
Frumvarp til fjárlaga 
fyrir 

árin 1912 og 1913. 

(Lagt fyrir alþingi 1911).

I. kafli.

T e k j u r:

L gr.
Árin 1912 og 1913 er ætlast til, að tekjur landsins verði 2,894,400 kr., er 

eiga að hafast upp úr tekjugreinum þeim, sem taldar eru í 2.—6. gr.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi samtals 2,588,000.

1912. 1913. Alls

1. Ábúðar- og lausafjárskattur..........................
kr.

50,000
kr.

50,000
kr.

100,000
2. Húsaskattur................................................. 13,000 13,000 26,000
3. Tekjuskattur .................................................. 30,000 30,000 60,000
4. Aukatekjur................................................. 60,000 60,000 120,000
5. Erfðafjárskattur............................................... 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald ................................................. 30,000 30,000 60,000-
7. Leyfisbréfagjöld................................................ 6,000 6,000 12,000
8. Útflutningsgjald (sbr. 23.1)........................ 135,000 135,000 270,000
9. Áfengistollur (23.1).......................................... 360,000 360,000

10. Tóbakstollur (23.1) .................................. 160,000 160,000 320,000
11. Kaffi- og sykurtollur (23.1).......................... 380,000 380,000 760,000
12. Annað aðflutningsgjald (23. 1)................ 20,000 20,000 40,000
13. Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og 

veiting áfengra drykkja.......................... 11,500 11,500 23,000
14. Pósttekjur .................................................. 95,000 95,000 190,000
15. Símatekjur......................................................... 100,000 105,000 205,000
16. Tekjur af íslandsbanka .......................... 12,000 12,000 24,000
17. Óvissar tekjur.................................................. 6,000 6,000 12,000

Samtals... 1,471,500 1,116,500 2,588,000
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3. gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 40,200 kr.:

Alls1912. 1913.
kr. kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir landssjóðs, alls
(23.2)................................................................ 18,000 18,000 36,000

2. Tekjur af kirkjum .................................. 100 100 200
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaða-

Qalli.................................. .......................... 2,000 2,000 4,000

Samtals... 20,100 20,100 40,200

4. gr.
Viðlagasjóðstekjur eru áætlaðar 137,000 kr.

1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðs (23.3). ... 54,000 52,000 106,000
2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans.. 7,500 7,500 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum og af banka-

vaxtabréfum ................................................. 8,000 8,000 16,000

Samtals... 69,500 67,500 137,000

5. gr.
Ýmislegar greiðslur og endurgjöld teljast 9,200 kr.

1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

1. Það, sem greitt er frá prestaköllum sam- 
kvæmt lögum 27. febr. 1880... .............2,000 2,000 4,000

2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna 600 600 1,200
3. Endurgoldnar aðrar fyrirframgreiðslur ... 2,000 2,000 4,000

Samtals... 4,600 4,600 9,200

6. gr.
1912. 1913. . Alls .
kr. kr. kr.

Úr rikissjóði greiðist ... ... .......................... 60,000 60,000 120,000



2. kafli.

Útgjöld :

7. gr.
Arin 1912 og 1913 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 

eru nákvæmar tilteknar í 8.—19. gr., 2,906,048 kr. 34 aurar.

8. gr.
Greiðslur af lánum landssjóðs teljast kr. 99,633,34.

1912—13
1. Vextir af 4% láni landssjóðs úr rikissjóði, sem l.jan. 

1912 nemur kr. 433,333,33 ............................................ 17,000,00 15,666,67
Afborgun af láninu kr. 16,666.67 á hverju missiri.......... 33,333,34 33,333,33 

50,333,34 49,000,00
2. Til vaxtagreiðslu á láni landssjóðs teknu árið 1909, 

sem 1. jan. 1912 nemur 1,375,000 kr. ganga árið 1912 
61,312 kr. 50 au. og 1913 59,062 kr. 50 aurar. Afborg- 
un er 50,000 krónur árlega; bæði rentur og afborgun 
greiðast væntanlega af vöxtum, sem fást af bankavaxtabréf- 
um þeim, sem keypt hafa verið fyrir lánsfjárhæðina, svo 
og af bréfum þeim, sem út eru dregin og innleyst. Til 
kostnaðar við lánið veitast............................................ 150,00 150,00

50,483,34 49,150,00
' Alls... 99,633,34

9. gr.
Til æðstu stjórnar landsins eru veittar 96,000 kr.

1812. 1913. Alls.

1. Til ráðherra: kr.
a. laun................................................. 8,000
b. til risnu.......................................... 2,000

kr.

10,000

kr.

10,000

kr.

20,000
2. Til utanferða ráðherra .................................. 2,000 2,000 4,000
3. Laun landritara ... .................................. 6,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra.......................... 10,500 10,500 21,000
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar.......... 16,000 16,000 32,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfó- 

getastörfum...................................................2,500 2,500 5,000
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshús- 

inu......... . .......................... ..................1,000 1,000 2,000
Samtals... 48,000 48,000 96,000



10. gr.
Til alþingiskostnaðar veitast 60,000 kr. Til landsreikninga yfirskoðunar 

1,600 kr., alls 61,600 kr.

11- gr.
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina og fl. eru veittar 22 2,930 kr.

1912. 1912. Alls

kr. kr. kr.
A.

Dómgæzla og lögreglustjórn:
1. Laun:

a. til dómara og sýslumanna......................... 67,300 67,300
b. til hreppstjóra.......................................... 8,000 8,000

2. Ritfé handa bæjarfógetanum í Reykjavík ... 1,400 1,400
3. Til hegningarhússins í Reykjavík og fangelsa-

viðhalds kostnaður (23. 4)......................... 4,515 4,515
4. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála

m. m. (23. 4) .................................................. 5,100 5,100
86,315 86,315 172,630

B.
Ýmisleg útgjöld;

1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi og lands-
hagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfu tíðindanna kr.

m. fl................................................... 450
b. til pappírs og prentunar stjórnar-

tiðindanna......................................... 2,600
c. til pappírs, prentunar og aukavinnu

við landshagsskýrslur, alt að......... 3,600
d. Kostnaður við sending með póst-

um .................................................. 1,000
2. Endurgjald handa embættismönnum fyrir 7,650 7,650

burðareyri undir embættisbrét svo og em-
bættissímkeyti og samtöl................................ 8,000 8,000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar
opinberar byggingar.......................................... 2,500 2,500

4. Til embættiseftirlitsferða ......... . .......... 1,000 1,000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við

endurskoðun á skipamælingum .................. 300 300
6. Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiski-

veiðum útlendinga .......................................... 500 500
7. Til aðstoðar löggæzlu um síldveiðatímann 1,000 1,000

Flyt... 20,950 20,950 172,630



Flutt...
8. Útgjöld til yfirskattanefnda og fyrir húsa- 

skattsvirðingar...........................................
9. Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækra- 

laga 10. nóvbr. 1905 (23. 5)....................

Samtals...

12. gr.
Til útgjalda við læknaskipunina \

1. Laun.................................................................
2. Styrkur til Öræfinga til að vitja læknis (23. 6)
3. Styrkur til augnlæknis Andrésar Fjeldsteds í 

Reykjavík:
a. kenslustyrkur við læknaskólann (23. 7).
b. lækningaferðastyrkur til sama manns 

alt að (23. 8) ...................................
4. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i 

Reykjavik (23. 9) ....................................
5. Holdsveikisspítalinn ..................................
6. Geðveikishælið á Kleppi ..........................
7. Heilsuhælið á Vifilstöðum..........................
8. Önnur útgjöld: Kr.

a. Styrkur til sjúkrahúsa................. 4,000
Styrkurinn veitist eftir fjölda 

legudaga, þó eigi meira en 30 
aurar fyrir hvern legudag og 
gegn því, að hérað, sem sjúkra- 
hús á, leggi fram eins mikið og 
styrkurinn nemur.

b. bólusetningarkostnaður............... 1,000
c. til náms yfirsetukvenna ......... 2,000
d. til verkfæra handa yfirsetukonum 400 
e. gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16.

nóvbr. 1907 um varnir gegn út- 
breiðslu næmra sjúkdóma........... 4,000

f. gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6.
nóvbr. 1902 um varnir gegnþví,

1912. 1913. Alls
kr.
20,950

200

4,000

kr.
20,950

200

4,000

kr.
172,630

25,150

eitast 345,1
1912.

25,150

•

00 kr.
1913.

50,300
222,930

Alls
kr.

79,700
150

2,000

300

1,000
32,250 
19,600 
25,000

kr.
79,700

150

2,000

300

1,000
31,350 
19,600 
25,000

kr.
159,400

300

4,600

2,000 
63,600 
39,200 
50,0.00

Flyt... 11,400 160,000 159,100 319,100



1912. 1913. Alls.

Flutt...
að næmir sjúkdómar berist til 
íslands..........................................

g. styrkur til héraðslækna til utan- 
ferða í því skyni, að afla sér 
nýrrar læknisþekkingar (23. 10)

11,400

1,000

600

kr.
160,000

13,000

kr.
159,100

13,000

kr.
319,100

26,000

Samtals.. 173,000 172,100 345,100

13-
Til samgöngumála

gr- 
veitast 929,125 kr.

1912. 1913. Alls

A.
kr. kr. kr.

Póstmál.

1. Laun:
a. póstmeistara..................................
b. 1. póstafgreiðslumanna (4) í 

Reykjavik.......................
2. póstafgreiðslum. utan Reykja- 

víkur...... .........................
c. bréfhirðingarmanna........... ..

Kr.
4,000

7,000

20,800
8,500

40,300
56,000

13,000

40,300
56,000

13,000

2.
3.

Póstflutningur (23. 11)..................
Annar kostnaður: (23. 12)
a. skrifstofukostnaður póstmeistara 

eftir reikningi alt að............
b. önnur gjöld ..........................

Kr.

5.000
8,000

109,300 109,300
218,600

B.

• Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagjörða: 
1912. 1913

1. Verkfræðingur landsins: Kr. Kr. 
a. laun...................... 3,000 3,000

■

Flyt... 3,000 3,000 ....... ...... 218, 600



/

1912. 1913. 
Kr. Kr. 

Flutt... 3,000 3,000 
b. ferðakostnaðurog fæð- 

ispeningar.............. 500 500
2. aðstoðarverkfræðingur .. 2,700 2,700
3. skrifstofukostnaður. ... 700 700
4. til vegamælinga og verk- 

fróðra aðstoðarmanna... 1.500 1,500 
5. eftirlit með vegaviðhaldi 200 200

II. Flutningabrautir Kr. Kr.
1. Borgarfjarðarbraut ... 10,000 10,000
2. Húnvetningabraut .. 10,000 10,000
3. Reykjadalsbraut.......... 10,000 10,000
4. Skagfirðingabraut ... 10,000 10,000
5. Grímsnesbraut.......... 10,000 10,000
6. viðhald flutninga- 

brauta..................... 9,000 9,000

1912. 1913. Alls
kr.

8,600

59,000

18,000

5,000

2,000

300

150

7,500

kr.

8,600

59,000

24,000

5,000

2,000

300

150

7,500

kr.
218,600

207,100

200,000

III. Þjóðvegir: Kr. Kr.
1, Mosfellssveitarvegur með 

brú á Köldukvísl ... 6,000 »
2. brýr á Hverfisfljót og 

Brunná .................. » 12,000
3. aðrar vegabætur og 

viðhald ................ 12,000 12,000

IV. Fjallvegir ..................................................

V. Til áhalda.................................................

VI. Til dragferjubalds á Héraðsvötnum.. ..

VII, Til dragferjuhalds á Lagarfljóti ..........

VIII. Til sýsluvegar frá Hafnarfirði til Kefla- 
víkur (23. 13) ..............................

C.

1. Gufuskipaferðir Thorefélags eftir samningi 
7. ágúst 1909 ............................................

2. Gufubátaferðir og mótorbáta ..................

100,550 106,550

60,000
40,000

60,000
40,000

100,000 100,000

Flyt... ......... • • • • •« 625,700



1912. 1913. Alls

D.
Flutt...

kr. kr. kr.
625,700

Ritsímar, talsímar og loftskeytasamband.

I.

II.

Ritsímafélagið mikla norræna umsamið ár- 
gjald (til 1925) .......................................... 
Til nýrra landsimalagninga o. fl.

1912. 1913.
1. talsimi frá Borðeyri til Kr. Kr.

Búðardals ..................... 14,000 »
2. talsími frá Borgarnesi 

til Stykkishólms... 38,000 »

35,000

52,000

48,400
4,000

2,000
9,000

550

35,000

III. Til starfrækslu landsim- 
anna m. m.
1. laun forstjóra landsim- 

anna .....................
2. ritsímastöðin í Reykja- 

vík ásamt aðalskrifstofu 
landsímanna............

3. ritsímastöðin á Akur- 
eyri, ásamt bæjarsíma- 
kerfinu............. ...

4. ritsimastöðin á Seyðis- 
firði ásamt bæjarsím- 
kerfinu.....................

5. ritsímastöð á ísafirði 
ásamt bæjarsimkerfinu

6. simastöð á Borðeyri ...
7. simastöð í Hafnarfirði..
8. loftskeytastöð i Reykja- 

vík............................
9. loftskeytastöð í Vest- 

mannaeyjum............
10. útgjöld við eftirlitsstöðv- 

ar og aðrar talsima- 
stöðvar....................

Kr.

5,000

10,700

6,800

8,400

5,900
2,600
1,000

3,000

3,000

2,000

Kr,

5,000

11,000

6,900

8,400

5,900
2,600
1,000

3,000

3,000

2,000 48,800
4,000

2,000
9,000

550

IV.
V.

VI.
VII.

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m... 
Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar 
vegna...............................................................  
Viðhald landsímanna................................
Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ...

150,950 99,350 250,300
Flyt... ...... ...... 876,000



17
191.2. 1913. Alls
kr. kr. kr.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Vitamal: ,Flyt...
Eftirlit með vitum: Kr. Kr.
a. laun ................................. 700 700
b. ferðakostnaður eftir reikn- 

ingi alt að..................... 500 500

Öndverðanesviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 100
2. reksturskostnaður................. 150

Elliðaeyjarviti: Kr.
1. laun vitavarðar........................ 400
2. reksturskostnaður................ 450

Arnarnesviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 500
2. reksturskostnaður og viðhalds- 

kostnaður............................. 500

Síglunesviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 1200
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 600

Til þess að reisa Flateyjarvita, ásamt 
launum vitavarðar ..................................

Rifstangaviti: Kr.
1. laun vitavarðar......................... 150
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 400

Langanesviti: Kr.
1. laun vitavarðar......................... 200
2. reksturskostnaður................ 200

Dalatangaviti: Kr.
1. laun vitavarðar......................... 600
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 600

Dyrhólaviti: Kr.
1. laun vitavarðar......................... 200
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 400

Vestmanneyjaviti: Kr.
1. laun’vitavarðar......................... 700
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 500

1,200

250

850

1,000

1,800

550

400

1,200

600

1,200

1,200

250

850

1,000

1,800

14,075

550

400

1,200

600

1,200

876,000

Flyt... 9,050 23,125 876,000



Flyt ..
XII. Reykjanesviti: Kr.

