, aðandæft
skyldi vera á móti sliku af hálfu
konungsfulltrúa.
Eg játa það, að eg er reyndar ieigi mikill legamað-
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ur, enda er her enginn tími eða tækifæri til að rekja allt, sem að
þessu spursmáli lýtur. Þess krefst eg, að mer se frá konungsfulltrúastólnum svarað upp á þá spurnlegu : ef démstölarnlr eru útilokaðir
frá að rannsaka og dæma um annað einsspursmál
og þetta, hvar
eigum við íslendingar þá að leita réttar vors. þessu máli viðvíkjandi?
Menn skyldu ímynda ser,að
jafnhógleg bón sem þetta yrði til
greina tekiú.: Já, eg vil segja meira: þingið hlýtur að geta fengið
úrskurð dómstólanna um þetta spursmál, hvort sem ráðgjafinn í
Danmörku vill það eður eigi. Með tilliU til.orða konungsfulltrúa i gær
f stjórnarbótarmálinu, þá er hann sagði, að. bætta mundi verða búin fyrir því, að tillagið úr rikissjóðnum yrði tekið af oss, ef þingið
framfylgdi l , niðurlagsalriði nefndarinnar, þá viI eg spyrja hann
einmitt í sambandi við þetta atriði um það, hvort hann virkilega
geti álitið, að landssjóðurinn, sem við fjárhagsaðskilnaðinn er búinn að fá sjálfstæða lagalega tilveru, gæti verið útilokaður frá því,
að gjöra ralt sinn gildandi dómstólaveginn móti ríkissjóðnum út
af þvi fe, sem hann réttilega á hjá honum eður inn í hann (:I: ríkissjóðinn) hefur runnið frá íslands hálfu. Eg vil minna konungsfulltrúa á, að þessi vegur mun þó ætíð standa QpiDD landssjóðnum,
hvernig sem fer. Þessar og þvílíkar ógna nir eru því einungis til
að skerpa skoðun Íslendinga á rétti þeirra og stöðu til málsins.
Eg hef hæltnefadinni fyrir meðferð hennar á þessu máli yfir böfuð,
og það á hún skilið, en einu atriði hefur hún samt sleppt að mer virðist; eg skil eigi af hvaða ástæðu.
Eg yildi mega spyrja aðstoðarmann
konungsfulltrúa, sem mí situr Í sæti hans, hvort eptir1aun handa kunningja mínum Benidikt assessor Sveinssyni á Elliðavatui seu Í áætluninni innifalín í þeirri eptirlaunaupphæð
til Islenskra embættismanna, sem þar er tilgreind?
En fremur spyr eg hann, ef no
væri, hvernig á því stendur, að-tillaga alþingis 18i 1 befur eigi verið
tekin til greina, sú tillaga, sem fór fram á, að það væri rannsakað við dómstólana, hvort þessum manni hefði reuílega verið vikið
frá embætti, að það skoðaðist svo, sem honum hefði verið vikið
frá um stundarsakir, og að hann nyti hálfra embættislauna meðan
málið stæði yfir? það ser þó hver heilvita maður, að hafi þessum
manni verið vikið úr embætti, þá á landssjóðurinn
ekki. að gjalda
honum einn einasta skilding í eptirlaun ; og þessieptirlaun
hans
væru þá bersýnilega ranglega talin með útgjöldum landsins. Maðurinn gat engin eptirlaun átt skilið, hefði. hann gjört sig sekan Í
því, sem veldur að lögum embæuístöpan,
meðan hann var em-
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bættismaður;
en hafi honum aptur ranglega verið vikið IÍr embætti,
þá er það sannur ábyrgðarbluti
þess ráðgjafa, sem hefur
valdið þessu, og þá er það auðsætt,
að það á að bæta hinum að
fullu og öllu þann skaða, sem hann hefur beðið af þvi, að honum
ranglega var vikið úr embætti sínu.
Er þetta rangt?
Þó eg, sem
sagt, sé kunningi þessa manns,
þá blýt eg að heimta svar upp á
þessar spurningar
sem þjóðkjörinn
þingmaður,
og verð eg mikillega að biðja hina háttvirtu
þingmenn
að misskilja þetta ekki sem
eigingirni
frá minni hálfu.
Þvi er rétti alþingis hef drepið niður?
Og því fær þessi maður ekki að njóta dóms og laga?
Hín önnur
atriði á atkvæðaskránni
skal eg eigi orðlengja
um; eg gef þeim
öllum atkvæði mitt.
En serstaklega
viðvíkjandi 4. atriðinu,
þá er
eg hinum háttvirta 3. konungkjörna
þingmanni
alveg samdóma um
það, að dýralæknar
eru nauðsynlegir,
einsog
allt sem miðar til
að efla og vernda atvinnu Íslendinga,
en það er ekki nög að dýralæknir sé til, heldur verður valdstjámin
einnig að láta til sín taka,
og hafa eptirlit með, að dýralæknarnir
standi f stöðu sinni lögunum samkvæmt.
Eg vil segja, að valdstjórn
suðuramtsins
hefur
verið • slöpp", ónýt og viljalaus I að beita lögunum í þessu tilliti.
Þetta hefur ljóslega sýnt sig;
eg vil taka 1. d. fjárkláðaveikina.
Það er hart að segja það, en það er þó dagsanna,
að hér í sjálfri
Reykjavik var kláði seinast í VOf í gemlingum
málaflutningsmanns
Jóns Guðmundssonar,
og þó var dýralæknirinn
hérna í bænum i
allan vetur, og hverju er nú þetta öðru að kenna en önytjungsskap valdstjórnarinnar
í því að fram fylgja lögunum?
Umboðsvaldið hérna er -öpraótíst«,
hirðulanst
og skeytingarlaust;
það
gætir ekki að því, að það eru ekki eintómar bréfaskriptir
og kontórstörf,
sem stjórna landi og lýð, heldur eru það framkvæmdir;
byggðar
á skynsamlegri
og árvakri umhyggju
fyrir almenningsgagninu.
þetta þekkja þeir herrar bel' ekki!
Eg vil nú vona og
óska þess, að þessi orð mín verði til að hvetja valdstjórn suðuramtsins til strangleika!
að beita lögunum gegn fjárkláðanumj
og
eg er viss um, að se það gjört, mun fjárkláðinn
innan skamms algjörlega hverfa.
Að svo mæltu vil eg eigi fjölyrða meir um þetta
mál, en einungis
ítreka áskoranir
mínar til hins háttvirta herra,
sem situr ! kouungsfulltrúasætinu,
að hann svari mer upp á þær
spurningar,
sem eg hef sett honum þessu máli til upplýsingar.
F'I'amsögumaður:
Það er að eins fyrir siðasakir
að eg nú
stend upp, því það er saooarlegaóþarfi
fyrir mig, þar sem svo
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margir þingmenn hafa orðið til að verja nefndina.
En af kurteisi
vil eg þó svara mótbárum þeim, sem fram hafa komið, og skal þá
byrja á hinum háttvirta þingmanni Vestmanneyinga,
sem eigi gat
fellt sig við I., 3. og 4. atriðið.
Viðvíkjandi I. atriðinu bið eg
þess gætt, að í því liggur engin aðfinning við hans hátign konunginn; ver skulum vara oss á því, að leggja hans nafn við hégóma. I{vartanirnar eiga einungis við ráðgjafana, og hvort þeir
nú heita Krieger eður Klein, gjörir ekkert til. Það er venja, að
fjármálastjómin í Kaupmannahöfn á í einlægum málum, sem stundum vinnast, stundum tapast. Það er aðgætandi, að gjaldið er ekki
lagt á póstferðirnar
heldur á vörurnar.
Viðvíkjandi 3. atriði, þá
ætla eg að það geti alls eigi spillt fyrir, að eg jafnvel álít, að það
sé beinlínis nauðsynlegt, að leiða athygli stjórnarinnar
að því, að
þetta fjárhagsástand er, eg vil ekki segja óþolandi, en lítt þolandi.
Eg þekki það vel, að danska ríkisþingið er nákvæmt í peningamálum,