1. laun vitavarðar.......................... 1500
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 1600

XIII. Garðskagaviti: Kr.
1. laun vitavarðar... ................... 600
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 750
3. til að leggja gangbrú út að 

vitanum f. á........................... 2500

XIV. Gróttuviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 500
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 450
3. til að breyta vitanum í blossa- 

vita s. á................................. 3500

XV. Styrkur til að halda uppi leiðar- 
Ijósum fyrir fiskiskip: Kr.

1. á Skipaskaga alt að................ 75
2. á Gerðatanga ..........  100

XVI. Viðhald eldri sjómerkja og uppsetning 
nýrra .............................................

XVII. Ýmislegur vitakostnaður ..................

Samtals

1912. 1013. Alls

kr.
9,050

3,100

3,850

950

175

200
1,100

kr.
23,125

3,100

1,350

4,450

175

2,000
500

kr.
876,000

53,12518,425 34,700

• • • • • • .......... 929,125

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála eru ætlaðar 491,520 kr.

1912. 1913. Alls

A. kr. kr. kr.

Andlega stéttin: Kr.
a. 1. laun biskups ................................ 5,000

2. skrifstofukostnaður .................. 1,000 6,000 6,000b. Onnur útgjðld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr.

1880, 1. gr....................................... 3,500 3,500
2. til bráðabirgðaruppbótar brauðum • ••• 4,500 4,000

Af uppbót þessari má veija 1000 krónum
Flyt... 14,000 13,500 ..........



1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

Flutt... 14,000 13,500
til húsaleigustyrks handa prestum, sem
eiga heima í kauptúnum.

3. viðbót yið eftirlaun þau, er fátækir upp-
gjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt
lögum ......................................................... 4,000 4,000

4. Framlag til prestlaunasjóðs .................. 40,000 40,000

58,000 57,500
115,500

B.
Kenslumál:

I. Prestaskólinn:
a. laun......................................................... 9,200 9,200
b. annar kostnaður: 1912 1913

1. húsaleigustyrkur handa Kr. Kr.
lærisveinum .......... 960 960

2. námsstyrkur (23. 14) 1000 1000
3. til timakenslu ......... 100 100
4. — bókakaupa . ... 300 300
5. — eldiviðar og Ijósa.. 150 150
6. — umsjónar ........... 100 100
7. — ýmisleg útgjöld ... 250 250
8. — útgáfu kenslubóka. 500 500 3,360 3,360

12,560 12,560
25,120

II. Læknaskólinn:
a. laun......................................................... 3,200 3,200
b. önnur útgjöld: Kr.

1. húsaleigustyrkur handa
nemendum .......................... 1600

2. námsstyrkur (23. 14) ... 2000
3. eldiviður, ljós og ræsting ... 550
4. tíl bókakaupa, verkfæra og

kensluáhalda.......................... 850
5. ferðastyrkur handa lækna-

efnum .................................. 300
6. þóknun fyrir tímakenslu í

efnafræði................................. 400
7. þóknun til Þórðar geðveikis-

læknis Sveinssonar fyrir
kenslu í lagalegri læknisfræði 300

Flyt... 6,000 3,200 3,200 140,620



1912. 1913. Alls.

Kr.
Flutt... 6,000

8. til umbúða og annars kostn- 
aðar við ókeypis »klinik« 
alt að ............................. 200

9. ýmisleg útgjöld.................. 320

e. til þess að leigja hús handa lækna- 
skólanum...........................................

III. Lagaskólinn: 1912 1913
Kr. Kr.

a. laun .......................... 6,800 6,800
b. aukakensla .................. 1,600 1,600
c. önnur útgjöld:

1. húsaleigustyrkur 
handa nemendum ... 960 960

2. námsstyrkur (23. 14) 1,200 1,200
3. eldiviður, Ijós og 

ræsting ............. 250 250
4. til bókakaupa ... 500 500
5. húsaleiga.................. 500 500
6. önnur útgjöld ... 200 200
7. til útgáfu kenslubóka 500 500

kr.
3,200

6,520

1,000

10,720

12,510 •

kr.
3,200

6,520

1,000

10,720

12,510

kr.
140,620

21,440

25,020

IV. Mentaskólinn almenni:
a. laun 
b. aðstoðarfé: Kr.

handa söngkennaranum. 600
— fimleikakennaranum ... 700

til dyravarðar.............. 1,000
fyrir umsjón með húsum og
áhöldum skólans .................. 200

c. önnur útgjöld: 1912 1913
Kr. Kr.

1. til bókasafns skólans 400 400
2. — eldiviðar og Ijósa. 1,400 1,400
3. — skólahússins utan

og innan.................. 1,400 1,400
4. til fasts aukakennara 1,600 1,600 
5. — annarar tímakenslu

og til prófdómenda .. 3,200 3,200

19,200

2,500

19,200

2,500

Flyt... 8,000 8,000 21,700 21,700 187,080



1912. 1913.
Kr. Kr.

Flutt... 8,000 8,000
6. húsaleigustyrkur

handa 36 lærisveinum
20 kr. handa hverjum 720 720

7. námsstyrkur (23,14) 2,000 2,000
8. læknisþóknun.......... 100 100
9. ýmisleg útgjöld ... 1,200 1,200

10. tilvísindalegra áhalda 
við kenslu.......... 300 300

11. til þess að gefa út
kenslubækur handa
mentaskólanum alt
að 45 kr. fyrir örkina 1,000 1,000

12. til áhalda við fim-
leikakenslu................ 100 100

13. til verðlaunabóka ... 300 300

V. Gagnfræðaskólinn á Akureyri: 
a. laun  
b. önnur útgjöld: 1912 1913

Kr. Kr.
1. til bóka- og áhalda-

kaupa við kensluna . 600 600
2. til eldiviðar og Ijósa 800 800
3. — timakenslu og

aukakenslu .......... 3,200 3,200
4. til styrkveitinga

námspiltum .......... 800 800
5. ýmisleg útgjöld, þar

með talin dyravarzla 1,600 1,600

1912. 1913. Alls
kr.

21,700

13,720

kr.
21,700

13,720

kr.
187,080

70,840

31,200

25,200
314,320

35,420 35,420

8,600

7,000

8,600

7,000

VI. Kennaraskólinn: 1912 1913
Kr. Kr.

a. laun................................ 6,600 6,600
b. önnur útgjöld:

1. tímakensla ......... l,‘200 1,200
2. til aukakennara .. 1,000 1,000
3. eldiviður og Ijós ... 800 800
4. bókakaup og áhöld.. 300 300
5. námsstyrkur .......... 1,500 1,500
6. ýmisleg útgjöld ... 1,200 1,200

15,600 ' 15,600

12,600 12,600

Flyt... ... ... ..........



1912. 1913. Alls

VII. Stýrimannaskólinn: 
a. laun.................................
b. önnur útgjöld:

1. til tímakenslu..........
2. — áhaldakaupa o. fl.
3. — eldiviðar og Ijósa
4. ýmisleg útgjöld ...

• Flutt...

1912 1913 
Kr. Kr. 

1,000 1,000 
400 400

400 400
600 600

kr.

3,200

2,400

kr.

3,200

2,400

kr.
314,320

5,600 5,600 11,200

VIII. Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:

1. til kvennaskólans í 
Reykjavík (23,15) ...

2. til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja náms- 
mey, sem er alt 
skólaárið, alt að ...

3. námsstyrkurtilsveita- 
stúlkna við sama 
skóla......................

4. til kvennaskólans á 
Blönduósi.............

5. til sama skóla 50 kr. 
fyrir hverja náms- 
mey, sem er alt skóla- 
árið, alt að ......

1912 
Kr.

4,500

2,000

300

3,500

2,000

1913 
Kr.

4,500

2,000

300

3,500

2,000 12,300

15,000
20,000

1,000
2,000

10,000

2,500

3,000
600

12,300

b. 1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

til farkenslu ..................................
til ungmennaskóla (23,16).........  
tillag tií styrktarsjóðs handa barna- 
kennurum.........................................  
kostnaður við unglingapróf ...
styrkur til að reisa ungmennaskóla 
utan kaupstaða, alt að þriðjungi 
kostnaðar, eftir uppdrætti, er stjórn- 
arráðið hefir samþykt ..................  
til framhaldskenslu handa kenn-
urum................................................ .
a. laun umsjónarmanns fræðslu- 

málanna..................................
b. til eftirlitsferða eftir reikningi ...

15,000
20,000

1,000 
2,000

10,000

2,500

3,000
600

Flyt... 66,400 66,400 325,520



1912. 1913. Alls.

Flutt...
c. til gagnfræða- og alþýðuskólans i 

í Flensborg .....................................
d. til organleikarans við dómkirkjuna i 

Reykjavik..........................................
e. til kennara i organslætti og sönglist i 

Reykjavík..........................................
f. styrkur til þess, að semja og gefa út 

alþýðukenslubækur .....................
g. til kenslu heyrnar- og málleysingja 

m. m...................................................

kr.
66,400

7,000

100

400

800

7,000

kr.
66,400

7,000

100

400

800

7,000

kr.
325,520

81,700 81,700
163,400

IX. Til sundkenslu: (23,17).
a. í Reykjavík ..........................................
b. til sundkenslu annarstaðar ..........

300
1,000

300
1,000

1,300 1,300
2,600

Samtals... 491.520

15. gr.
Til vísinda og bókmenta veitast kr. 131,120.

1912 1913
1. Landsbókasafnið; kr. kr.

1912. 1913. Alls.

kr. kr. kr.
a. laun bókavarðar ... .. 3,000 3,000
b. — 1. aðstoðarmanns.. 1,500 1,500
c. — 2. aðstoðarmanns ... 1,000 1,000 
d. til að kaupa bækur og

handrit............................... 6,000 6,000
e. til bókbands.................. 1,700 1,800
f. til kostnaðar við spjald-

skrár (eftir reikningi) ... 1,500 1,500 
g. fyrir afskriftir (eftir reikn-

ingi).................................. 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir

safnið.................................. 360 360
k. ýmisleg útgjöld ........... 250 250 16,310 16,410

Flyt... 16,310 16,410



1912. 1913. Alls

Flutt...
2. Landsskjalasafnið: kr. kr.

a. laun skjalavarðar ............ 1,800 1,800
b. til aðstoðarskjalavarðar 1,000 1,000
c. til að binda inn og búa

um skjöl............................ 1,000 1,000
d. til að útvega og afrita merk

skjöl og bækur handa
skjalasafninu .................. 600 600

e. til að gefa út skrá yfir 
skjalasafnið................. 250 250

3. Forngripasafnið (23. 18): Kr. Kr.
a. laun fornmenjavarðar ... 1,800 1,800
b. til aðstoðar eftir reikningi

alt að.................................. 800 800
c. til að útvega forngripi og

til áhalda alt að .......... 1,500 1,500
d. til rannsókna og undirbún-

ings á skrásetning forn-
menja alt að .................. 1,000 1,000

4. Náttúrufræðisfélagið (23. 19): .................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafn- 

ið 200 kr. á ári.
5. Þjóðmentasafnið; Kr. Kr.

a. til eldiviðar, Ijósa o. fl. ... 3,200 3,200
b. til dyravarðar................ 1,400 1,400
c. til viðhalds og áhalda ... 2,000 1,000

6. Til kaupstaðarbókasafna gegn eigi minna
tillagi úr bæjarsjóði........................................

7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kaup- 
túnum gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði 
eða bæjarsjóði, alt að ............................

8. Til deildar hins íslenzka bókmentafélags i 
Reykjavík..................................................

9. Til Þjóðvinafélagsins..................................
10. Til Fornleifafélagsins ..................................
11. Til sögufélagsins, til að gefa út heimildar- 

rit að sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, 
alt að..........................................................

12. Til að vinna að textaútgáfu á íslenzku forn- 
bréfasafni..................................................

13. Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings 
fornleifaskrár ..........................................

14. Til Einars skálds Hjörleifssonar ..........

kr.
16,310

4,650

5,100
800

6,600

2,000

1,500

2,000
750
400

750

800

400
1,200

kr.
16,410

4,650

5,100
800

5,600

2,000

1,500

2,000
750
400

750

800

400
1,200

kr.

Flyt... 43,260 42,360



1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

Flutt.. 43,260 42,360
15. Til Þorsteins Erlingssonar skálds................ 1,200 1,200
16. Til sira Valdimars Briem’s....................... 800 800
17. Til Guðm. skálds Magnússonar.................. 800 800
18. Til Guðm. skálds Guðmundssonar.......... 400 400
19. Til Guðmundar Friðjónssonar skálds.......... 400 400
20. Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi

söngkenslu á Akureyri......... . .................. 300 300
21. Til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og út-

breiðslu sönglistar og söngþekkingar hér á
landi................................................................. 1,200 1,200

22. Til alþýðufræðslu Stúdentafélagsins.......... 500 500
23. Til að gefa út dómasafn landsyfirréttarins.

alt að 15 kr. fyrir hverja örk .................. 150 150
24. Til Leikfélags Reykjavikur, gegn minst helm-

ings framlags úr bæjarsjóði Rvikur, alt að. 1,000 1,000
25. Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til

að rannsaka og rita um sögu íslands......... 1,000 1,000
26. Til landmælinga á íslandi......................... 5,000 5,000
27. Til dr. Helga Péturss til jarðfræðisrann-

sókna... ....................................... . ........... 2,000 2,000
2^ Til dr. Helga Jónssonar til mýra- og gras-

fræðisrannsókna............................................... 1,500 1,500
29. Til jarðskjálftarannsókna.......................... 500 500
30. Til veðursímskeyta innanlands .................. 4,800 4,800
31. Til Einars Jónssonar myndasmiðs.......... 1,200 1,200

Samtals... 66,010 65,110 131,120

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 359,420.

1912. 1913. Alls

1. Til bændaskólans á Hólum: 
a. laun ....................................................

b. til aðstoðarkennara................................
c. önnur útgjöld: 1912 1913

Kr. Kr.
1. til verklegrar kenslu... 1,000 1,000 
2. til kensluáhalda ... 500 500

kr.

2,700 
1,000

kr.

2,700
1,000

kr.

Flyt... 1,500 1,500 3,700 3,700



1912. 1913. Alls.
1912 1913 kr.Kr. Kr.

Flutt .. 1,500 1,500
3. til eldiviðar og Ijósa... 900 900
4. til styrkveitinga nem- 

endum.................... 400 400
5. ýmisleg útgjöld. ... 1,000 1,000

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. laun .........................................................
b. til aðstoðarkennara...............................
c. önnur útgjöld: Kr. Kr.