og mer er óhætt að segja, að engin dönsk stjórn hefði
getað lagt á Dani það, sem lagt hefur verið á íslendinga.
það
eru því í sannleika vandræði, ef þetta millibilsástand stendur lengi;
því að það hefur sýnt sig, að embætti má sameina, lán má gefa
eptir, t. d. þegar stiptamtmannshúsið
var byggt, án þess að kært
verði. Eg er sannfærður um, að hans hátign konungurinn tekur
þessa kvörtun ekki illa upp, því að þótt. hann hafi undírskrlfað,
þá á hann samt" engan þátt í þessu. Kvartanirvorar eru einungis
við stjórnardeildirnar,
dómsmálastjórnina og fjármálastjórnina.
Eg
vil biðja menn nákvæmlega að minnast þess, að kollektusjóðurinn
bráðnaði í lófum stjórnarinnar.
Viðvíkjandi 4. atriði, þá veri það
langt frá mer, að niðra þeim manni, sem nú er her dýralæknir,
því eg þekki hann eigi, en eg veit að gjöld iii hans eru komin
inn á reikninginn.
En mer finnst ósanngjarnt, að allt landið beri
þann kostnað, sem beinlínis hvílir á einstökum héruðum.
Viðvíkjandi því, sem hinn háttvírti
konungkjörni varaþingmaður sagði um ferð stiptamtmanns Finsens til Kaupmannahafnar, að
hún hefði verið í landsins þarfir, þá vil eg geta þess, að menn
geta hugsað ser líka, að. slíkar ferðir væru landinu til tjóns og
skaða. Það vakti. fyrir nefndinni, að ráðgjafamir' eigi ekki að gjöra
slíkt optar en brýnasta nauðsyn krefur, á kostnað landsins, því
að það gæti orðið kostnaðarsamt
fyrir landið, ef ráðgjafarnir ættu
opt að kalla embættismenn héðan aC Íslandi til fundar við sig, til
að tala fáein orð, sem, ef til vill/væru eigi svo áríðandi.
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Nefndin hafði því ókominn tíma fyrir augum í þessari ákvörðun, og vildi með henni koma í veg fyrir, að slíkt yrði misbrúkað.
Viðvikjandiathugasemdum
hins 3. konungkjörna þingmanni>
skal þess getið, að mer virtist þessi heiðraði þingmaður vera orðinn líkur Jeremíasi spámanni, jafnvel þótt harmagrátur hans fari í
nokkuð aðra átt en niðurlagsatriði þingmannsins I gærdag. Nefndinni
hefur aldrei komið til hugar að hafa á móti dýralækniogum eða dýralæknum yfir höfuð, og þess vegna var harmagrátur þingmannsins
engan veginn á réttum stað. Korni þingmaðurinn
hve nær sem
bann vill fram með uppástunguum, að dýralæknir her í landi verði
settur á föst laun, og að öðru leyli um reglulegar dýralækningar,
og eg er sannfærður um, að konungur fellst á það, og lætur að
orðum þingmannsins
í þessu efni.
Þar sem þingmaður Gullbringusýslu setti það út á III. tðlul, á atkvæðaskránni, að sú uppástunga mundi verða til að spilla sáttum og samkomulagi, eins og
lika þingmaður Vestmannaeyja tók hið sama fram, þá gaf sessunauturminn
um leið fróðlega skýring í þessu máli, nefnilega að
hann hefði á alþingi 1871 greitt atkvæði fyrir stofnun landshöfðingja-embættisins,
en þingmaðurinn
tók þá ekki íram, hversu
snemma ser lægi á stofnun þessa embættis.
En nefndin hefur
ekki heldur talað eitt orð um það, hvort hún hefur móti þessu
embætti eða ekki í sjálfu ser; húnhetur að eins hreift því, að hún
er þvi mótfallin, að sú breyting á fyrirkomulagi Íslands, sem til
var ætlazt, ekki yrði samfara þessari nýju embættisskipun,
og
nefndin lagði serstaklega áherzlu á þann kostnað, sem lagður hefur verið á landið á þessu millibilstimabili, frá þvi ríkis þing Dana
sleppti fjárráðum vorum, og allt til þess er alþingi öðlast löggjafarvald og fullt fjárforræði.
En nú heyri eg á þingmanni Gullbringusýslu, að haon er orðinn mer alveg samdóma um þetta.
þá sagði þessi háttvirti þingmaður enn fremur, að engin óánægja
ætti ser stað út af sameiningu vestur- og suðuramtsíns,
Eg ber
ekkert á móti þvi, að hann kann að vera þessu kunnugrt en eg;
eg veit vel, að hann þekkir til fyrir vestan, og á þar sjálfsagt
marga vini og velunnara, sem ef til vill hafa sagt honum frá því,
að þessi hin nýja amtsbreyting væri þeim í engan máta óhaganleg. En nefndin hefur Iika að eins borið þetta mál undir dóm
þingmannanna af Vesturlandi, og eg get ekki neitað því, að eg hlýt
að leggja meiri áherzlu á álit þeirra, heldur en bréflegar skýrslur,
sem þingmaður Gullbringusýslu kann að bara fengið frá vinum
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sínum í vestrinu.
Eg á að skila því frá mlnum háaæla sessunaut,
að amtmaðurinn eigi hægt með að fara héðan úr Reykjavík vestur með gufuskipi ; en þá verður eitthvert gufuskip fyrst að vera
til; værl það, þá væri míkll bót í máli; en nú er að byggja á því
sem er, en ekki því sem æskilegt væri. Eg á líka að skila frá
sama þingmanni, að það se engin ofætlun fyrir þennan amtmann,
að hafa bæði örntin á hendi. Eg skal líka játa, að hvað hinn 2.
konungkjörna
þingmann snertir, þá treysti eg honum vel til, að
leysa þetta umfangsmikla embætti vel af hendi eins og önnur störf,
sem bonum hefur verið fyrir trúað, en þessi háttvirti amtmaður er
ekki ódauðlegur, .og þá gæti vel verið, að embættið yrði ofætIun
fyrir þann, sem á eptir bonum kæmi. Hvað snertir það atriði, sem
þingmaður Árnesinga skoraði á aðstoðarmann konungsfulltrúa að svara
upp á, þá þykist eg sannfærður um, að hann muni svara upp á það,
og þess vegna skal eg ekki dvelja við .það mál, enda mun hann
vera færari um að svara þvI en eg.
En eg skal geta þess, ar
því mönnum mun, ef til vill, hafa verið óljóst það, sem eg sagði
við undirbúningsumræðuna
um eptirstöðvari
fjárhagsreikningunum,
að sú hugsun lá í orðum mínum, að það væri áríðandi, að eptirstöðvarnar nákvæmlega væru telmar fram fyrir hvert ár. Þær 1&000 rd.
eptirstöðvar í fjárreikningnum frá 1871 eru í raun réttrl eign landssjóðsins, þó þær ekki séu komnar inn. Eg vil í þessu tilliti benda
þingmönnum á það, sem stendur í hinni konunglegu auglýsingu á
bls. 5.; þar segir svo: «að það, sem afgangs kynni að 'Verða á
einstökum reiknlngsárum,
eigi að, leggjast til hjálparsjóðsins
og
ávaxtast landinu í hag. En í athugasemdunum
við reikningsyfirlitið (ofanmálsgrein) stendur, að nokkuð af eptirstöðvunumviðkomi
árum, sem' undanfarin eru árinu 1871. Eptir þessu er nokkuð af
fenu óvíst, það er að segja hvort það fellur í Íslands sjóð eður
ekki, og af því leiðir, að reikningsyfirlitið er ekki fullkomlega
reiðanlegt.
Við vitum nefnilega ekki, hvað mikið af þeim 15000
rd. eptirstöðvum verður vor eign, af þvi af reikningsyfirlitinu verður ekki séð, hvað mikið af þessum eptirstöðvum kann að vera frá
fyrri árum en 1871. Fari svo að við eigum að borga apturnokkuð af þessu fé, þá verðaeptirstöðvarnar