1. til verklegrar kenslu. ... 700 700
2. til kensluáhalda......... 500 500
3. til eldiviðar og Ijósa. ... 700 700
4. til styrkveitinga nemend- 

um ............................ 400 400
5. ýmisleg útgjöld .......... 800 800

3. Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar bún- 
aðarkenslu... •..........................................

4. Til Eiðaskólans til verklegrar búnaðar- 
kenslu..........................................................

kr.
3,700

3,800

2,700
1,000

3,100

1,500
•

1,500

kr.
3,700

3,800

2,700 
1,000

3,100

1,500

1,500
5. Til búnaðarfélaga.........................................
6. Til Búnaðarfélags íslands. Þar af til kenslu

22,000 22,000

í mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið ... 54,000 54,000 •

7. Laun skógræktarstjóra................................ 3,000 3,000
8. Til skóggræðslu................................................
9. Handa Ungmennafélagi íslands til eflingar 

likamlegra iþrótta og til skóggræðslu....

6,000

1,000

6,000

1,000
10. Til sandgræðslu..........................................
11» Styrkur til samvinnu-smjörbúa. Styrkur- 

inn veitist eftir þeim reglum, sem settar 
voru i lögum nr. 49. 10. nóv. 1905 ...

12. Til verkfræðings, er sé til aðstoðar lands- 
stjórn og héraðsstjórnum: 1912 1913

Kr. Kr.
a. laun.................................. 3,000 3,000
b. ferðakostnaður eftir reikn-

4,000

12,000

4,000

10,000

ingi .................................. 500 500 3,500 3,500
13. a. Laun handa 2 dýralæknum ..................  

b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni
í Reykjavik................................................

14. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda 
dýralækningar i Vesturamtinu forna...

15. Til iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík til 
þess undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að 
reka iðnskólaí Reykjavik ...................

2,400

400

300

5,000

2,400

400

300

5,000
Flyt... 130,900 128,900



1912. 1913. Alls.
kr. kr. kr.

Flult... 130,900 128,900
16. Til iðnaðarmannafélagsins á Akureyri til 

þess að reka iðnaðarmannaskóla þar.......... 1,000 1,000
17. Til iðnaðarmannafélagsins á ísafirði til 

kvöldskólahalds................................................ 600 600
18. Til iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til 

kvöldskólahalds................................................ 300 300
19. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn 

til náms erlendis .......................................... 2,500 2,500
20. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmanna- 

félagsins i Reykjavik til þess að halda uppi 
skóla fyrir verzlunarmenn í Reykjavík ... 5,000 5,000

21. Til viðskiftaráðunauta, alt að.................. 12,000 12,000
22. Til byggingafróðs manns til þess að leið- 

beina við kirkju- og barnaskólabyggingar.. 1,600 1,600
23. Til sama, eftir reikningi, fyrir skoðanir húsa 

á prestssetrum, alt að .......... .................. 400 400
1912 1913

24. a. Launhandaöfiskiyfirmats- Kr. Kr.
mönnum ... ................. 7,800 7,800

b. Til ferðakostnaðar. ... 400 400
8,200 8,200

25. Laun tveggja yfirmatsmanna á gæðum sild-
ar, annars á Akureyri, hins á Siglufirði ... 1,200' 1,200

26. Þóknun til vörumerkjaskráritara ........... 360 360
27. Til efnaransóknarstofu í Reykjavík:

a. laun forstöðumanns, auk 25°/o af brutto
tekjum stofnunarinnar .......................... 2,000 2,000

b. til húsaleigu.......................................... 700 700
c. til Ijósa, eldsneytis og ræstingar .......... 500 500

28. Til fiskiveiðasjóðs íslands........................... ' 6,000 6,000
29. Leiga eftir Gullfoss.......................................... 300 300
30. Styrkur tíl ábúandans á Tvískerjum á Breiða- 

merkursandi til að halda við bygð á Sand- 
inum og veita ferðamönnum húsaskjól, beina 
og fylgd ......................................................... 300 300

31. Til að gera turn á Hólakirkju.................. 2,500
32. Styrkur til Samábyrgðarinnar .................. 5,000 5,000
33. Til eftirlits með útfiutningi á hrossum ... 600 600

181,960 177,460

Samtals... ... ... .......... 359,420



%

____  17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár og tillags i ellistyrktarsjóð veitast 158,400 kr.; 

þar af til ekkjufrúar Jakobinu Thomsen 300 kr.; til ekkjufrúar Önnu Johnsen 
150 kr.; til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af 
Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a.; til ekkjufrúar Torfhildar Holm 360 kr.; 
til Marie Katrine Jónsson 300 kr.; til próf. dr. phil. f*. Thoroddsen 2,000 kr.; til 
sira Matthíasar Jochumssonar 2,000; til Bjargar Jónsdóttur, ekkja stýrimanna- 
skólastjóra M. Bjarnasonar, 300 kr.; til ekkjufrúar Valgerðar Þorsteinsdóttur 250 kr.; 
til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan börn hennar eru i ómegð) 200 kr.; til 
læknisekkju Magneu Ásgeirsson 200 kr.; til prestsekkju Elinborgar Friðriksdóttur 
600 kr.; til prestsekkju Sigriðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, 
ekkju Páls Ólafssonar skálds, 300 kr.; til ekkjufrúar Þóru Melsteð 600 kr.; til 
prestsekkju Ingunnar Loftsdóttur 200 kr.; til prestsekkju Bjargar Einarsdóttur 300 
kr.; til prestsekkju Guðrúnar Björnsdóttur 100 kr.; viðbót við eftirlaun ekkjufrúar 
Soffiu Magnúsdóttur 59 kr. 38 au.; til Sumarliða pósts 200 kr.; til Hannesar pósts, 
200 kr.; til Gísla pósts Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; 
til Egils pósts Gunnlaugssonar 100 kr.; til Böðvars pósts Jónssonar 100 kr.; — 
til allra þeirra hvort árið.

19- gr.
Til óvissra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða em- 

bættismannaefna frá útlöndum til að taka við embættum hér á landi.
Fjárhæð, er svarar 2/s hlutum sekta fyrir ólöglegar fiskiveiðar útlendra 

skipa, er eftirlitsskipið handsamar og dregur fyrir dóm á íslandi, svo og 2/3 hlut- 
um andvirðis upptæks afla og veiðarfæra af þessum skipum, greiðist í ríkissjóð 
sem tillag af íslands hálfu til kostn'aðar við eftirlitsskipið.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um sinn er áætlaður að verði kr. 11,648.34, greið- 

ist af viðlagasjóði.

21. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1911 og hafi 

í för með sér tekjur eða útgjöld íyrir landssjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i logum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eður öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 
25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.



22. gr.
1. Úr viðlagasjóði er heimilt að veija alt að 10,000 kr. hvort árið til 

lánveitinga handa bændum og samgirðingafélögum eftir tillógum landbúnaðarfé- 
lagsins til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlóndum, gegn ábyrgð sýslunefnda og gegn 
4°/o vóxtnm og endurgreiðslu á 20 árum að liðuum 2 fyrstu árunum, ef í hlut 
eiga samgirðendur og ábúendur á einstakra manna eign, en 6°/0 árgjaldi í 28 ár, 
ef í hlut eiga þjóðjarðaábúendur og kirkjujarða.

2. Úr viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga 
handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. — Lánið 
veitist að eins gegn ábyrgð sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira 
en 400 kr. fyrir þurrabúðarmann hvern, gegn 4% endurgreiðsla á 20 árum að 
liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Sýslufélögum, sem leggja fram áskilið framlag til landsimalagningar, 
má veita lán úr viðlagasjóði i því skyni, gegn 4°/o í ársvöxtu, og endurgreiðslu á 
18 árum. Til lána þessara má verja alt að 10,000 kr.

4. Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til 
þess að koma upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að 
sigling geti tepst af ísum, gegn 4°/o i ársvöxtu og endurgreiðslu á 15 árum.

23. gr.
Ofangreindar tekjugreinar og Qárveitingar eru þeim skýringum háðar og 

þeim skildögum bundnar, sem hér segir:
1. Tekjur af tollunum i 2. gr., 8.—12. eru áætlaðar að frádregnu inn- 

heimtugjaldi.
2. Eftirgjald eftir jarðeignir landssjóðs i 3. gr. 1. er talið að frádregnum 

umboðslaunum, prestsmötu, húsabótastyrk o. fl., alls kr. 12,000 kr. hvort árið
3. Upp í viðlagasjóðslán (4. gr. 1.) verður greitt

árið 1912.......................... kr. 48,581,43
— 1913 ....................... — 48,241,57

Alls kr. 96,823,00
4. Af hegningarhússfjárveitingunum m. m. (11. gr. 3.) fara í laun fanga- 

varðar 1230 kr., prestsþóknun 100 kr. og læknisþóknun 60 kr., og loks í fangels- 
isviðhald 300 kr., alt hvort árið.

Af öðrum sakamálskostnaði m. m. (11. gr. A 4.) fara hvort árið 1600 kr. 
í þóknun handa 2 settum yfirdómslögmönnum (áður nefndum málaflutningsmönn- 
um við yfirréttinn) 50 kr. handa sendiboða við yfirdóminn, 50 kr. til eldiviðar í 
yfirdómsstofunum, 50 kr. til viðhalds á þeim, 300 kr. til gjafsóknarmála og 50 kr. 
til sáttamála.

5. Þau sjúkrahús, sem styrks njóta úr landssjóði, mega ekki fara fram á 
hærra meðlag en 75 aura á dag með þeim sjúklingum, sem um ræðir í 77. og 
78. gr. fátækralaganna. Sbr. 11. gr. B 9.

6. Læknisstyrkurinn til Öræfinga (12. gr. 2.) greiðist hreppsnefndinni í 
Hofshreppi.

7. Kenslustvrkurinn til augnl. Andr. Fjeldsteds m. m. (12. gr. 3. a.) er þeim 
skildaga bundinn, að hann segi stúdentum i læknaskólanum til í augnalækningum og 
hafi ókeypis »klinik« handa fátækum mönnum ekki sjaldnar en 1 sinni á mánuði.

8. Lækningaferðastyrkurinn til sama manns greiðist eftir reikningi og er 



þeim skildaga bundinn, að bann ferðist 1 sinni á sumri kringum land á helztu 
viðkomustaði strandferðaskipanna með minst hálfsmánaðar dvöl á einum fjöl- 
mennasta staðnum eflir samráði við stjórnarráðið.

9. Styrkurinn til Vilh. Bernhöfts (12. gr. 4.) er sömu skilyrðum bund- 
inn um tilsögn í tannlækningum og »klinik« sem A. Fjeldsteds um sama í augn- 
lækningum.

10. Utanferðastyrk handa héraðslæknum (12. gr. 9.) veitir stjórnarráðið 
eftir tillögum landlæknis og má hann ekki fara fram úr 120 kr. fyrir hverja mán- 
aðardvöl erlendis.

11. Af póstflutningafénu (13. gr. A 2.) má verja alt að 8000 kr. hvort 
árið fyrir að flytja alls konar póstsendingar með skipum, sem hafa ekki fast tillag, 
milli íslands og annara landa og milli hafna á íslandi, vátryggja þær og annast 
skil á þeitn á höfnum, og hagi skipin ferðum sínum eflir fastri, fyrirfram aug- 
lýstri ferðaáætlun.

12. Pósthúsið í Reykjavik (13. A. 3.) sé opið 9 stundir hvern virkan dag 
og 2 stundir hvern belgan dag.

13. Keflavíkurvegarfjárveitingin (13. gr. B 8.) er þvi skilyrði bundin, að 
varið sé til þess vegar ekki minna fé annarsstaðar að.

14. Húsaleigustyrk og námsstyrk við prestaskóla, læknaskóla, lagaskóla 
og mentaskóla (14. gr. B I,— IV.) má að eins veita efnilegum, reglusömum og 
efnalitlum nemendum, og gangi að öðru jöfnu utanbæjarmenn fyrir innanbæjar- 
mönnum, 80 kr. mest um árið í húsaleigustyrk, 200 kr. í námsstyrk handa 
mentaskólanemendum, en hinum 250 kr.

15. Styrkur til Reykjavíkur kvennaskóla (14. gr. B VIII. a 1.) er því 
skilyrði bundinn, að Reykjavíkurbær veiti skólanum minst 500 kr. hvort árið og 
að í skólanum séu minst 25 heimavistir fyrir sveitastúlkur.

16. Ungmennaskólastyrkurinn (14. gr. B VJII. b 2.) veitist gegn jafnmiklu 
fjárframlagi úr sýslusjóði eða bæjarsjóði eða annarsstaðar að, og með þvi skilyrði, 
að skólarnir hafi fyrirskipuð kensluáhöld.

17, Sundkenslustyrkurinn (14. gr. B IX.) er
a. í Reykjavík bundinn því skilyrði, að kenslan fari fram að minsta kosti 2 

mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og lærisveinar mentaskólans og 
stýrimannaskólans njóti hennar ókeypis, og .

b. annarsstaðar veitist styrkurinn bæjarstjórnum og sýslunefndum með því skil- 
yrði, að lagt sé til sundkenslunnar minst jafnmikið annarsstaðar að.

18. Forngripasafnið (15. gr. 3.) sé opið frá 15. júní til 15. sept. 2 tíma 
á dag. en annan tíma árs 6 stundir á viku eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

19. Styrkurinn til náttúrugripasafsnins (15. gr. 3.) veitist með því skil- 
yrði, að safnið sé eign landsins og til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, eigi 
sjaldnar en 1 sinni á viku.



Athugasemdir um frumvarp til fjárlaga árin 1912 og 1913.

I. k a f I i.

T e k j u r.

Við 2. gr.
Við 1. Ábúðar- og lausafjárskattur. Skattar þessir hafa 5 

siðustu árin, 1905—09, numið að meðaltali kr. 19,238,61 og 32,320,19. Virðist 
þvi óhætt að telja þá samanlagða 50,000 kr. eins og i fjárlögunum, sem nú eru 
i gildi.

Við 2. Húsaskattur hefir á sama timabili verið kr. 12,261,70 og á 
þriggja ára tímabilinu frá 1907—09, kr. 13,124,66 að meðaltali. Hann virðist 
þvi mega gera kr. 13,000 hvort árið.

Við 3. Tekjuskattur hefir verið næsta misjafn 5 árin siðustu 
Kr. a.

1905 ......................................................................... 30,622 25
1906 ......................................................................... 21,195 75
1907 ......................................................................... 26,069 10
1908 ......................................................................... 26,344 88 og
1909 ......................................................................... 43,754 75

eða að meðaltali kr. 29,597,34, og á siðasta þriggja ára tímabili *kr. 32,056,24; 
lætur þvi nærri að ætla bann 30,000 kr. hvort árið, þótt upphæð hans sé mishá 
og mjög komin undir tekjum hvalveiðamanna.

Við 4. Aukatekjur hafa verið siðustu 5 árin kr. 57,503,92; og á 3 
ára timabilinu 1907—09, kr. 61,738,39. Með því að tekjur þessar fara heldur 
vaxandi en minkandi, þykir óhætt að gera þær kr. 60,000 hvort árið.