ekki .Activer.,
heldur
«Passíver».
Meira finn eg ekki ástæðu til að tala að slnní:
Aðstoðarmaður konungsfuUtrúa:
Út af áskorun þingmanns
.Árnesinga um að fá upplýsingu um, hvort eptirlaun Benidlkts.
Sveinssonar á Elliðavatni seu fólgin í þeirri upphæð,
er tilgreind:
á-
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er sem eptirlaun í fjárhagsáætluninni,
skal eg geta þess, að það
er sjálfsagt, að eptirlaun Benidikts Sveinssonar eru fólgin í teðri
upphæð, enda mun þingmanninum vera þetta fullkunnugt, því bæði
hefur hann séð af hinni konunglegu auglýsingu, að lög eru komin
út um eptirlaun þessi, og eins mun hann hafa fengið 1 exemplar af lagaboðinu eins og aðrir þingmenn. En hafi það verið tilgangur þingmannsins að fá her i gang discussion um, hvort Benídikt Sveinsson hafi verið löglega afsettur, þá hefur hann reiknað af ser, því her er hvorki staður né tilefni til að ræða það
spursmál.
FramsögumlJður:
Út af því, sem þingmaður Gullbringusýslu
sagði, að æskilegt væri að reikningarnir
væru færðir i landinu
sjálfu, þá leyfi eg mér að spyrja forseta, hvort það atriði geti ekki
komið í bænarskrá þingsins til konungs, þó það náttúrlega geti
.ekki komið fram sem bein uppástunga.
Forseti:
Það getur það víst. Slíkt er komið undir þeim,
sem álitsskjalið semur.
Fyrst ekki taka fleiri til máls, er þessari ályktarumræðu lokið,
og verður þá gengið til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni,
sem
þingmenn munu hafa fyrir ser.
Atkvæðagreiðslan fell þannig:
(Sjá II, bls. 236).
Forseti: Samkvæmt dagskránni, kemur þessu næst til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu málið um stofnun lagaskóla á Íslandi.
Þingmaður Árnesinga er framsögumaður,
og er honum
heimilt að taka til máls, ef hann vill.
Framsögumaður (Benidi1ct Sveinsson):
Eg skal að eins tala
fáein orð, áður en til atkvæða er gengið. Eg vil ímynda mér, að
það se öllum þingmönnum auðsætt, að svo framarlega sem ósk
þingsins og þjóðarinnar í þessu máli um stofnun lagaskóla á íslandi ekki verður fullnægt, þá se það beinlínis rof á því heit yrði
konungsins, sem nefndin hefur sýnt fram á að gefið hafi verið
fyrir mörgum árum síðan, enda er eg nú öldungis viss um, að ef
konungur vor fær mál þetta þannig fyrir sig Irars borið, að honum
getur skilizt hversu mikið nauðsynja- og áhugamál það er þjóð
vorri, þá mundi hann ekki eitt augnablik hika við, að veita íslendingum þessa sjálfsögðu og rðttlátu
bænheyrslu.
Menn vita
annars ofurvel, hver orsök hefur verið til þess, að mál þetta
hefur hingað til ek~i náð framgangi sínum. þetta er allt að kenna
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einstökum mönnum,
sem hafa gjört það að skyldu sinni að spilla
fyrir þessu máli.
Hverjir þessir
einstöku
menn eru eður hafa
verið, er varla vert að segja barna i salnum,
þó það sé hægt,
- Nomina. suntodiosa
- en hitt er þó víst og vafalaust, að tillögur þeirra hafa verið þannig lagaðar,
þessu máli viðvíkjandi, að
af því hefur leitt, að þessu nauðsynjamáli
voru hefur allt af verið
drepið niður.
En eg vil nú vona, að þetta mál verði nú bráðum,
þrátt fyrir hindranir
vondra og ranglátra manna, viðurkennt
sem
sannarlegt
nauðsynjamál
fyrir íslendinga,
og það se þess eðlis, að
það se eitt af þeim málum,
sem eru Íslandi mest umvarðandí.
Af því eg nú vonast eptir því, að ráðherrastjórnin
í Danmörku
lesi alþingistíðindin,
þá vil eg með nokkrum
orðum leyfa mer að
benda henni á, að íslandi
hefur beinlínis
verið gjört rangt til,
þar sem skóli þessi enn þá ekki hefnr verið stofnaður,
með því
líka mér er kunnugt.
að ráðherra
sá, sem nú fjallar um íslands
mál, er álitinn 'réttlátur
og vænn maður. i Danmörku,
og ætti
hann að gjöra nafn sitt kunnugt að hinu sama út á Íslandi.
Það er kunnugrá
en frá þurfi að segja,
að Íslendingar
voru
i fornöld fræg þjóð, og fyrir hvað voru þeir frægir?
Einkum. og
ser í lagi fyrir lagaskipun þeirra.
Lagasetning
þeirra var bæði
fögur og frjálsleg, og streymdi sem lifandi árstraumur
af frelsisog menntalindum
þeim, sem þá voru ómeingaðar á Íslandi. Lögin
voru sem töluð af huga og' hjarta þjóðarinnar.
Hún réð þá öllu
ein. Þetta er ekki einungis viðurkennt af Íslendingum
sjálfum á
seinni tímum, heldur og af öllum siðuðum þjóðum, sem nokkuð
þekkja til fornaldarinnar
á Norðurlöndum
yfir höfuð.
Þannig
heyrði eg sjálfur t. a. m. þegar eg sællar minningar
var að lesa
lög við háskólann í Kaupmannahöfn,
að þá verandi professor Krieger bar hinum fornu Íslendingum
forfeðrum
vorum þann vitnisburð, að þeir hefðu verið sannarlega
»juridisk Folk«, og líkti hann
þeim í því tilliti við hina gömlu Rómverja, en það eru einmitt
þeirra lög og réttur, sem hingað til hefur verið grundvöllur
undir
allri II klassiskri«
lagamenntun
um hinn siðaða heim, eins og hann
líka næstum hvívetna
hefur fengið meiri
og minni áhrif á lagasetninguna,
þar sem hann hefur verið vísindalega
stundaður.
Íslendingar þurfa því ekki að þessu leyti að skammast sín, þegar
minnzt er á hin fornu lög þeirra, enda var og virðing hinna fornu
íslendinga fyrir lögum sínum mjög mikil, og meiri en nokkurstaðar
annarstaðar
í norðurálfunni
um þær mundir.
Það er þannig rétt
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skoðað öldungis ástæðulaust ámæli, er menn 1. a. m. hafa borið það
fyrir, að íslendingar
í fornöld hafi rofið dóma með ein tómu ofbeldi.
Það er hreinn misskilningur,
að það beri vott um nokkurn
lagaleysisanda,
þó dómar yrðu eigi ætíð framkvæmdir,
I þvi lá ekki
annað en það, að auðsjáanlega
ranglátum dómi mátti ávallt hrinda,
einmitt eptir fornum íslenzkum lögum, og þetta er í vissum tilfellum alveg rétt, en engin þjóð í heimi hefur fremur en hinir fornu
íslendingar
reynt með viturlegri dómaskipun
að tryggja mönnum
réttlát dómsúrslit.
Eg skal nú ekki fara lengra fram I þetta efni, heldur sný eg
mer að hinu atriðinu, að seinna urðu þvi miður lög vor, eins og
ver allir vitum, útlend.
Þjóðin hætti þá smámsaman
að gefa lögin,
og undir eins hætti hún smámsaman
að skilja lög, og þetta varð hin
dýpsta og drepvænasta
undirrót þeirra kvala, eymdar og óhamingju,
sem hertók gjörvalll innra og ytra lif þjóðarinnar.
Eg skal ekki
rekja þetta mál langt, eg ætla að eins að leyfa mer að skjóta þvi
undir hina háttvirtu
þingmenn,
hvort þeir eigi kannist við þá megnu
og almennu réttaróvissu
í landinu, sem leiðir af þvi að al þýða skilur
ekki sin eigin lög. Eg vil vona, að margur sá bóndi se á þinginu
sem játar, að þegar sýslumanna
út um landið er leitað til úrskurðar
um ýms óljós rettaratríðl, þá fari opt svo, að þeir viti ekki sjálfir einu
sinni hvaða blað þeir eiga að hrífa til I vandræðunum
út úr öllum
þeim bunka af lagaboðum, Bentukammerog kansellibréfum,
stjórnarúrskurðum, auglýsingum,
og guð veit hvað, sem kingt hefur verið saman út á Íslandi.
Valdsmennirnir
sjálfir vita hvorki upp né
niður f mörgum
mikilsvarðandi
spursmálum
her á landi.
Er nú
nokkur von, að nokkuð gott þrifist I þvi landi, sem svona til hagar
i um lögin sjálf og þekkinguna
á þeim?
Og getur þetta ástand
"erið annað en hinu opinbera sjálfu til mestu hneisu og skaða? Nei.
Stjórnin hefur kastað þessu lagaskólamáli
alveg ástæðulaust á hylluna, og þegar það ýmist er borið fyrir, að Íslendingar
þurfi ekki
lagaskóla með, því háskólakennslan
í Kaupmannahöfn
se þeim fullnægjandi, ýmist að þeir seu ekki færir um að kenna lög o. s. frv., þá hefði
verið miklu nær að segja, að íslendingar
þyrftu hvorki að setja ser
lög, skilja lögin ne heldur hlýða þeim.
Þessar þrjár setningar eru
öldungis samboðnar
meðferðinni
á íslendingum
í þessu máli.
En
eptir er að vita, hvaða hamingju þetta leiðir af ser í þá átt, sem til
var ætlazt.
Hún verður víst smá.
Eg vona þetta allt saman verði
eign hinna liðnu tíma.
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En þegar nú þingið stendur við það fótmál að verða löggefþá verður það og stjórnin i sameiningu
án alls efa að
gjöra ser ljóst og skiljanlegt,
að þetta er hið mesta nauðsynjamál
bæði fyrir
þjóðina
og hina
tilvonandi
landsstjórn.
það er landsstjórnin
yfir höfuð (í þessa orðs víðustu merkingu),
sem er skyldug
til, -ef hún á að geta heitið þvi nafni,
bæði
að gefa lögin út, og ~já um, að þau séu útskýrð þannig,
að réttlndum
einstakra
og heill almennings
sé að fullu borgið.
Lögin verða að .vera öllum ljós sem mest má verða; það er einkar áríðandi fyrir þá, sem þeim eiga að hlýða" og það er eigi síður áríðandi fyrir þá, sem eiga að hafa réttláta
heimtingu á því,
að lögunum se hlýtt, og að þau sðu virt.
Þá er og auðseð,að
skarpúr skilningur á lögunum er skilyrði fyrir því, að menn geti
breytt þeim til hins betra.
Menn verða að sjá gallana á hinum
eldri lögum, til þess að búa til önnur betri, og yfir höfuð verða
hvorki fundnir kostir lagannane
lestir þeirra, nema því að. eins
að þau bæði séu ljós og svo vel útlistuð,
að þau ekki sðu almenningsskilning
ofvaxin.
Þá, en ekki fyr getur maður forðazt
þann eiturorm,
sem nú um stundir á þessum seinustu
og verstu
tímum nístir sig inn í hin helgustu
reuindí Íslendinga,
svo að
fullkomnasta
ástæða er til, að almenningur
hafi vakandi auga á
þvi, .að ekki seu þeir dómar uppsagðir vor á meðal, sem ern á máli
skýlausum laganna bókstaf, anda þeirra og hlutarins eðli. Eg get
hent á splúnkurnýjan
bæstareuardérn,
sem bezt sýnir. hvað vel
dómstólar
vorir á Islandi skilja landslög, íslendinga,
jafnvel hin
nýjustu og ljósustu.
Það er þó ekki meining
mín með þessum
orðum, að álasa þeim mönnum svo mjög, sem lögin eiga að skilja,
- þeir sjálfir um það heldur get eg þessa
í því skyni að
sýna og sanna, að þessir menn þyrftu að læra betur lög vor, og
að lögin þyrftu að vera kennd sem brýn nauðsyn
ber til. Það
er eitt atriði, sem leiðir af ser hið mesta misskilningsefni
á lögum vorum,
en það er það, að lóg vor eru út gefin bæði á íslenzku og á dönsku, því það getur verið hið mesta vandaverk, og
stundum því nær ómögulegt að útleggja íslenzk lög á dönsku, svo
að ekki geti orðið neinn vafi á því, að íslenzkan
segi hið sama
sem danskan.
Allt þetta ætti nú að hvetja bæði stjórnina og þjóðina til að
gjöra ser far um að hrinda máli þessu sem fyrst í sem bezt horf.
En Om það skal eg svo ekki meira orðlengja.
Eg hef sem sagt
andí þing,
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talað þetta til að sýna,
hve ranglátt
það sé af stjórninni
í Danmörku, að láta annað eins mál, eins og þetta mál liggja á hyllunni, en vilja þó velta ábyrgðinni
fyrir ástandið á fslandi yfir á
Íslendinga.
Það
nóg fe, það vitum ver, í landssjóðnum
til þess
að aðhyllazt ósk þingsins 1871 í þessu efni.
Nei! Fé voru er
ekki varið til þessa,
en þar á móti er fe vort tekið og varið svo
mörgum þúsundum
skiptir til að koma því á fót, sem er hreint
og beint á móti þjóðarinnar
og þingsins
óskum.
Getur nokkur
stjórn verið þekkt fyrir þetta nú á dögum,
nema Íslandsstjórn
í
Danmörku?
það dugar ekki að koma með þann fyrirslátt,
að háskólinn í Kaupmannahöfu
geti veitt Íslendingum
nægilega
lagalega
þekkingu.
Eg er svo frægur,
að eg get um það borið, eins og
hver annar af öllum þeim herrum,
sem her eru f salnum af eigin,
reynslu, að þetta eru helber ósannindi.
Eg get hér notað mer þá
sömu sönnun, sem sýslumaðurinn
á Vestmannaeyjum
notaði
ser
við stiptamtmanninn
yfir Íslandi núna fyrir skemmstu,
en þessi
sönn un er reyndar kimileg, enda er hún óþörf. Eg gæti þá vottað
það her með beztu samvizku, að maður lærir ekki ~O., ekki 100.,
ekki þúsundasta
part við Kaupmannahafnarháskóla
af því í íslenzkum lögum,
sem útheimtist
til þess,
að maður geti skammlaust
staðið í þjónustu hins opinbera úti á Íslandi,
þegar menn koma
frá háskólanum.
Júrídiska Facultetið í Kaupmannahöfn
í heild
sinni sagði líka með berum orðum í áliti, er það gaf mer og forseta þingsins um nýja útgáfu á Jónsbók,
að háskólinn
gæti ekki
veitt kennslu í íslenzkum lögum.
Eg vll í þessu tilliti einnig t. d.
geta þess, að danskur prófessor,
sem nýlega hefur samið júridiska
ritgjörð í háskólaboðsriti,
minnist að vísu á, í mótsetning
við
dönsk lög, að f íslenzkum lögum se til hefð, en öll sú skýring,
sem hann gefur á þeirri hugmynd
er sú, að hann segir,
að um
þessa hefð séu öðruvísi ákvarðanir
en þær, sem gildi um hefð í
Danmörku,
og þetta er því merkilegra,
sem það einmitt hefði
verið hefðin,
eptir íslenzkum
lögum, sem í þessu sambandi hefði
verið svo «lnteressant»
að sjá útlistaða
fyri!' lagamenn ina í Danmörku,
sem ekki þekkja þann mikla mismun,
sem á hefðinni
er
her og í Danmörku,
enda er eg viss um, að þessi prófessor,
þó
eg viti, að hann se bæði skarpur og lærður maður, því hann hefur verið kennari minn - eg er viss um, að hann á ógjört enn,
sem von er,að
setja sig inn í ákvarðanir
íslenskra laga um hefð.
Eg vil nú ekki fá mer til orða, hversu ómögulegt
væri, að hinn