Við 5. Erfðafjárskattur hefir numið 5 árin 1905—09 kr. 4,133,96 
að meðaltali, en 3 árin 1907—09, ekki nema kr. 3,888,21. Skattur þessí er næsta 
reikull, og virðist þvi ekki rétt að gera hann bærri en í fjárlögum, sem nú eru, 
eða 3000 kr. árlega.

Við 6. Vitagjald. Lög nr. 51, 16. nóvbr. 1907 um vitagjald af skip- 
um, öðluðust gildi 1. janúar 1909, og er því enn engin veruleg reynsla fengin fyrir 
þvi, hve miklu gjald þetta muni nema. Það var árið 1909 kr. 31,732,30 og er 
óliklegt, að það fari minkandi; kr. 30,000 á ári ætti þá að láta nærri.

Við 7. Leyfisbréfagjöld hafa síðustu 5 ár numið kr. 6,451,71 og 
3 árin, 1907—09, kr. 7,097,72. Með því gjald þetta er talsvert á reiki, virðist 
naumast eigandi undir að gera það hærra en kr. 6,000 hvort árið.



Við 8. Útflutningsgjald hefir 5 árin 1905—1909 verið að frá-
dregnum innheimtulaunum. Kr. a.

1905 ............................................... ......................... 126,876 16
1906 .......................................... .................. 125,211 67
1907 ............................................... ......................... 211,135 93
1908 .......................................... .................. 182,141 00
1909 ............................................... ......................... 201,972 08

eða kr. 169,467,37 að meðaltali, og 3 árin síðustu kr. 198,416,33. Með því gjald 
þetta er aðallega komið undir síldarafla, og hann hefir rýrnað árið 1910, þá virð- 
ist sú tekjugrein varla gerandi hærri en kr. 135,000 hvort árið.

Við 9. Afengistollur hefir að frádregnum innheimtulaunum numið 
kr. 197,573,78 5 árin 1905—09 og kr. 199,959,91 3 árin 1907—09.

Samkvæmt lögum nr. 44, 30. júlí 1909, má ekki gera ráð fyrir tolli af 
áfengi árið 1913; hinsvegar má búast við, að mjög mikið af áfengum drykkjum 
verði tollskylt árið 1912 samkvæmt lögum nr. 53, 16. nóvbr. 1907; þykir eigi 
óliklegt að það ár verði flutt inn áfengi til tveggja ára, jafnvel þó gert sé ráð 
fyrir auknum innflutningi árin 1910 og 1911, eins og fjárlögin, sem nú eru í gildi, 
gera. Það er því gert ráð fyrir 360,000 króna tekjum árið 1912.

Við 10. Tóbakstollur hefir 5 árin 1905—1909 numið kr. 150,896,49 
og 3 árin 1907—1909 kr. 157,144,38. Árið 1909 var gjaldið kr. 161,559,22, virð- 
ist tollurinn hafa heldur hækkað, þó hvergi nærri eins og við var búist. Þessa 
tekjugrein virðist þvi mega gera kr. 160,000,00 hvort árið.

Við 11. Kaffi- og sykurtollur hefir numið kr. 377,028,35 að með- 
altali 5 árin 1905—09, og kr. 391,009,11 siðustu 3 árin. Með þvi að gjald þetta 
stendur óhaggað af nýnefndum lögum, virðist mega telja það kr. 380,000,00 á ári.

Við 12. Annað aðflutningsgjald hefir 5 siðustu árin verið kr. 
18,485,87 og '3 árin síðustu kr. 20,312,29. Kr. 20,000 munu þá láta nærri.

Við 13. L e y fi s b r é f a g j ö 1 d og árgjöld af verzlun og 
veiting áfengra drykkja. Gjöld þessi voru árið 1909 kr. 11,800. Það 
er nú haft kr. 11,500 á ári.

Við 14. Pósttekjur hafa á 5 árin síðustu 1905—09 numið að með- 
altali kr. 93,546,36 og 3 árin 1907—09 kr. 103,539,57. Þær mun því mega gera 
95,000 kr. hvort árið.

Við 15. Símatekjur voru árið 1909 kr. 87,463,31 og árið 1910 munu 
þær eftir skýrslu landsimastjóra fara fram úr 100,000 krónum. Með þvi nýjum 
línum hefir verið viðbætt, telur hann alveg óhætt, að gera tekjurnar 100,000 krónur 
árið 1912 og 105,000 krónur árið 1913.

Við 16. Tekjur af íslandsbanka voru árið 1909, kr. 12,000 
liðugar, og virðist óhætt að halda þvi.

Við 17. Óvissar tekjur eru taldar kr. 6,000 árlega, og er þá þar i 
talinn hluti landssjóðs af sektum fyrir ólöglegar fiskiveiðar, sem nam árið 1909 
kr. 1857,79.



Við 3. gr.
Við 1. Afgjöld af jarðeignum landssjóðs hafa numið að 

meðaltali 5 árin síðustu 1905—09 ......................................................... kr. 37,433,18
að frádregnum umboðslaunum, prestsmötu og húsabótarstyrk ... — 12,408,54 

kr. 25,024,64 
og 3 árin 1907—09 ................................................................................. — 36,568,09
að frádregnum umboðslaunum o. s. frv................................................ — 11,606.82

kr. 24,961,27
Þar sem margar jarðir eru seldar árlega, og tekjurnar fyrir árið 1909 verða ekki 
nema um kr. 20,000, eru þær ekki gerðar hér nema kr. 18,000.

Við 2. Tekjur af kirkjum má telja 100 kr. hvort árið.

Við 3. T e k j u r af silfurbergsnámunum í Helgustaða- 
f j a 11 i þykir óhætt að áætla kr. 2,000 á ári.

Við 4. gr.
Við 1. Yfirlit yfir hvað ætla má að landssjóður hafi af viðlagasjóði árin 

1912 og 1913 verður lagt fyrir alþingi, en jafnframt skal þess getið, að eftir 
landsreikningnum um Qárhagstimabilið 1908 og 1909 var tekjuafgangur kr. 305, 
762,98, og að peningaforði landssjóðs var 31. desbr. 1909 kr. 299,729.

Tekjur þessar eru taldar kr. 54,000 árið 1912 og kr. 52,000 árið 1913. — 
Alþingi mun verða gefinn kostur á, að kynna sér fullkomna skrá, er landsféhirðir 
heíir samið yfir þessi skuldabréf, og skýrir hún frá hverju lánin nema hvert um 
sig og endurgreiðslukjörum o. fl.

Við 2. Eins og í þessa timabils fjárlögum sbr. lög nr. 12, 12. janúar 1900.

Við 3. Þessar tekjur eru taldar eins og í þessa timabils Qárlögum.

Við 5. gr.
Tekjuliðirnir eru taldir alveg eins og i íjárlögum nú. Athugasemdinni 

aftan við greinina er slept, því engin beiðni hefir komið um, að verja árgjaldinu 
eftirleiðis eins og áður.

Við 6. gr. 
Tillagið úr ríkissjóði er talið samkvæmt lögum um hina stjórnarlegu stöðu 

íslands i rikinu 2. janúar 1871.

2. kafli.

G j ö 1 d:

Við 8. gr. 
Til vaxta og endurgreiðslu á landsjóðsláni úr ríkissjóði Danmerkur ganga 

kr. 50,333,33 árið 1912 og kr. 49,000 árið 1913, eða alls kr. 99,333,33.



Með því afborgun samkvæmt samningnum greiðist á hverju misseri með 
kr. 16,666,67 í hvern gjalddaga fyrir sig, og vextir því greiðast eigi framar af 
afborguninni, en vaxtagreiðslan í fjárlögunum, sem nú eru, talin ofhátt hvort ár- 
ið um sig með kr. 333,33.

Samkvæmt lögum 9. júlí 1909 hefir verið tekið lán að upphæð kr. 1,500,000 
sem borguð var út með 98 og ávaxtast með 4T/2°/o á ári. Lánið greiðist aftur 
með kr. 25,000 á hverju misseri eftir lánssamningnum, sem lagður verður fyrir 
alþingi. Eftirstöðvar lánsins verða kr. 1,375,000 1. janúar 1912.

Með því lánið samkvæmt fyrirmælum laganna gekk til þess, að kaupa 
veðdeildarbréf fyrir 98, og á að ávaxtast og afborgast með leigum af hinum keyptu 
veðdeildarbréfum og þeim, sem dregin eru út, eru bæði tekjur og gjöld tilfærð 
innan stryks, en ekki tilfærð í áætluðum upphæðum í 1. og 7. gr. Ef ekki eru 
dregin út nægilega mörg hinna keyptu veðdeildarbréfa, svo að hrökkvi til að 
greiða afborganir, og sjóðfé heldur ekki er til nægilegt í því skyni, verður að 
selja svo sem með þarf af veðdeildarbréfum, og væntanlegt tap á þeim að teljast 
sem útgjöld við lánið. Greiðsluþóknun og auglýsingagjald, sem inna ber eftir 
samningnum, eru talin 150 kr. hvort árið.

Við 9. gr.
1. Laun ráðherraog risnufé er talið samkvæmt 2. gr. laga nr. 17, 

3/io 1903; auk þess hefir hann ókeypis bústað í ráðherrahúsinu.

2. Til u t anferða ráðherra virðist mega ætla kr. 2,000 um árið, 
eins og nú.

3. og 4. Laun landritara og þriggja skrifstofustjóra 
eru talin samkvæmt lögum nr. 17, 3/io 1903, 4. gr.

5. Tilaðstoðar og skrifstofukostnaðar. Fjárhæðin er 
látin halda sér óbreytt. Að vísu var kostnaðurinn 1908 full kr. 17,000, og 1909 
um 15,500 kr. Það má búast við, að kr. 16,000 hrökkvi nokkurn veginn næsta fjár- 
hagstimabil. Af Lögbirtingablaðinu var ofurlitill tekjuafgangur, árið 1908 26 kr., 
og um 50 kr. 1909, svo það hefir ekki iþyngt þessum gjaldlið.

6. Óbreytt frá þvi sem nú er, sbr. 6. gr. laga nr. 17, ’/io 1903.

7. Til viðhalds og umbóta á Stjórnarráðshúsinu. Eins 
og getið er um í athugasemdum við fjárlagafrumvarpið, sem lagt var fyrir alþingi 
1909, þarfnast húsið allmikillar aðgerðar og er því farið fram á sömu fjárveit- 
ingu sem þá. Að öðru leyti er þess að geta, að húsið er því nær óhæfilegt fyrir 
stjórnarráðsskrifstofurnar; það er langt um of lítið og illa fyrir komið. Ef auka 
ætti við einni skrifstofu, eins og komið hefir til mála, t. a. m. hagfræðisskrif- 
stofu, þá verður því ekki við komið. Það er jafnvel naumast hægt að bæta við 
manni á skrifstofurnar, þó þörf væri á því, vegna þrengsla. Það hlýtur þvi að 
reka þar bráðlega að, að bæta verður við húsið, eða ofan á það, en hlifst við að 
fara fram á það í þetta sinn.

Við 10. gr.
Sú grein er óbreytt eins og nú.



Við 11. gr.
Við A. 1. a. Til dómara og sýslumanna. Laun þessi eru 

talin eins og nú. Þau eru og eins sundurliðuð, sjá athugasemdir við Qárlaga- 
frumv. 1906 og 1907 (alþ.tíð. 1905, A. bls. 35—36) og eru talin samkvæmt lögum 
þeim, sem þar er til vitnað.

Við A. 1. b. Laun til hreppstjóra eru talin eins og nú.

Við A. 2. Sama fjárhæð sem áður.

Við A. 3. Til hegningarhússins í Reykjavik og við- 
hald fangelsanna. Þessar greiðslur eru hinar sömu og áður. En sú 
breyting er gerð, að liður A. 3 a—d og A 4 eru færðir saman i einn lið sbr. 23. gr. 4.

Við A. 4. Þessar greiðslur eru óbreyttar, en a—g liðunum er slengt sam- 
an í eitt, sbr. 23. gr. 4.

Við B. 1. Tilþess að gefaútStjórnartíðindiog 1 a n d s- 
hagsskýrslur. Liðirnir a—d eru óbreyttir.

Við B. 2. Þessi liður er látinn standa óhaggaður, þó likindi sé til, að 
kr. 8000 hrökkvi eigi alveg, einkum af því að ný simasambönd bætast við.

Við B. 3. Þessi liður er langt um of lágur; eins og sést á Landsreikn- 
ingnum fyrir árið 1908 (bls. 44) hefir gjaldið numið kr. 2,465,65. Vegna þess, 
að annað húsið á Þingvöllum mun verða selt hið bráðasta, og að hins vegar má 
til að vátryggja nýju skólahúsin á Hólum og Hvanneyri, þótt úr steini sé, virðist 
ekki mega áætla hér minna en kr. 2,500,00 hvort árið.

Við B. 4—8. Þessir liðir eru látnir haldast óbreyttir og er það að segja 
um 4. tölulið, að þótt hann fari liklegast töluvert fram úr áætlun á þessu íjár- 
hagstímabili, þá mun mega treysta því, að féð endist nærri lagi.

Við B. 9. Þessi kostnaður var árið 1909 fullar 6,000 kr. og í október 
1910 var hann orðinn fullar 3,000 kr. Stjórnin hefir oft og einatt eigi getað var- 
ist þeirri hugsun, er hún hefir fengið reikninga yfir spítalaveru sjúklinga hér á 
landi, að hrepparnir notuðu sér þessi lagafyrirmæli, til þess að koma þungum 
sveitarómögam á sjúkrahús að mestu leyti á landsins kostnað, og að sum sjúkra- 
hús og hæli seildust eftir slíkum sjúklingum til að bæta fjárhag sinn. Það munu 
nú varla verða tiltök að fá hér að lútandi fyrirmæli fátækralaganna afnumin með 
öllu, en öll sanngirni mælir þó með, að þau sjúkrahús, sem styrks njóta úr 
landssjóði, ivilni slikum sjúklingum, einkum þar sem sum þeirra eru afar dýr, 
heimta jafnvel 2 kr. á dag. Það er þvi lagt til, að aftan við þennan lið sé bætt 
þessari athugasemd: Þau sjúkrahús, og sjúkrahæli, sem styrks eru aðnjótandi 
úr landssjóði mega ekki krefjast hærra meðlags en 75 aura á dag með þeim 
sjúklingum, er nefndir eru í téðum greinum. Kostnað þennan mun ekki mega 
hafa lægri en 4000 kr. hvort ár, þó að þessi athugasemd verði samþykt.



Við 12. gr.
Við 1. Laun lækna. Þau eru talin nú í fjárlögum . ... kr. 75,200 

og má um sundurliðun þeirra vísa til athugasemda við fjárlagafrumv.
1910 og 1911. Með þrennum lögum nr. 58, 59 og 60 30/7 1 9 09, er 
þremur læknishéruðum bætt við með 1500 kr. launum hvert, sbr. lög 
nr. 34, 16/u 1907. Viðbót þvi ................................................................. — 4,500

Alls... kr. 79,700
Við 2. Þessi liður er óbreyttur.

Við 3. a—b. Eftir andlát Björns augnlæknis Ólafssonar veitti stjórnar- 
ráðið Andrési lækni Féldsted, er lagt hafði sérstaka stund á augnlækningar 
og framast í þeim suður í Vin, styrk þann, er Björn hafði haft, með því að það 
leit svo á, að alþingi hefði ætlast til, að styrkurinn væri veittur sérfræðing í augn-
lækningum, þó að hann væri eðlilega bundinn við nafn Björns, meðan hann var
á lifi. Það er því farið fram á , að styrkurinn sé nú bundinn við naín hins nýja
augnlæknis og hafður samur sem áður.

Við 4. S t y r k u r til tannlæknis í Reykjavík er talinn eins
og nú.

Við 5. H o 1 d s v e i k i sspitalinn. Styrkurinn sundurliðast þannig:
1912 1913
Kr. Kr.

a. laun lil starfsmanna............. ................................................ 5,450 5,550
b. viðurværi handa 77 manns, 49 aur. á dag.................. 13,771,45 13,771,45
c. klæðnaður sjúklinga ................................................ 1,000 1,000
d. meðul og sáraumbúnaður... .......................................... 1,400 1,400
e. eldsneyti............................... ............................................... 3,000 3,000
f. Ijósmeti.................................. .......................................... 650 650
g. viðhald á húsum ................ ................................................ 2,500 1,500
h. húsbúnaður.......................... ... ................................. 1,000 1.000
i. þvottur og ræsting............... ................................................. 800 800
k. greftrunarkostnaður .......... .......................................... 275 275
1. til skemtunar sjúktingum ................................................. 300 300

m. skattar m. m......................... .......................................... 1,300 1,300
n. ýmisleg útgjöld.............. . ................................................. 800 800

kr. 32,246,45 31,346,45
Þessi íjárhæð er talin 32,250 kr. f. á. og 31,350 kr. s. á. 
Um einstaka liði skal tekið fram :

um a. siðara árið er liðurinn talinn 100 kr. hæ.iri en hið fyrra, með þvi að laun 
yfirhjúkrunarkonunnar eiga, samkvæmt ráðningu hennar, að hækka um 
100 kr.

— b. Fæði er nú áætlað 49 a. á dag í stað 48 a. áður, sem stafar að nokkru 
leyti af hækkuðu verði ýmissa vörutegunda, og að nokkru af breytingu á 
matarskránni, sem hefir gerð verið nýlega.

— c. Hér gerð 200 kr. hækkun hvort árið, vegna þess, að áður var sjúklingum 
skylt, að hafa með sér tvennan fatnað, en nú engan.

— g. Nú er þörf á að mála allan spítalann að utan, og honum ætlað 1000 kr. 
meira fyrra árið, en venjulegt er.



um 1. Þessi liður er hækkaður um 100 kr. árlega vegna vaxandi kaupa á blöð- 
um og bókum.

— m. Þessi liður er hækkaður um 500 kr. hvort árið, vegna vatnsskatts og 
talsima.

Við 6. GeðveikishæliðáKleppi. Sá kostnaður er svo sundur-
liðaður, sem hér segir: Kr.
A. Laun læknis.................................................................................................. 2,400
B. Önnur útgjöld: 
' 1. Kaup starfsmanna.............................................................................. 3,950

2. Viðurværi handa 81 manns, 50 aur. á dag.................................. 14,782,50
3. Klæðnaður sjúklinga (30 kr.) ................................................ 1,800
4. Meðul og umbúðir ....................................................................... 500
5. Ljós og hiti ................................................................................ 3,600
6. Viðhald og áhöld ....................................................................... 2,300
7. Þvottur og ræsting........................................................................ 800
8. Skemtanir ....................................................................................... 200
9. Skattar m. m................................................................................ 1,000

10. Óviss útgjöld ............................................................................... 600
Alls 21,932,50

Þar frá dragast tekjur af spítalanum:
Meðgjöf með 58 sjúklingum 50 a. á dag .................. 10,585

— — 2 — 100 - - —................... 730
Tekjur af búinu................................................................. 1,000 12,315

Útgjöld alls 19,617,50 
talin í frumv. 19,600 kr.

Um liðina hvern fyrir sig, skal þess getið, sem hér segir:
um 2. Nú er gert ráð fyrir 60 sjúklingum í stað 55 áður.
— 3. 30 kr. minst takandi í mál til klæðnaðar hverjum sjúklingi.
— 5. Sami kostnaður og árið 1909.
— 6. Spítalalæknir hefir farið fram á, að veittar séu hér 2,700 kr. fyrra árið 

og 600 kr. meira hið síðara til að mála húsið. Með því læknir skýrir frá, 
og mikið af undirsængum og ábreiðum hafi verið keypt árið 1909, þykir 
nóg, að hækka liðinn um 200 kr. árlega til áhalda, og 300 kr. árlega til 
málunar.

— 9. Hér er auk skatta talið talsímagjald, lóðargjald og þóknun handa presti. 
Liðurinn hefir verið hækkaður um 200 kr. vegna vatnsskatts.

Loks hefir spítalalæknir farið fram á, að gerð yrði álma út úr hælinu úr 
steinsteypu handa 30 sjúklingum, og er giskað á, að það hús mundi kosta um 
60 þús. kr. En því verður stjórnin að hlífa landssjóði við i þetta sinn.

Við 7. Heilsuhælið á Vifilsstöðum. Sá kostnaður er, sem 
hér segir: 
a. Laun:

til læknis ........................................................................... kr. 3,200
— yfirhjúkrunarkonu ..................................................... — 720

Flyt kr. 3,920



Flutt kr. 3,920
til 3ja hjúkrunarkvenna.................................................... — 600
— ráðsmanns.....................................................   — 600
— ráðskonu........................................................................... — 400
— vélameistara ..   — 1,200
— vinnumanns................................................................... — 300
— keyrslumanns ............................................................ — 300
— 11 vinnukvenna ........................................................... — 1,220
— 1 vökukona ............................................................ — 180
— aukahjálpar ................................................................... — 200 kr. 9,020

b. Fæði áætlað 87 a. á dag fyrir mann .......................................... — 29,532,15
c. Meðul og hjúkrunargögn .......................................................... — 1,800
d. Þvotttur og ræsting .......................................................................... — 1,700
e. Eldiviður og Ijós .......................................................................... — 9,000
f. Viðhald húsa og véla ........................................................ ... — 2,750
g. Landskuld og vátrygging .......................................................... — 900
h. Garðar og götur.................................................................................. — 1,000
i. Áhöld................................................................................................. — 2,000
k. Ferðir og flutningar.......................................................................... — 800
1. Ritföng, talsimi og óviss gjöld .................................................. — 1,000

kr. 59,502,15 
Hér við bætist vextir og endurgreiðsla lánsfjár til að koma hús-
inu upp........................................................................................................ — 12,000
verður þá allur kostnaður................................................................. kr. 71,502,15

Tekjur hælisins áætlaðar:
Meðlag með 42 sjúkl. (kr. 1,50 á dag) ................................................ kr. 22,995

— — 20 — (— 1,25 - — ) .......................................... — 9,125
— — 6 — (— 2,50 -----).................................................... - 5,475
— — 2 — (— 2,00 - —) .......................................... — 1,460

kr. 39,065 
Hér við bætast tillög Heilsuhælisfélagsmanna og gjafir, sem 
áætlast........................................................................................................ — 8,000

kr. 47,055
Hér skortir þvi um 241/? þúsund króna, til að standast kostnaðinn,
en þar sein tekjurnar líklega eru heldur hátt áællaðar, hefir yfirstjórn Heilsu-
hælisins farið fram á styrk úr landssjóði 25,000 kr. hvort árið.

Með því, að alþingi hefir þegar sýnt, að það vill styrkja þetta afar-
nauðsynlega hæli, og með því að stjórnarráðið er eindregið á þeirri skoðun, að
greiða verði úr landssjóði þann halla, sem verður á reksturskostnaði Heilsuhælis- 
ins, og leggur það til, að 25,000 kr. séu veittar til Heilsuhælisins hvort árið. — 
Áætlun um tekjur og gjöld þess er samin af lækni og staðfest af yfirstjórn, og 
verður stjórnin að telja hana mjög nærri sanni.

Við 8. Önnur útgjöld. S t y r k u r til sjúkrahúsa. Með 
þessu er eigi einungis átt við sjúkrahús þau, sem áður hafa verið þann veg nefnd, 
heldur einnig svo nefnd sjúkraskýli; að dómi landlæknis mælir ekkert með 
að gera mun á sjúkrahúsum og sjúkraskýlum, sum sjúkraskýli standi langtum 



framar stöku sjúkrahúsum. Landlæknir leggur til, að styrkurinn sé veittur eftir 
tölu legudaga; þeir voru 9861 árið 1908. Með 3000 kr. styrk koma þá 30 aurar 
á hvern legudag, en síðan befir hæst við sjúkrahús á Þingeyri, og legudagatalan 
fer liklega vaxandi, og vill hann láta styrkinn hækka upp í 4000 kr., þó þannig, 
að styrkurinn skuli aldrei nema meiru en 30 a. hvern legudag. Landsjóðsstyrk- 
urinn á auðvitað að vera til þess, að sjúklingarnir þurfi að gjalda minna, en 
landlæknir segist hafa orðið þess var, að sum héruð, sem sjúkrahús eigi, noti 
styrkinn til þess að draga úr tillagi sínu til þeirra, en ekki til þess að lækka með- 
gjöfina með sjúklingum, og þess séu jafnvel dæmi, að héraðsbúar hafi grætt á 
sjúkrahúsi sínu. Hann leggur því til, að styrkveitingin úr landssjóði til sjúkra- 
húsanna sé bundin því skilyrði, að hvert hérað, sem sjúkrahús á, leggi að minsta 
kosti eins mikið til, eins og það fær úr landssjóði.

Þessa tillögu landlæknis hefir stjórnarráðinu þótt rétt að samþykkja.

Við 8. b. Útgjöld við bólusetningar sem hingað til hafa verið 
sétt í sérstökum lið eru óbreytt.

Við 8. c. Fé það, er veitt hefir verið til náms yfirsetuk venna 
hefir eigi hrokkið siðustu árin, en með því að búast má við, að námskonum fari 
heldur fækkandi, hefir eigi þótt þörf á að fara fram á hækkun.

Við 8. d.—8. Liðir þessireru látnirhalda sér óbreyttir. Sérstaklega skal það 
tekið fram um liðina d. og e., sem eru lögboðin gjöld, að ætla má, að þeir nægi, 
nema einhver óvenjuleg atvik beri að hendi, en þá má líka búast við mikilli 
hækkun, eins og áður hefir sýnt sig.

Við 13. gr.
A.

P ó s t m á 1.
Við 1. a. Laun póstmeistara eru talin eins og nú.

Víð 1. b. 1. Póstafgreiðslumenn í Reykjavík. Póstmeist- 
ari hefir lagt til, að þessi liður sé hækkaður um 2100 kr., ætlast hann til, að 
400 kr. af þeirri upphæð gangi til 1. póstafgreiðslumanns Þorleifs Jónssonar, og 
fær hann þá 2400 kr. í árslaun; 700 kr. gangi til þess að bæta kjör 2. og 3. 
póstafgreiðslumanns Páls Steingrímssonar og O. P. Blöndals, og fá þeir þá hver 
um sig 1800 kr. í árslaun, og svo sé fjórða póstafgreiðslumanni bætt við með 
1000 kr. launum.

Póstmeistari segir sem satt er, að vinna í pósthúsinu fari mjög vaxandi, 
bæði af þvi, að sendingum fjölgar og reikningshald og skriftir aukast; auk þess 
bætist nýjar póstafgreiðslur við, 3 hafi bæzt við á þessu ári (1910), og á næsta 
fjárhagstimabili sé gjört ráð fyrir, að 4 bætist við eða fleiri.

Með því að stjórnarráðið lítur svo á, að laun þau, sem hér er farið fram 
á, séu engan veginn of há, þegar litið er á starfstíma þessara sýslunarmanna, og 
einkum, hve mikil peningaábyrgð er samfara starfa þeirra, hefir það tekið þessar 
tillögur til greina. En jafnframt því sem bætt er við einum föstum póstafgreiðslu- 
manni, þykir mega heimta það, að pósthúsið sé haft opið 2 stundir hvern helgan 
dag, og er því breyting í þá átt gerð við athugasemdina við 3. lið a.



Ef þessi launahækkun verður samþykt, og jafnvel hvort sem er, er at- 
hugasemdin nú í fjárlöguvum við þennan lið óþörf, og þvi feld burtu.

Við 1. b. 2. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur. Þessi 
liður er hækkaður urn 1800 kr. hvort árið, vegna þess að í ráði er að stofna 4 
póstafgreiðslur, á Akranesi, Eyrarbakka, Þórshöfn og Ólafsvik.

Við c. Laun handa bréfhirðingarmönnum eru hækkuð um 500 
kr., af því í ráði er að fjölga þeim.

Skrá yfir fyrirhugaða skiftingu launanna milli póstafgreiðslumanna og 
bréfhirðingamanna, verður lögð fyrir alþingi.

Við 2. Póstflutningur. Sá kostnaður hefir numið 2 ár undanfarið 
rúmuin 50,000 kr., að frátöldu þvi, sem veitt hefir verið til póstflutninga með 
skipum, sem siglt hafa með fastri ferðaáætlun. Póstmeistari hefir því farið fram 
á. að þessi liður yrði hækkaður um 6000 krónur og hefir þótt ástæða til að taka 
þá beiðni til greina; en með því samningur sá, sem gerður hefir verið við Thore- 
félagið heimilar stjórnarráðinu að fá póstsendingar fluttar með millilandaskipum 
félagsins fyrir minna kaup — 6000 kr. — en áður, og með því félag erfingja O. 
Wathne er hætt að halda uppi ferðum, þá sparast þann veg talsvert fé og má 
því setja tillagið til skipa með fastri ferðaáætlun (23. gr. 11) niður í 8000 kr. úr 
12,000 Hækkun á þessum lið er því 2000 kr.

Við 3. Liðurinn a. er óbreyttur, nema að því er kemur til athugasemd- 
arinnar (sjá hér að framan), en liðurinn b. er hækkaður upp í 8000 kr., þar eð 
víða þarf að útvega nýja stinipla, þvi eldri stimplar, eru orðnir svo slitnir og 
brotnir, að þeir mega heita ónýtir.