er
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danski háskóli gell veitt kennslu f þeim lögum íslendinga,
sem
mynduðust eptir að alþingi fengi löggjafarvald,
þvi það mega menn
eiga víst, að þau lög verða í mörgu fslenzkulegri
ug einkennilegri
heldur en lög þau, sem allt til þessa hafa verið að myndast á
seinni tímum, og mestmegnis
eru runnin af útlendum ættstofni. En
eg á blátt áfram við þau lög, sem nú gilda á Íslandi, og eg er
sannfærður
um, að hver sem ætlaði ser að fara að kenna þau til
hlítar, að íslenzkri
réttarsögu
meðtaldri,
við háskólann
í Kaupmannahöfn,
hann tæki að ser í svipinn umfangsmeira
og vandasamara verk, en þó hann ætti að halda fyrirlestra í öllum hinum
juridisku
fögum við háskólann til samans
í dönskum lögum, og
það af þeirri einföldu ástæðu, að jarðvegurinn
- ef eg mætti svo
að orði kveða - er ágætlega
yrktur áður, að því er snertir hin
dönsku lög, en því er öðru máli að skipta, hvað íslenzk lög áhrærir.
Í löggjöf Dana liggja fyrir mörg vísindaleg verk og praktiskar handbækur,
sem ekki þarf annað
en að leggja til grundvallar og auka við eptir þvi sem hverjum þykir við eiga og hæfilegleikar manna leyfa, en í íslenzkri lögvísi hefur maður svo gott
sem ekkert við að styðjast.
Eg verð því að segja, að það séu
tómar vífilengjur og þvættingur einn, að bera það fyrir, að Íslendingar geti til fullnustu
numið lög við háskólann,
ef þar að eins
væri settur einn prófessor
í íslenzkum lögum; því hver af Dönum
kann íslenzk lög? Í þessu tilliti er það merkilegt, að það eru einmitt íslenzkir juridiskir
stúdentar í Kaupmannahöfn,
eins og fyrir
28 árum síðan, og svo fyrir 18 árum, er hafa sent þinginu í þetta
sinn bænarskrá
um stofnun lagaskóla her á landi; þessir ungu óspilltu landar vorir finna til þess, hve ónóg háskólakennslan
er til
að veita þeim þá þekkingu á íslenzkum lögum, sem þeim er svo
nauðsynleg á síðan, þegar þeir eiga að verða embættismenn,
og fara
að gjöra gagn fósturjörð
vor allra; þeir finna til þess, að þeir
ekkert færi hafa á að nema íslenzk lög í Kaupmannahöfn,
og þeua
játa einnig margir meðal hinna merkustu manna í Danmörku sjálfri,
eins og einnig hver maður verður að játa það, ef hann skoðar
málið blutdrægnislaust.
Eg tala eigi þetta af því, að eg sé hræddur um, hvernig atkvæði muni falla hel' á þinginu,
heldur af því,
að mel' þætti gaman að, ef stjórnin eigi vill verða við óskum þingsins og þörfum þjóðarinnar
í þessu máli, að sjá, hverjar skynsamlegar ástæður hún færir á móti því, sem nú er fram komið í málinu, og eg vildi nú mikillega mega skora á herra þann,
er enn
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situr þarna i konungsfulltrúasætinu,
að bann nú þegar breki það,
sem eg hef fram borið í ræðu minni, það er að segja, ef hann er
fær um það, því eg bið hann alls eigi um það, að standa upp til
að svara mer út i hött, eins og hann gjörði áðan.
Forseti:
Þar eð ekki fleiri taka til máls, er þessari ályktarumræðu lokið, og verður þá gengið til atkvæða samkvæmt atkvæðskránni.
Sú atkvæðagreiðsla féll þannig:
(Sjá II, bls. 239).
Að því búnu voru lesin upp og samþykkt álitsskjöl til konungs
i millum þessum: 1. { málinu um konunglegt frumvarp til tilskipunar um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavíkurkaupstað,
(Sjá If, bls.
240). 2. i millinu um konunglegt frumvarp til tilskipunar um skipaströnd, (Sjá II, bls. 242). 3. í málinu um konunglegt frumvarp til
tilskipunar um ýms hlunnindi fyrir sparisjóði á íslandi, (Sjá II, bls.
245).