B.
Vegabætur.

Við I. 1. a. og b. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við I. 2. Laun aðstoðarverkíræðingsins voru upphaflega (í 
fjárlögunum 1908—09) ákveðin 2,700 kr., en á alþingi 1909 voru þau færð niður 
í 2,000 kr., þó svo að aðstoðarmaðurinn, sem þá var, hélt 700 kr. sem persónu- 
legri launaviðbót. Hann, sera var mikill atorkumaður, veiktist síðan, og varð fyr- 
ir það að segja stöðunni lausri og fær því sá, sem nú þjónar henni 2,000 kr. i laun. 
Verkfræðingur landsins telur enga von til þess, að halda þessum manni áfram 
fyrir þau laun, og alls óvist, að hæfur maður fáist fyrir þau, en hins vegar sé 
ómögulegt að hafa full not af aðstoðarmanni, sé hann að heita má altaf nýr, sem 
búast megi við, að verði, því að hæfir menn uni ekki við þau laun til langframa. 
Hann leggur þvi til, að launin séu höfð eins og áður 2,700 kr., og getur stjórnin 
fallist á það.

Við I. 3. Skrifstofukostnaður. Landsverkfræðingur telur ókleift 
að komast af með minna en 700 kr. á ári í skrifstofukostnað.

Við I. 4. Sú fjárveiting óbreytt.



Við 1.5. Til e f t i r 1 i t s með v i ð h a 1 d i flutningabrauta, þeirra 
sem afhentar eru sýslufélögum, eru nú veittar 200 kr. siðara árið. Með því eng- 
in reynsla er enn fengin fyrir því, hve mikið eftirlit þetta muni kosta, er veiting- 
in látin standa óbreytt.

Við II. Til f I u t n i n g a b r a u t a.
Landsverkfræðingurinn gerir ráð fyrir því i tillögum sinum, sem lagðar 

verða fyrir alþingi, að í haust (1910) muni vanta þetta fé til að fullgera hér lögá-
kveðnar flutningabrautir.

Til Borgaríjarðarbrautar .................. .......... 55,000 kr.
Til Húnvetningabrautar .......................... ... 200,000 —
Til Skagfirðingabrautar .................. .......... 75,000 -
Til Eyjafjarðarbrautar .......................... 30,000 —
Til Reykjadalsbrautar.......................... ... ... 60,000 —
Til Grímsnesbrautar.................................. ... 150,000 —
Til Rangárbrúar .................................. 45,000 —
Til endurbóta á flutningabraut í Ölfusi..

Alls...
25,000 —

640,000 kr.
í yfirliti frá 1906 (Alþ.tið. 1907, A. bls. 257—271) var kostnaður þessi 

þá áætlaður 900 þús. kr., siðan hafa verið veittar alls 196 þús. kr. til framhalds 
flutningabrauta. Eftir því hefði átt að vanta rúmar 700 þús. kr., en eigi 640,000 
þús. kr. En fyrri áætlunin hefir reynst of há, einkum fyrir brýr yfir meiriháttar 
vatnsföll. Verkfræðingurinn vill láta leggja mikla áherzlu á flutningabrautirnar, 
og þær megi ekki draga lengur en beint er nauðsynlegt vegna fjárhags landsins. 
Þá fyrst, þegar þær séu á komnar, verði hægt að nota vagna, ekki einungis á braut- 
unum sjálfum, heldur komist bændur fljótt upp á að fara með þá um heima- 
lönd sin. Vagnar séu svo mikil framför, að þótt flutningabrautirnar gerðu 
ekkert annað gagn en þetta, þá væri vel til vinnandi að leggja þær.

Hann hefir þess vegna lagt til, að injög riflega verði nú lagt til flutninga- 
brauta, alls 192 þús. kr. Stjórnin telur þó ófært að ráðast í svo mikið á þessu 
fjárhagstímabili.

V ið II. 1. Borgarfjarðarbraut. Þegar búið er að eyða þeim 
30 þús. kr., sem veittar eru til hennar, má gera ráð fyrir, að eftir verði að leggja 
um IP/2 röst og gera brú á Þverá á Lundahyl. Vegurinn upp að Þverá (5 r.) 
mun kosta um 13,000 kr., og kæmist hann þá langt á leið árið 1912 með 10 þús. 
kr. fjárveitingu hvort árið; en síðara árið mætti fullgjöra hann og undirbúa vel 
(hlaða stöpla) við brúna, sem svo yrði fullgerð árið 1914.

V ið II. 2. H ú n v e t n i n g a b r a u t. Til þessarar brautar eru veittar 
10,000 kr. í fjárlögunum, sem nú eru, og er lagt til að halda henni áfram, og i 
því skyni veittar kr. 10,000 hvort árið.

V ið II. 3. R e y k j a d a 1 s b r a u t. Með því braut þessi er nú komin 
svo vel á veg, þykir nauðsynlegt, að halda henni áfram tafarlaust. Þess skal 
getið, að braut þessi verður líklega 30 þús. kr. ódýrari en ráðgert var í yfirlit- 
inu 1906.

V ið II. 4. Skagfirðingabraut. Til þess að byrja á þessari braut, 
sem er lögákveðin, er lagt til að veita 10,000 hvort árið.



Við II. 5. Þeirri braut, Grímsnesbr aut, þykir ómissandi að 
halda áfram, með þvi að hún er harla mikilsverð fyrir allþéttbygt hérað og verð- 
ur með tímanum akbraut austur að Geysi.

Við II. 6. Landssjóði ber að halda við þessum flutningabrautum: frá 
Reykjavík austur að vegamótum hjá Ingólfsfjalli (um 57 r.), frá Geithálsi til Þing- 
valla (36^/2 r.), og Fagradalsbrautinni að þriðjungi (væntanlega frá x/io 1911). 
Með þvi að viðhald vegarins frá Reykjavík austur fyrir Hellisheiði hefir orðið 
fremur á hakanum síðustu árin, meðan verið var að undirbua flutningabrautirnar í 
Árnessýslu og Rangárvalla til afhendingar, mun eigi veita af 9000 krónum hvort 
árið til viðhalds flutningabrauta.

III. Þjóðvegir.
Þótt umbætur á þjóðvegum landsins séu sjálfsagðar, eftir því sem við verð- 

ur komið, þá eru þær langt frá eins nauðsynlegar og umbætur og lagning flutn- 
ingabrauta; vegabætur á þjóðvegum gera ekkert gagn samsvarandi við flutninga- 
brautirnar. Þær gera mönnum skemtilegra að ferðast og fljótlegra lika, helzt fyrir 
lausríðandi menn, en ekki svo að neinn hagnaður komi nokkursstaðar fram. Yfir 
höfuð má segja, að það fé, sem varið er til flutningabrauta, sé lagt í arðberandi 
fyrirtæki, en því fé, sem varið er til að umbæta reiðfæra þjóðvegi, sæmilega greið- 
færa áður, sé eytt til þæginda og skemtunar.

Af þessum ástæðum, sem tilfærðar eru eftir landsverkfræðingnum, og 
stjórnin felst á, er lagt til, að því fé sem fært þykir að verja að þessu sinni 
til vegabóta, sé sem mest varið til flutningabrautanna, en lítið gert að vegabótum 
á þjóðvegum, annað en lagfæra brýr og nauðsynlegt viðhald.

Við III. 1. Mosfellssveitarvegur. Útlit er fyrir, að ólagt verði 
af þessum vegi, sem er akfær, um P/s r. í árslok 1911, auk brúar á Köldukvísl, 
sem ætla má að kosti um 3000 krónur. Mun því eigi veita af 6000 kr. fjárveit- 
ingu til þess að Ijúka víð vegagerð þessa.

Við III. 2. Brýr á Hverfisfljóti og Brunná. Hverfisfljót er í 
Fljótshverfi í V.-Skaftafellssýslu, og er afarvatsnmikið og straumilt jökulvatn; það 
hefir síðustu árin verið alófært niðri á söndunum, þar sem verið hefir þjóðleið 
yfir það til þessa. Á því er ágætt brúarstæði, að eins 17 stikur milli stöpla og 
klettar báðum megin. Brunná er þar rétt fyrir austan; hún verður að vísu ekki 
eins oft ófær og Herfisfljót, en er þó einatt mjög mikil á haustum. Það er því 
lagt til, að brúa báðar þessar ár í einu, og verða uppdrættir og sundurliðaðar á- 
ætlanir af þessum brúm lagðar fyrir þingið.

Við III. 3. Viðhald þjóðvega. Landsverkfræðingur telur 12 þús. 
krónur hvort árið munu nægja til þess að verða við öllum sanngjörnum kröfum 
um aðgerð á torfærum, ruðning á ógreiðfærum köfium, og til viðhaldsofaníburðar 
á upphleyptum köflum á þjóðvegunum, svo að þeir séu jafnan sæmilega reiðfærir.

Við IV. V. og VI. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti. Landsverkfræð- 
ingur telur nægilegt, er veija 150 kr. árlega til þessa ferjuhalds; alls ekki sann- 
gjarnt að veita jafnháan styrk og til dragferjuhaldsins á vesturós Héraðsvatna, 



því þar sé ferjan langt frá bæjum, svo að ferjumaður þurfi að vera við ferjuna 
allan daginn, en við Lagarfljót sé svifferjan á Steinsvaði um 20 mínútna gang frá 
bænum Stóra-Steinsvaði; þar hafi áður verið lögferja, og eigi örðugra að gegna 
svifferjunni en lögferjöunni áður, að því fráskildu, að hirðing ferjunnar sjálfrar, 
setning hennar á haustum o. s. frv., þarf auðvitað meiri vinnu nú. Réttast virð- 
ist, að Norður-Múlasýsla hefði tekið við svifferjunni án árlegrar meðgjafat úr 
landssjóði; en úr því það hefir ekki orðið, en styrkur hefir verið veittur, virðist 
nægilegt að hafa hann eins og lagt er til.

Við VIII. Þessi fjárveiting er óbreytt.

Við C.
Við I. Gufuskipaferðir. Sama fjárhæð, sem nú i íjárlögum. Sam- 

kvæmt heimild þeirri, sem stjórninni var veitt i þeim, hefir ráðherra gert samn- 
ing um 10 ár við gufuskipafélagið Thore, sjá Stj.tið. 1909 B. bls. 176—179. Það 
verður því að binda fjárveitinguna við nefnt félag, meðan það heldur samning- 
inn. Með því að tekin eru fram bæði í honum öll þau atriði, sem fjárlögin á- 
skilja, og líka í samningi þeim, sem jafnframt var gerður af hinni dönsku póst- 
stjórn og stjórnarráði íslands í sameiningu við Sameinaða gufuskipafélagið, virð- 
ist óþarft að taka þau inn i frumvarpið.

Við C. 2. Til gufu- og mótorbátaferða. Fjárhæðin er hækkuð 
um 1000 kr. hvort árið. Styrknum hefir verið varið 1909 svo sem hér segir:

1. Til Faxaflóa báts .......................................................................... kr. 12,000,00
2. — Breiðaíjarðar báts.................................................................... — 7,000,00
3. — ísafjarðar báts .......................................................................... — 5,000,00
4. — Eyjafjarðar báts .................................................................... — 11,000,00
5. — mótorbátaferða á Breiðafirði................................................... — 2,200,00
6. —------------- milli Vestmanneyja og lands............... — 600,00
7. —    upp eftir Hvitá ................................. — 750,00
8. —   — í Hvalfjörð.................................. — 350,°0

kr. 38,900,00

Við D.
Til ritsíma og talsíma.

Við I. Argreiðslur til ritsimafélagsins mikla norræna eru taldar eins og 
i núgildandi fjárlögum.

Við II. Til nýrra ritsimalagninga ogfl.

Við 1. Talsimi frá Borðeyri til Hvammsfjarðar (Búðardals). í siðasta 
fjárfagafrv. lagði stjórnin til, að lína þessi yrði lögð ásamt framhaldi til Stykkis- 
hólms. Alþingi gat þó ekki í það sinn fallist á tillöguna. Landsímastjórinn á- 
lítur þó, að nauðsyn beri til að leggja þessa linu, og stjórnin verður að vera 
honum samdóma um, að hún sé nauðsynleg. Til að fullgera þessa línu er lagt 
til að veita 14,000 kr. úr fandssjóði. Áætlun simastjóra verður lögð fyrir alþingi.



Við 2. Talsimi frá Borgarnesi til Stykkishólms. Um 
hann vantar að svo stöddu áætlun. Að simanum þeim er ætluð þessi leið fremur 
ur en beint frá Búðardal til Stykkishólms, er af því sprottið, að þar hefir hans not 
miklu meiri bygð en ef hann er lagður norðan fjalls, og þar þarf engan sæsíma.

Landsímastjórinn hefir farið fram á, að veitt yrði margfalt meira fé næsta 
fjárhagstímabil til nýrra símalagninga o. fl., árið 1912, 265,665 kr. og árið 1913 
162,000 kr., þar á meðal til nýrra símalagninga frá Húsavik til Vopnaíjarðar, til 
þess að strengja talsimalínu milli Borðeyrar og ísafjarðar, til þess að kaupa tal- 
simakerfi Beykjavíkur og fleira, en þótt sitthvað af þessu verði að teljast æskilegt, 
eða jafnvel nauðsynlegt, þá verður það að bíða betri tíma. Allar tillögur sima- 
stjórans verða lagðar fyrir alþingi.

Við III. Til starfrækslu landsímanna.
Við 1. Laun landsímastjóra ásamt viðbót fyrir sjálfan hann eru talin 

samkvæmt lögum nr. 31, 16. nóv. 1907.

Við 2. Bitsímastöðin i Reykjavíkm. m. Þessi kostnaður er 
svo sundurliðaður sem hér segir. 1912. 1913.

kr. kr.
a. Laun aðstoðarmanns og aukavinna................. 3,000 3,000
b. Laun tveggja simritara alt að........................ 2,800 2,800
c. Laun þriggja talsímameyja................................. 2,000 2,200
d. Laun sendla...................................................... 900 1,000
e. Aukaþjónusta......................................................... 500 500
f. Viðhald, eldiviður, Ijós og ræsting................. 1,000 1,000
g. Ýmisleg útgjöld ................................................. 500 500

10,700 11,700
Um þá liði, sem hækkaðir eru, er þess að geta: Við c. Vegna vaxandi 

simaviðskifta hefir mátt til að bæta við einni talsimamey. Síðara árið er gert
ráð fyrir launahækkun handa þeim, sem lengst hafa verið við símann; sama er
um liðinn d. Lið g. þykir eigi fært að áætla lægri en 500 kr.

Við III. 3. Ritsimastöðin á Akureyr i. Þessi liður sundurlið-
ast þannig: 1912. 1913.

kr. kr.
a. Laun stöðvarstjóra............................................. .. 2,000 2,000
b. Laun símritara.......................................... .. 1,200 1,200
c. Laun tveggja talsímameyja.............................. .. 1,400 1,500
d. Aukaþjónusta ................................................. 400 400
e. Sendill .................. ...................................... .. 400 400
f. Húsaleiga, eldiviður, Ijós, ræsting.................. 1,000 1,000
g. Ýmisleg útgjöld ............................................... .. 400 400

6,800 6,900
Hin litilfjörlega hækkun kemur fram af sömu orsökum, sem áður er frá 

skýrt: væntanlegri launahækkun.



Við III. 4. Ritsímastöðin á Seyðisfirði. Þessi liður er þann
veg sundurliðaður: 1912. 1913.

kr. kr.
a. Laun stöðvarstjóra ásamt húsnæði......... . ... 2,570 2,570
b. Laun tveggja símritara .......................... ... 2,800 2,800
c. Laun tveggja talsímameyja......................... . ... 1,400 1,500
d. Aukaþjónusta ......................................... ... 250 250
e. Sendill ........................................................ . ... 600 600
f. Húsaleiga, eldiviður, Ijós, ræsting.......... ... 380 380
g. Ymisleg útgjöld ........................................ . ... 400 400

8,400 8,500
Um hækkunina er sama að segja og við liðina næst á undan.

Við III. 5. Ritsimastöðiná ísafirði. Lostnaður á þessa leið:
1912. 1913.

kr. kr.
a. Laun stöðvarstjóra...................................... .......... 2,000 2,000
b. Laun þriggja talsímameyja ......... ... ... 2,000 2,000
c. Aukaþjónusta......................................................... 250 250
d. Sendill......................................................... ... 400 400
e. Húsaleiga, eldiviður, Ijós, ræsting ......... .. .. 850 850
f. Ymisleg útgjöld.......................................... ... 400 400

5,900 5,900
Um hækkunina er þetta að segja: Við lið a. Ætlast er til að hækka 

launin frá 1912, svo að simastjórinn fái sömu laun og stöðvarstjóri á Akureyri. 
Liðurinn c. er nýr, því stöðin á írafirði er yngri en hinar fyrri; en þar mun 
eins þurfa að gera ráð fyrir aukaþjónnstu og i öðrum bæjum.

V ið III. 6. Ritsímastöðin á Borðeyri. Þessi liður er 50 kr. 
hærri en nú, og stafar hækkunin af þvi, að til eldiviðar og fl. er ætlað 50 kr. 
meira en áður. Um sundurliðunina sjá Alþ.tíð. 1909, A. bls. 46—47.

V ið III. 7. Simastöð í Hafnarfirði. Kostnaður þar hefir hing- 
að til verið tekinn af útgjöldum við eftirlitsstöðvar; en með þvi að stöð þessi er 
rekin algerlega á sama hátt sem aðrar stöðvar, t. a. m. stöðin á Borðeyri, 
virðist rétt að hafa sérstakan lið fyrir hana. Reksturskostnaður þar er 1,000 kr. 
samkvæmt samningi.

V ið III. 8.—9. í frumvarpi til íjáraukalaga fyrir þetta íjárhagstímabil 
er farið fram á tjárveilingu til loftskeytasambands mtlli Reykjavikur og Vest- 
mannaeyja, og má gera ráð fyrir, að það verði starfrækt árin 1912 og 1913. Til 
starfrækslu stöðvanna er farið fram á 3000 kr. til hvorrar um sig, en auðvitað 
er sú íjárhæð bygð á ágizkun einni.

V ið III. 10. Ú t g j ö 1 d v i ð e f t i r 1 i t s s t ö ð v a r m. m. Þessi útgjöld 
fara vaxandi, ettir því sem Hnurnar og stöðvarnar aukast, og þykir eigi takandi 
í mál að áætla þau lægri en 2000 kr.

Við IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng. Þessi liður 
er óbreyttur.



Við V. Landsímastjóri telur nauðsynlegt að hækka þennan lið upp i 2000 
kr. á ári, eins og var í fjárlögum 1908—1909.

Við VI. Viðhald landsimanna. Eftir þvi sem símarnir fjölga 
og aðrir eldast, verður að ætla meira til viðhalds; er því lagt til, að veittar séu 
í þessu skyni 9 þús. kr. hvort árið.

Við VII. Sú fjárhæð hefir numið rúmlega 500 kr.; og er því sett 550 kr. 
á ári.

E.
V i t a m á 1.

Við I. Til e f t i r 1 i t s með vitum. Eflirlitsmaðurinn hefir farið fram á, 
að þóknun hans verði hækkuð upp í 1000 kr„ en stjórninni hefir að þessu sinni 
eigi þótt næg ástæða til að taka þá beiðni til greina.

Við II. Ö n d v e r ð a r n e s v i t i er nýr; reksturskostnaður er aðallega 
fólgin í endurgjaldi fyrir gas, flutningi á þvi, fægiefni og málun á vitanum.

Við III. Elliðaeyjarviti. Vitavörður hefir hingað til haft að eins 
200 kr. árskaup, en það er langt um of lítið fyrir gæzlu vitans, eigi hún að vera 
i nokkru lagi; nú hefir vitanum verið breytt, 2 lampar með speglum settir upp í 
stað 1, og gæzlan því talsvert meiri; virðist þá kaupið ekki mega minna vera 
en 400 kr., er miðað er við kaup annara vitavarða, einkum þess við Arnarnes- 
vita. Reksturs- og viðhaldskostnaður verður með engu móti áætlaður minni en 
450 krónur á ári.

Við IV. A r n a r n e s v i t i. Við þennan lið og þá sem þar koma á eftir 
er ítarlegri sundurliðun slept, og liðunum að eins skift í: a) laun vitavarðar og 
b) reksturs- og viðhaldskostnað, en auðvitað eru þar í fólgin fyrst og fremst olia, 
kol o. fl. Hér er reksturskostnaður færður niður í 500 kr., með þvi það hefir 
reynst nóg.

Við V. S i g 1 u n e s v i t i. Um launahækkun vitavarðar er vísað til þess, 
sem segir í athugasemdum við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1910 og 1911; rekst- 
urs- og viðhaldskostnaður er hækkaður úr 450 kr. upp í 600 kr.; verði reist 
íbúðarhús handa vitaverði, svo sem vænta má, verður viðhaldskostnaður meiri, 
og auk þess nokkuð aukinn kostnaður til eldiviðar og Ijósa.

Við VI. Flateyjarviti er nýr, og er mjög nauðsynlegur fyrir skip 
til og frá Eyjafirði, en þar er afarmikil sigling alt haustið og fram á vetur. Þegar 
þessi viti er kominn, og búið að koma upp vita á Skagatá með vita á Kálfs- 
hamarsnesi, sem ráðgert er að verði 1914, þá má heita að Norðurland sé orðið 
sæmilega vitum búið. Vitinn á að vera sjálfhreyfiviti með acetonljós með um 16 
miluíj. sjónarvídd, og mun kosta 14 þús. kr.

Við VII. Rifstangaviti verður reistur að sumri, samkv. fjárlögnm 
1910—1911, 13. gr„ E. VI. Gæzla vitans er áætlað að fáist fyrir 150 kr„ og að 
reksturs- og viðhaldskostnaður verði 400 kr. á ári.

Við VIII. Langanesviti er nýr, og kostnaður settur eftir ágizkun.



Við IX. D a 1 a t a n g a v i t i. Vitavörður hefir farið fram á að fá launa- 
hækkun, og mælir eftirlitsmaður vitanna mjög með því; telur hann sanngjarnt 
að hækka þau úr 400 kr. upp í 600; vitavörður hafi ætíð reynst sérlega vel, hann 
sé reglusamur og pössunarsamur, og eigi því fyllilega launahækkun skilið, og það 
þvi fremur sem vitinn sé á afskektum stað, og aðflutningar því erfiðir. — Rekst- 
urskostnaður sami sem fyr.

Við X. D y r h ó 1 a e y j a r v i t i er nýgerður; það er sjálfhreyfiviti með 
acetonsljósi og viðhald því mjög ódýrt. Um kostnað farið eftir ágizkun.

Við XI. Vestmannaeyja v i t i. Sá liður er hækkaður um 25 kr.

Við XII. Reykjanesviti. Sá liður er hækkaður um 125 kr., vegna 
aukavitans, sem við hefir bæzt.

Við XIII. Garðskagaviti. Reksturskostnaður er hækkaður úr 716 
kr. upp í 750 kr. Lagt er til að veita 2500 kr. f. á. til að leggja gangbrú út að 
vitanum; í stórbrimum gengur sjór yfir svæðið milli vitans og íbúðarhússins, svo 
alófært getur orðið þar i milli; virðist því nauðsynlegt að leggja trébrú út til 
vitans, og er talið víst, að hún muni eigi fara fram úr 2500 krónum.

Við XIV. Gróttuviti. Laun og reksturskostnaður óbreyttur. Um- 
sjónarmaður vitanna telur mjög nauðsynlegt að breyta vita þessum í blossavita, 
svo að skip villist ekki á honum og skipaljósum; ætlast hann til, að það verði 
gert með þeim hætti, að acetonljós með sjálfhreyfiútbúnaði verði sett upp í Ijós- 
krónuna og Ijóskerið, sem nú er; kostnaður til þess áætlaður 3500 kr. Með því 
sparast talsvert í gæzlukostnaði; að vísu er eigi hægt að lækka kaup vitavarðar, 
sem nú er, sem er mesti reglumaður, meðan h a n n hefir gæzluna á hendi, en 
gera má ráð fyrir, að hann geti fengið bráðum aðra vitagæzlu, og þá mundi 
gæzla eigi kosta meira en um 100 kr.

Við XV. S t y r k u r til þess að halda u p p i leiðarljós- 
u m. í þessum lið er tekin saman 2 Ijós, á Skipaskaga og Gerðatanga, sem 
hafa verið kölluð vitar, en hafa i rauninni ekki átt það nafn skilið, þvi þau hafa 
ekkert gagn gert siglingum með ströndum fram, heldur einungis svo sem leiðar- 
Ijós fyrir fiskiskip, og Ijóstími þeirra er talsvert styttri en landsvitanna. Fjár- 
veitingin til Skipaskagaljóssins er sett niður í 75 kr. úr 300, því meira hefir ekki 
verið til þess kostað að undanförnu. Fjárveitingin til Gerðatangaljóssins er óbreytt.

Við XVI. Til viðhalds eldri sjómerkjum og u p p set n - 
ingar á nýjum. Það er nýr liður. Sjómerki eru óvíða til, í rauninni að 
eins tvö, á Grímsey í Steingrímsfirði og á Helguskeri í Hafnarfirði, en það er 
alveg nauðsynlegt siglinga vegna, að koma sjómerkjum upp langtum víðar, enda 
hefir lengi verið kvartað undan sjómerkjaleysi. Til viðhalds hinum gömlu sjó- 
merkjum er þvi farið fram á 200 kr. fjárveiting f. á. og 2000 hið siðara, aðallega 
til að koma upp nýjum sjómerkjum.

XVII. Ýmisleg útgjöld, svo sem til áhalda og verkfærakaupa, eru 
áætluð 500 kr. árlega, en fyrra árið er sú íjárveiting hækkuð um 600 kr., sem 
ætluð er til kaupa á slökkviáhöldum.



Við 14. gr.
A. Til kirjumála.

Við a. 1. og 2. Laun biskups eru talin samkvæmt lögum 9. desbr. 1889 
1. gr., og skrifstofukostnaður eins og áður.

Við b. 1. Það er sjálfgefið, að uppbótin til prestakalla samkvæmt lögum 
27. febr. 1880, 1. gr. fellur smám saman niður. Arið 1909 nam hún fullum 4500 
kr., og í síðustu fardögum (1910) féllu niður all-stórar fjárhæðir, svo að færa 
má lið þennan niður um 3,000 kr. að biskups hyggju.

Við b. 2. Bráðabirgðauppbótin færist líka smám saman niður, eftir að 
prestar eru komnir á föst laun, en að þessu sinni, þykir þó eigi eigandi undir 
að færa hana meira niður en um 500 kr. fyrra árið og 1000 kr. hið siðara.

Biskup hefir bent á það, að al-ókleift sé prestum, sem sitja í kanptúnum, 
að komast af með 1,300 kr. laun, og leggur hann því til, að nokkrum hluta 
þessarar uppbótar, t. a. m. 1,000 kr„ inætti verja til húsaleigastyrks handa prest- 
um í kauptúnum. Landsstjórninni virðist ástæða til, að taka þessa tillögu til 
greina. og hefir því sett þar að lútandi athugasemd við þennan lið.

3. liður við b. tölul. í fjárlögum nú er feldur burtu. Uppbót þessi »til 
nokkurra brauða i fyrverandi Hólastitti« var smjörleignauppbót og talin vera 600 
kr. Nú eru allir þeir prestar, sem þessarar nppbótar nutu, komnir undir nýju 
lögin, nema presturinn á Akureyri, sem fær tæpar 10 kr. á ári, og hinn þjónandi 
prestur í Þönglabakkasókn, sem fær fullar 20 kr. á ári; þessar smá-fjárhæðir 
virðist eðlilegast, að Prestlaunasjóður greiði.

Við b. 3. Þessí fjárveiting er óbreytt.

Við b. 4. Framlag til Prestlaunasjóðs. Það hefir fardaga- 
árið 1909—10 numið kr. 36,810, og fardagaárið 1910 —1911 virðist það ætla að 
verða enn hærra, Má því eigi ætla það lægra en 40,000 kr. hvort árið.

Við B.
Til kenslumála.

Við I. Prestaskólinn. Þessi fjárveiting er í heild sinni óbreytt, nema 
liðurinn b. 8. er hækkaður um 200 kr. á ári. Forstöðumaður prestaskólans hefir 
bent á, að styrkurinn til að gefa út kenslubækur hefi ekki verið notaður síðan 
1904, af því að hann sé svo h'till — einar 25 kr. undir hverja örk prentaða —, 
að ekki hrekkur fyrir prentun, pappír og heftingu, hvað þá að höfundurinn fái 
nokkur ritlaun; hann fer því fram á, að styrkurinn verði færður upp í 45 kr. 
fyrir hverja prentaða örk, en þó svo, að hægt sé að gefa út minst 10 arkir á ári. 
Með því að beiðni þessi virðist sanngjörn, og landsstjórnin telur æskilegt, að 
fyrirlestrar á prestaskólanum verði prentaðir, hefir hún tekið beiðni þessa til 
greina. Um sundurliðun visast til athugasemda við fjárlög nú.

Við II. Læknaskólinn.

Við a. Laun. Sundurliðuð eins og að undanförnu.



Við b. 1—9. Eftir tillögum landlæknis eru gerðar þær breytingar, er 
hér segir:

1. liður, húsaleigustyrkur, er hækkaður upp í 1600 kr. á ári, og 2 liður, 
námsstyrkur er hækkaður upp í 2000 kr. á ári, með því nemendum fer ávalt 
fjölgandi, eru nú 19; 4. liður er hækkaður um 150 kr. á ári. Þessi hækkun 
stafar af því, að konulíkan (phantom) skólans er orðið ónýtt og óhafandi. Gott 
konulikan er alveg nauðsynlegt við kensluna í yfirsetufræði; það kostar 300—400 
kr.; 9. liður, ýmisleg útgjöld, er hækkaður uin 120 kr. á ári; það stafar af vatns- 
skatti og af þvi, að innanstokksmunir skólans, sem hingað til hafa verið óvá- 
trygðir, hafa nú verið vátrygðir. Vátryggingin kostar 52 kr. (fyrir 5000 kr. tjár- 
hæð) á ári og vatnsskattur er kr. 62,52.