Með þvi þá ekki var meira að starfa á þessum fundi,
forseti fund næsta dag kl. 12, og sagði svo
Fundi slitið.

23. fundur. -

ákvað

1. dag ágústm.

Forseti skýrði lfrá,

að konungsfulltrúi hefði tilkynnt ser, að
hann kæmi ekki á þennan fund, og að hann hefði ekkert i móti,
að ávarpið til konungs væri rælt eins og vandi hefur verið til.
Að því búnu var lesin upp og samþykkt gjörðabók frá tveimur síðustu fundum.
Því næst var rætt frumvarp það til ávarps til konungs, sem
nefnd sú, er til þess var kosin, hafði samið. Varaforseti bar fram
annað frumvarp til ávarps, og eptir nokkrar umræður var það samþykkt, að það skyldi lagt til grundvallar fyrir því ávarpi, er þingið
sendi. Var svo frestað ályktaralkvæði þingins um þetta mál til
fundar, er forseti kvaðst mundu halda svo fljótt sem hið nýja frumvarp væri prentað, annaðhvort í kveld eða á morgun í fyrramálið.
Því næst voru lesin upp og samþykkt nokkur álitsskjöl til
konungs:
1. i málinu um fjárhagsreikninga íslands 1871-73,
(Sjá II, bls, ~46). 2. f málinu um kgl. frumvarp til tilskipunar
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um hegningarvald það, sem stjórn hegningarhússins á Íslandi skyldi
hafa, (Sjá II, bls. 253). 3. f málinu um stofnun lagaskóla á Íslandi (Sjá II, bls. 256).
Að því afloknu var fundinum slilið.

24. fundur. -

2. dag ágústm.

Allir á fundi, nema þingmaður Húnvetninga, er hafði tilkynnt
forseta, að hann gæti eigi komið á þing í dag sökum lasleika.
Plngbök frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Því næst var uppkastið til ávarps til konungs rælt, og samþykkt með nokkrum breytingum.
(Sjá II, bls. 258).
Þá var lesin upp og samþykkt:
1. Bænarskrá til konungs um stjórnarbótarmálið.
(Sjá II, bls. 260).
2. Alitsskjal til konungs um frumvarp til tilskipunar um laxveiði.
(Sjá II, bls. 278).
Nokkru síðar kom konungsfulltrúi inn , þingsalinn, gekk til
sætis síns og flutti þar, sem venja hefur verið að þinglokum, ræðu
svo látandi:
Háttvirtu

alþingismennl

Nú, þegar komið er að þeim tíma, ekki einungis að ver eigum að slíta þingstörfum vorum í þetta skipti, heldur einnig að
þingsetutími yðar, háttvirtu alþingismenn, eptir kosningum bæði
konungsins og þjóðarinnar er á enda, mun það að mínu áliti eiga
vel við, með fám orðum að minnast þess helzta, sem um hin síðustu 6 ár hefur farið fram á alþinginu.
Eg skal í þessu tilliti sérlega geta þess máls, sem fremur
öllum hefur verið áhugamál þingsins, af því það er sannarlegt velferðarmál landsins, stjórnarbótarmálið.
þetta mál hefur á þessum
3 þingum verið ýtarlega rætt og vandlega íhugað bæði frá stjórnarinnar og þingsins hálfu, og á ýmsa vegi leitað samkomulags um
það. Að vísu hafa þessar tilraunir ekki heppnast fyr en á hinum
siðustu dögum þessa þings, en eptir atkvæðagreiðslu þingsins i
þetta skipti getum ver treyst því, að þessar umræður nú seu leidd-
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ar til farsællegra
endalykta, og að hans hátign konungurinn
muni
gefa landinu frjálslega stjórnarskrá
að svo miklu leyti, sem honum framast er unnt, samkvæmt óskum þeim, sem þingið í þetta
skipti hefur borið undir úrskurð hans.
Ver getum átt von um, að
þessi stjórnarskrá,
þó að hún ekki í öllum atriðum verði samkvæm
óskum allra þingmanna,
muni ekki að síður verða landi og lýð
til hins mesta gagns, og að það, sem reynslan mun sýna að lagfæringar þurfi við í henni, verði lagfært með tímanum,
þegar alþingið hefur fengið löggjafarvald
og fjárforræði.
Eptir að þingið um fleiri ár hefur verið tvískipt í þessu máli,
hefur það nú heppnazt,
að gjöra enda á allri sundurþykkju,
og
allir þingmenn hafa orðið á eitt sáttir um það, að fela þetta allsherjarmál
úrskurði hans hátignar
konungsins
á hendur.
Þingið
hefur þannig
unnið hið bezta þarfaverk fyrir land og lýð, bæði
með því að ljúka við umræðurnar
um stjórnarbótarmálið
á sem
heppilegastan
hátt, og með því að binda enda á þær deilur, sem
þetta mál um hin seinustu
ár hefur valdið þeirra manna á milli,
er þó allir hafa elskað fósturjörðina
með sannri og heitri ást. Og
þannig getum ver átt von á, að þjóðhátíð \'01', sem fer í hönd að
sumri
komanda,
muni verða blessunarrik
fyrir land og lýð, ef
bæði hið stjórnarlega
frelsi og friðnr og sáttgirni kemur til þjóðarinnar með henni.
Eg kannast við, háttvirtu
alþingismenn,
að
þessi úrslit að miklu leyti eru yður að þakka, og þess vegna getið
þer, þegar þer nú frá þinginu snúið aptur til heimilisstarfa
yðar,
tekið með yður þá fögru meðvitund,
að þér í þessu allsherjarmáli
hafið verðskuldað bezta þakklæti hvers góðs Íslendings,
eins og eg
frá þessum stað leyfi mer að kunna yður mínar beztu þakkir.
f samanburði við stjórnarbótarmálið
eru hin önnur mál, sem
á þessum þremur síðustu þingum hafa verið lögð fyrir þingið, að
vísu þýðingarminni,
þó að mörg þeirra ekki að síður hafi í sjálfu
ser verið mikilsvarðandi,
og einnig með tilliti til þessara málefna
getið þer, hátlvirtu alþingismenn,
litið aptur á bak til starfa yðar
á þing setutímanum
með ánægju, og með þeirri meðvitund,
að þér
hafið unnið fósturjörðunni
í hag, og þetta mun tíminn sýna og
sanna, þar sem hann ekki þegar er búinn að sanna það.
í þetta
skipti hafa á aðra hliðina ekki mörg mikilsvarðandi
mál, að undanteknu stjórnarbótarmálinu,
komið fyrir þingið, og á hina hliðina
hefur þingið að mínu áliti ekki sem heppilegast
greitt úr sumum
þessara málefna,
en um þetta
verður að kenna óánægju þeirri,
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sem átt hefur ser stað með tilliti til sljórnarbótarmálsins,
og sem
vonandi er, eptir þeirri niðurstöðu,
sem þingið nú hefur komizt
að í þessu máli, að muni hverfa, af því hún að mestu leyti hefur
verið byggð á misskilningi
og sundurþykkju
þeirri, sem eg áður
gat um.
Þingið getur átt það víst, að tillögur þess við þau frumvörp, sem í þetta skipti hafa verið lögð fyrir þingið, muni verða
teknar til nákvæmustu
yfirvegunar,
þegar skera á úr því, hvort
frumvörp þessi eigi að lögleiða eða ekki.
Þó að þingtíminn
í þetta skipti hafi verið styttri en nokkurn
tíma áður, hafa öll þingstörfin
fyrir ágæta frammistöðu
hins háttvirta forseta og fyrir óþreytandi
starfsemi
allra þingmanna
verið
leidd til lykta, og ver getum
einnig frá þessu sjónarmiði
fagnað
yfir þessu þingi, því bæði hefur það valdið landinu minni kostnaðar en nokkurn tíma áður, og það mun sú er mín vissa von
- bera blessunarríkari
ávexti fyrir land og lýð, heldur en nokkurt annað alþingi.
Þegar eg nú í síðasta skipti kveð yður, háttvirtu alþingismenn,
frá þessum stað, finn eg hæði til þess, hversu veikir kraptar mínir hafa verið í stöðu
þessari,
sem traust og mildi hans hátignar
konungsins
hefur falið mér á hendur, og til þess, hversu mikið
þér með umburðarlyndi
og góðvild yðar við mig og vináttu hafið létt
á mer störfum mínum fl þessum samvinnutíma
vorum um hin síðustu 6 ár, og það er með lifandi þakklætistilfinningu
að eg kveð
yður og óska yður öllum, hverjum í sinni stöðu, alls góðs, að því
viðbættu, að eg vona að sjá yður eða að minnsta
kosti marga
meðal yðar á hinu fyrsta löggefandi alþingi Íslendinga.
Hinn háttvirti forseti þingsins hefur f þetta skipti, sem svo
opt áður, sýnt þann framúrskarandi
dugnað i stjórn þingstarfanna
og þann ágæta mannúðlegleika,
umburðarlyndi
og ættjarðarást,
sem
hann um alla æfi sína hefur verið svo kunnur að; hann hefur á
hinum síðustu þremur þingum tekið svo góðan þátt i öllum störfum þingsins, og ser í lagi á meðferð þess á stjórnarbótarmálinu,
að honum eptir minni sannfæringu
er það að miku leyti að þakka,
að þetta mál er nú leitt til góðra lykla; eg votta honum þess vegna í
landsins og þingsins nafni mínar beztu þakkir fyrir allt það, sem
hann í þessu máli og öðrum hefur unnið fósturjörðinni
til gagns
og sóma j einnig leyfi eg mel' að kunna honum mínar beztu þakkir
fyrir þá velvild og vináttu,
sem hann á þessu þingi, eins og að
undanförnu,
ávallt hefur auðsýnt mer i samvinnu vorri.
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Að lyktum bið eg hinn algóða guð, sem í almætti og algæzku
sinni hefur veitt forfeðrum vorum og oss um þúsund ár, að byggja
þetta vort elskaða land, framvegis að halda verndarhendi
sinni yfir
landi og lýð, og láta viðleitni vora lil að ella framfarir föðurlandsins bera hina blessunarríkustu
ávexti.
Að henni
hljóðandi:

lokinni

Háttvirtu

stóð

herrar

forseti

upp,

og flutti aðra ræðu

svo

og 'alþingismenn!

Síðan alþingi hætti störfum sínum í hitt eð fyrra, hefur oss
að vísu lítið miðað áfram í stjóruarbótarmálinu,
en þó að minni
ætlun töluvert
í ýmsum öðrum greinum.
Tillögur og bænarskrár
alþingis í hilt eð fyrra, bæði í stjórnarmáli
voru og öðrum, hafa
fengið heldur en ekki daullegar undirtektir hjá ráðaneyti konnugsíns,
sem lýsa ser í hinni konunglegu
auglýsingu
til þingsins.
Það er
svo sem gefið í skyn, að her verði að slá boln í stjórnarmálið,
sökum þess að alpingí,
eða meiri hluti þess ekki se Iiklegur til
samkomulags;
en það er reyndar með öðrum orðum sama og að
segja, að alþingi, eða meiri hluti þess vilji ekki játa öllum þeim
kostum,
sem hin danska stjórn
hefur viljað ola að oss á seinni
árum, og reynt til að neyða oss að taka á móti, með því að stemma
alla þá stigu, sem ver vildum komast
til þjóðfrelsis
og jafnréttis
við samþegna vora.
Þessi mótspyrna hefur nú á þessum seinustu
tveim árum komið ljósast fram.
Þar sem það er annars almenn
regla, að ráðgjafar beri ábyrgð fyrir konunginn,
þá hafa ráðgjafarnir i vorum málum konunginn
sjálfan, og hið ólögbundna
einveldi hinna fyrri konunga að hlífiskildi ser, og láta allt, sem hingað kemur frá stjórninni,
vera hins einvalda konungs
eigin orð og
verk.
Þess er ekki gætt, að auk þess sem slik aðferð er úrelt
og á ekki lengur við hvorki her ne annarstaðar,
þá hefur hún einnig
í för með ser þess konar stjórnlegar hugmyndir,
sem niðurlægja og
afmynda
sjálfan konungdóminn.
Konungur
er látinn koma fram
sem sá, er semji lögin og skipi þau með fullu einveldi, en í raun
og veru eru það ráðgjafar hans í Danmörku,
sem raða ser millum
hans og vor, og einhver þeirra, sem í þann eða þann svipinn er kallaður dómsmálaráðgjafi,
talar til vor undir nafni einveldisins.
Ver
höfum jafnvel séð samninga um póstrnál vor milli tveggja ráðgjafanna, eins og milli tveggja einvalda, og opin href hingað frá und-
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irmönnum í skrifstofum
annara ráðgjafa, sem ekkert hafa að öðru
leyti með Íslands mál að gjöra.
Sumir kunna að taka ser! munn,
að þessi stjórnaraðferð
sé apturför, en engin farm för, en framförin
er fólgin í þvi, að eg held allir séu nú orðnir sannfærðir
um, að
þetta megi ekki svo búið standa, og að ráðið, sem næst liggi til bóta,
se það, að láta alþingi og þjóð vora ná þeim stjórnlegu réttindum
i vorum eigin efnum,
sem ,'er erum bornir
til. Þó breyting
á
sljórnarathöfninni
hafi orðið her á seinustu tímum, og að nokkru
leyti í þá stefnu,
sem ver höfum farið fram á, þá hefur þessi
breyting þá tvo stóru galla, að hún er bæði valdboðin, og þar að
auki mjög ófullkomin og ónóg.
Það' virðist svo, sem stjórnarmálið
og leiðrétting
þess se nú
orðið hið mesta áhugamál þjóðar vorrar.
Á því er svo mikill áhugi, að varla hefur verið gefinn gaumur að þeirri miklu endurbót,
sem póstgöngurnar
í landinu
hafa fengið,
og vissulega
mun
leiða mikla framför í öðrum greinum eptir sig.
Þessi almenni
áhugi hefur einnig sýnt sig í því, að það hefur komið fram víða
sem almenn ósk, að alþingi tæki ekkert mál til meðferðar að þessu
sinni nema stjórnarmálið,
og það hefur einnig að nokkru
leyti
komið fram sýnilega
í meðferð
málanna!
þetta sinn, að þingið
hefur þetta mál hugfast fremur öllum öðrum, og að það er alvarlegur þjóðarviljí
her á landi, að fá viðunanlegar
lyktir á þetta mál,
hvað sem öðru líður.
Þegar ver við lok samvinnu
vorrar litum yfir störf þau, sem
ver höfum haft fyrir hendi og af lokið, þá má kalla, að þau séu eigi
mjög lítil á svo stuttum tíma, því þing þetta hefur staðið skemmst
af öllum þeim, sem hingað til hafa verið haldin.
Frá stjórninni
hafa komið fram á þingið tíu frumvörp, sem öll eru leidd til lykta,
og eitt álits mál, um hin dönsku lagaboð frá ISi 1 og lS72, sem
engin nefnd var sett í. Það er líklegt, að sumir kunni að segja,
að þingið hafi lítt neytt ráðgjafar-atkvæðis
síns við þessi frumvörp,
þvi það hefur ekki lagt sig mjög mikið niður við að hugsa npp
breytingar
við þau, en ástæður þær, sem til þessa hafa verið, eru
ljóslega tilfærðar, og eg held flestir muni játa, að stjórnin beri alla
ábyrgð fyrir, að þessi aðferð er nú höfð, með því að virða eins lítils
tillögur þingsins, eins og hún hefur gjört. Tvö af frumvörpum stjórnarinnar
hafa þó gengið fram, annað um nokkur
hlunnindi fyrir
sparisjóðina,
er samþykkt
var með nokkurri
breytingu,
og annað
um brunabætur
{Reykjavik,
er allir viðkomendur
játa að muni
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verða mesti hagur fyrir bæinn, ef það verður að lögum,
sem líklega vænta má, þar eð það er öldungis
óbreytt,
eins og stjórnin
sjálf hefur gengið frá því.
Eptir lítilli bendingu frá stjórninni
í hinni konunglegu
auglýsingu hefur þingið tekið fjárhagsmállandsins
til meðferðar,
og skrifað bænarskrá
um það til konungs.
f)að er auðskilið, að meðferð
þingsins á þessu máli hefur ekki getað orðið svo fullkominn
sem
óskandi hefði verið, þar eð stjórnin hafði hvorki lagt fyrir þingið
reikninga né áætlanir ne nein önnur skjöl til upplýsingar
í þessu
efn, en eg vona samt, að þær athugasemdir,
sem frá þinginn koma,
kunni að hafa nokkra verkun á þetta mál eptir+eiðis,
til að koma
því í betra horf, og bæta úr göllum þeim, sem á því eru.
Það
virðist vera auðsætt, að full nauðsyn ber til, að alþingi fái fjárhagsráðin og hina nauðsynlegu tilsjón með, hvernig landsins fe er varið og stjórnað, og þessi nauðsyn virðist nú að vera orðin öllum
löndum vorum, eða flestum öllum að minnsta kosti, bersýnileg.
Það hefur lengi verið eitt af þeim málum, sem þingið hefur
reynt til að hafa fram, að ver fengjum
kennslu hér á landi í íslenzkum lögum og rétti handa þeim, sem ætluðu ser að verða
embættismenn
landsins í þeirri grein.
Þetta hefur að sönnu verið
veill, og það fyrir mörgum árum síðan, en það hefur þó ekki getað komizt í verk enn sem komið er. Þingið hefur því enn reynt
til að þoka þessu máli áleiðis, og er leyfilegt að vænta þess, að
bænarskrá
þingsins kunni nú að hafa nokkurn árangur.
Nokkur mál, sem hafa komið fram í bænarskrám
til þingsins,
en ekki hafa verið atkvæðarnikii,
hafa ekki þótt taka þvi, að setja
nefndir til að rannsaka þau, eða að rita um þau bænarskrár
til konungs, en þeim hefur verið vísað til hlutaðeigandi
yfirvalda.
Stjórnarskipunarmálið
hefur, eins og eg gat um fyr, verið
aðalmálið á þessu þingi, og þingið hefur með miklum atkvæðafjölda samþykkt frumvarp
til stjórnarskrár,
sem það hefur beðið
hans hátign konunginn að samþykkja.
Eg tel það sjálfsagt, að það
muni '!lest verða komið undir tillögum hins háttvirta konungsfulltrúa, hvernig þessu frumvarpi
reiðir af, og eg er fullviss um, að
hann muni sjálfur bezt vita, og finna til þess, hversu áríðandi það
er fyrir landið, að þetta mál fái greið og góð úrslit.
Að þessu sinni sameina sig óskir allra þingmanna,
að eg
ætla, um það, að alþingi fái löggjafarvald,
fjárhagsráð
og Iandsstjórn með ábyrgð fyrir alþingi, og ávarp það, sem þingið hefur
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ályktað að senda konunginum,
ber þess ljósan volt, að þingið væntir,
eins og öll þjóðin, að þetta dragist nú ekki lengur úr hömlu.
Ver höfum allir á þessu þingi, eins og áður, unnið með góðri
einingu saman við hinn háttvirta konungs fulltrúa.
Sú stefna, sem
þingið hefur tekið í meðferð frumvarpanna,
hefur reyndar verið orsök í því, að hlutdeild
konungfulltrúans
í meðferð málanna hefur
verið á þessu þingi nokkru minni, en vant er, en hann hefur yfir
höfuð að tala komið svo fram, bæði sem erindsreki
konungsins,
og sem hluttakandi
í þingstörfum
vorum,
að eg er viss um, að
bera fram samhuga hugsun
vora, þegar eg þakka honum innilega
af þingsins
hálfu fy ri I' vinsernd
þá, sem hann hefur sýnt oss öllum, og Sel' í lagi ber mer að þakka honum góðvild þá, sem hann
hefur nú sem fyr sýnt mer sem forseta þingsins, eins og þar fyrir utan.
Eg leyfi mer að bera fram að skilnaði
vorum mínar beztu
þakkir til skrifara þingsins og til yðar allra, háttvirtu alþingismenn,
fyrir þá velvildarfullu
aðstoð, sem þer hver um sig og allir saman hafið auðsýnt mer, eins nú og að undanförnu.
Ser í lagi þakka
eg hinum háttvirta
varaforseta
þingsins fyrir aðstoð hans, vinsemd og góðvild, nú eins og ávallt fyrri.
Fyrir yðar framkvæmd,
háttvirtu alþingismenn,
hafa störf vor gengið greiðlega frá hendi,
og eg vona að samverutími vor verði ávallt til að vekja vinsamlegar tiltinningar
í hjörtum vor allra.
Þegar nú þing þetta endar, og ver skulum skilja og jafnframt
enda tímabil það, sem ver þingmenn
erum að þessu sinni kosnir
til, þá biðjum ver allir drottin,
að blessa föðurland vort, þjóð vora
og konung, og að gefa störfum vorum blessunarríkan
ávöxt.
En er ræðu þessari val' lokið stóð konungsfulltrúi
því í nafni konungs og umboði, að

upp og lýsti

ALþINGI VÆRI SLITIÐ.
þá stóð upp einn þingmanna
og mælti:
«Lenq! lifi konungur vor KRISTJÁN HINN NÍUNDIn, og tóku
allir þingmenn undir .það.
Síðan gengu menn af þingi.
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