Við III. Lagaskólinn.

Við a. Laun. Sundurliðun eins og nú.

Við b. og c. 1,—7. Liðirnir eru óbreyttir. Að vísu hefir forstöðumaður 
skólans farið fram á, að húsaleigustyrkur og námsstyrkur yrði nokkuð hækkaður, 
en sé nemendatala lagaskólans borin saman við nemendatölu læknaskólans, þá 
virðist ekki tilefni til hækkunar.

Þá hefir hann og lagt til, að styrkur til útgáfu kenslubóka yrði töluvert 
hækkaður, en til þess þykir þó eigi næg ástæða að svo stöddu, enda mun stjórnin 
telja sér heimilt, að fara nokkuð fram úr fjárveitingunni, ef þess er brýn þörf.

Við IV. Hinn a 1 m e n n i mentaskóli.
Við a. Laun eins og áður samkvæmt lögum 9. deshr. 1889, 6. gr.
Við b. A ð s t o ð a r f é. I’essir liðir eru óbreyttir.

Við c, 1 —13. Við þessa liði eru gerðar þær breytingar, er nú skal 
greina. 5. liður, timakensla, er hækkaður um 2000 kr. á ári Fjárveitingin, 1200 
kr., hefir ekki hrokkið til hin siðari árin, verið um 1600 kr. að jafnaði, þar við hæt- 
ist svo, að vegna vaxandi aðsóknar að skólanum heíir orðið að tvískifta 4. bekk, 
og búast niá við, að jafnvel þuríi að tvískifta lleiri bekkjum. Hið minsta, sem 
gera má ráð fyrir, er þvi tviskifting á einum hekk og kostar hún 1600 kr.; getur 
þessi liður því ekki orðið lægri en 3,200 kr. á ári.

9. liður, vmisleg útgjöld, er ha>kkaður uin kr. 200; gengur það fé til að 
vátryggja alla muni skólans og söfn, en það hefir alt hingað til verið óvátrygt 
nema náttúrugripasafnið.

10. liður er lækkaður ofan i 300 kr. á ári, með því að skólinn er nú 
sæmilega birgur að kensluáhöldum, og iðgjald fyrir eklsvoðaábyrgð náttúrugripa- 
safnsins, sem að undanförnu hefir verið greitt af þessum lið, fellur nú undir 
næsta lið á undan.

Við V. G a g n f r æ ð a s k ó 1 i n n á A k u r e y r i.
Við a. L a u n. Þau eru samkvæmt lögum nr. 20, 9. júli 1909 þessi: 

laun skólameistara ..................................... kr. 3,000,00
— 1. kennara.................................................. — 2,000,00
- 2. —   — 2,000,00
— 3. —   — 1,600,00

kr, 8,600,00



Við b. Önnur útgjöld. Eftir tillögum skólameistara er farið fram 
á þessar breytingar. 2. liður, til eldiviðar og Ijósa, er hækkaður um 200 kr., með 
þvi að 500 kr. hafa reynst ónógar. 3. liður, til sima og aukakenslu, er hækkaður 
um 700 kr„ og er það nákvæinlega það, sein nú er greitt. 5. liður, ýmisleg út- 
gjöld, er hækkaður um 200 kr., og er ætlast til, að af þessum lið sé dyraverði 
goldið 400 krónur.

Við VI. Kennaraskólinn.
Við a. L a u n. Þau eru talin samkvæmt lögum nr. 63,2,ii 1907, 5. gr. 

og sundurliðast svo, sem skýrt er frá í athugasemdum við íjárlagafrumvarpið 
1910 — 11.

Við h. Önnur útgjöld. Eftir tillögum skólastjóra eru gerðar þessar 
breytingar: 1. liður, til tímakenslu, er hækkaður um 200 kr. á ári; og 6. liður, 
ýmisleg útgjöld söinuleiðis um 200 kr., og er œtlast til, að af þeim lið sé greitt 
nauðsynlegt viðhald á skólahúsinu, sem varla mun verða mikið, þar sem húsið 
er svo nýtt. Loks er 6. lið, sem er í gildandi íjárlögum, til æfingjabekkjar breytt 
þannig, að hann er færður til, og talinn 2. liður, og fjárhæðin talin veitt auka- 
kennara, því hún er beinlínis laun hans.

Við VII. Stýrimannaskólinn.
Við a. og b. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við VIII. Til annarar kenslu.
Við a. 1—3. K ve n n a s k ó 1 i n n í Reykjavík. Þessir liðir eru ó- 

breyttir; að vísu hefir stjórnarnefnd skólans farið fram á talsvert hærri fjárhæð 
til skólans, en þar sem tillagið var mikið hækkað á síðasta þingi og skólinn þó 
verður að teljast einkastofnun, verður hann að reyna að komast af með sama 
nú. Hagur landssjóðs er ekki heldur svo góður, að hann geti verið ör á fé til 
útláta, sem eigi eru beint nauðsynleg.

Við a 4. og 5. K v e n n a s k ó 1 i n n á B 1 ö n d u ó s i. Þessir liðir eru 
óbreyttir.

Við b. Þeirri gagngerðri breyting á fjárveitingum úr landssjóði til barna- 
kenslu og unglinga er stungið upp á í þessu fjárlagafrv., í sambandi við nýtt 
fræðslulagafrumv. að landssjóður styrki upp frá þessu að eins ungmennafræðslu í 
landinu, en barnafræðslu ella að eins með farkenslu.

Um liðina b, 1., 2., 4., 5„ er það að segja, að þeir eru settir aðallega 
eftir ágizkun.

Hvitárbakkaskólinn og unglingaskóli á ísafirði telst með ungmennaskólunum.
Liðirnir 6„ 7. a—b. og c—f, eru óhreyfðir.
Við g. Til kenslu heyrnar- og málleysingja. Þessi liður er hækkaður

upp í 7000 kr. með þvi að 14 börn eru nú í skólanum í stað 12 að undanförnu. 
Skólastýra befir auk þess fengið launahækkun.

Þessi liður er óbreyttur.
Við IX. Til sundkenslu.



Við 15. gr.
Við 1. Landsbókasafnið.

Við 1. a.—c. Launin eru ákveðin i lögum nr. 56, 22. nóvbr. 1907, 2. 
og 3. gr.

Við 1. d. Landsbókavörður hefir farið fram á, að þessi liður sé hækk- 
aður um 2000 kr. árlega; en til þessa virðist ekki næg ástæða, sjá athugasemdir 
við frumvarp til núgildandi íjárlaga. Alþ.tíð. 1909 A. bls. 54.

Við 1. e. Til bókbands. Þessi liður er eftir tillögum bókavarðar 
hækkaður um 300 kr. f. á. og 400 kr. s. á. Safnið á fjölda bóka og einkum 
handrita t. a. m. alt handritasafn Bókmentafélagsins óbundið, og virðist nauðsyn- 
legt að koma þeim sem fyrst í band.

Við 1. f. Fjárveiting þessi er um samning spjaldskrár, en með því að til 
kostnaðar við spjaldskrána telst fleira en samning hennar, svo sem kaup á spjöld- 
um, ritvél og afritanir, þá virðist réttara að orða þennan lið svo: Til kostnaðar 
við spjaldskrá.

Við 1. k. í fjárlögunum nú er ekkert fé ætlað til óvissra útgjalda safns- 
ins, sem þó var áður. Slík útgjöld eru prentun eyðublaða, ritföng, talsími, aug- 
lýsingar o. fl. í þessu skyni er stungið upp á að setja hér nýja fjárveiting, 250 
kr. hvort árið.

Við 2. a.—e. Landsskjalasafnið. Sú ein breyting er gerð á þeim 
lið, að b. lið i fjárlögunum nú er skift i tvent; fyrri liðurinn er ætlaður til að- 
stoðar, en siðari til að binda inn og búa um skjöl, enda virðist þessi skifting 
eðlilegri; laun aðstoðarskjalavarðar eru sett 1000 kr., eins og 2. aðstoðarmanns 
við landsbókasafnið, og til bókbands m. m. er sömuleiðis ætlaðar 1000 kr., og má 
ekki minna vera. Nemur þá hækkun til skjalasafnsins 400 kr. á ári.

Við 3. Forngripasafnið.
Við a. Laun. Þau eru talin samkvæmt lögum nr. 40 16/n 1907, 24. gr.

Við b. Þessi liður er óbreyttur.

Við c. Fornmenjavörður hefir bent á, að við niðurlagningu ýmissa kirkna 
og sameiningu þeirra við aðrar séu nú falir ýmsir dýrmætir kirkjugripir, sem eigi 
að lenda i safninu, en eigendur og íjárhaldsmenn kirknanna vilja eigi láta þá af 
hendi nema gegn endurgjaldi; telur hann því nauðsynlegt, að styrkurinn i þess- 
um lið sé aukinn; biskup hefir stutt þessa beiðni, og tjáð sig henni samdóma. 
Af þessum ástæðum hefir þessi liður verið hækkaður um 500 kr. á ári.

Við d. Liðurinn er óbreyttur.

Við 4. Til Náttúrufræðisfélagsins: Liðurinn er óbreyttur.

Við 5. Safnhúsið. Liðurinn a. er hækkaður um 1000 kr., eldiviður 
og Ijós mun eigi nema minna en 2,800 kr. og vatnsskattur um 400 kr.

Við b. Liðurinn er óbreyttur.

Við c. Til v i ð h al d s og á h al d a er ætlað 2,000 kr. f. árið og 1,000 



kr. hið síðara. Eins og nú er, vantar girðingu um lóð hússins, og er hún þvi 
alveg óvarin, og notuð til leikvallar handa börnuni, til hrossabeitar o. fl. Virðist 
alveg sjálfsagt að girða lóðina, helzt úr steinsteypu, og er svo áætlað af verkfróð- 
um manni, að steinsteypugirðing kosti frá 850 —900 kr. Auk þess þarf að end- 
urbæta gólfin, einkum á efsta lofti, þar sem forngripasafnið er geymt; sement- 
steypan hcfir mishepnast þar og viðar, svo að hún molnar upp og veldur ryki; 
lil þess að endurbæta þetta mun eigi veita af 500 kr.; auk þess þarf víða að kalka 
veggi, og alveg að mála þakið að nýju; því menja sú, sem það var málað með,
heíir reynst svikin vara. Kostnaður sá mun verða um 400 kr. Ennfremur vant-
ar salerni, og alla tráræslu frá húsinu, og mun þá fjárhæð sú, sem fram á er
farið, vart reynast of há; að öðru leyti munu nánari skýrslur og áætlanir um
kostnaðinn til fráræslu verða lagf fyrir þingið.

Við 6—‘26, ‘28 og 30—31. Þessir liðir eru óbreyttir, eins og mi í fjárlögunum.

Við 27. Þessi liður er settur kr. 2,000 hvort árið, í stað þess að hann 
er nú kr. 2,000 f. á. og kr. 1000 s. á.

Við 29. Til jarðskjálflarannsókna. Forstöðumaður stýri- 
mannaskólans hefir haft þann starfa á hendi, að gæta jarðskjálftamælisins, og 
hefir fengið fyrir það 250 króna þóknun á ári. Hann telur þá þóknun langt um 
of litla, og er landsverkfræðingur Krabbe honum sammála um, að hún megi ekki 
vera minni en 400 kr. Vegna raka í kjallaraherbergi því, sem mælirinn er 
geymdur í, hefir orðið að setja þar lítinn gasofn til að hita það upp og verja 
raka. Af þessum ástæðum er liður þessi færður upp í 500 kr., og er svo tilætl- 
ast, að 350 kr. gangi til gæzlu, og 150 kr. til að hita klefann og til annars 
kostnaðar.

Við 16. gr.
Til verklegra fyrirtækja.

Við 1. Til bændaskólans á H ó 1 u m .
Við a og b. Launin (a) eru sett samkvæmt lögum nr. 18, 10. nóvbr. 

1905. Laun aðstoðarkennarans (b) eru óbreytt.
Við c. Onnur útgjöld. Við þennan lið er gerð sú breyting á 3. lið, að 

hann er ha^kkaður um 300 kr., upp í 900 kr.; en það er meðaltal þess sem farið 
hefir 3 árin síðustu til kola og Ijósa. 5. liður er hækkaður upp í 1000 kr. vegna 
þess, að nauðsynlegt mun vera að gera talsvert við gamla skólahúsið, einkum 
glugga. Skólastjóri hefir farið fram á ýmsar fjárveitingar, svo sem til að kaupa 
smíðatól, til kaups handa smíðakennara, til leikfimishúss, áhaldakaupa og fleira, 
en stjórnin sér ekki fært að sinna því að svo stöddu; telur rétt að bíða eftir 
nýja skólahúsinu, að það sé fullgert, og hvernig það reynist.

Við 2. T i 1 bænda skó’l a ns á H v a n n e y r i.
Við a. og b. Þessir liðir eru óbreyttir.
Við c. Þessir liðir eru breyttir, 1., 3. og 5. Fyrsti liður er eftir tillögum 

skólastjóra lækkaður ofan í 700 kr., en 2. liður hækkaður upp í 700 kr., með því að 
skólastjóri telur ekki hægt að komast af með minna i hinu nýja húsi, en auðvitað styðst 



það við ágizkun eina. 5. liður er hækkaður um 200 kr. á ári, því gera þarf við 
ibúð skólastjóra, og mun þessi litla hækkun hrökkva til þess.

Við 3. Til Torfa Bjarnasonar. Þessi liður er óbreyttur.

Við 4. Til Eiðaskólans. Þessi liður er sömuleiðis óbreyttur.

Við 5. Til b ú n a ð a r f é 1 a g a. Þessi liður er sömuleiðis látinn halda 
sér óbreyttur.

Við 6. Til Búnaðarfélags íslands. Stjórn félagsins hefir sótt 
um, að styrkurinn yrði hækkaður um 2000 kr. hvort árið, og átti hækkunin að 
ganga til slátrunarkenslu, til búnaðarnámsskeiða o. fl. Félagið hefir á hverju 
þingi siðan á aldamótum, fengið styrkinn hækkaðan, og það stórkostlega á sum- 
um þingum eins og hér má sjá:

Árin 1902—03 fékk félagið ............................................   40,000 kr.
— 1904—05 — —   67,000 —
— 1906—07 — —   92,000 —
— 1908—09 — —   102,000 —
— 1910—11 — —   108,000 —

og virðist einhvern tíma þurfa að nema staðar.

Við 7. Laun skógræktarstjóra eru talin samkvæmt lögum nr. 54, 
22/n 1907, 2. gr.

Við 8. Til skóggræðslu. Fjárveitingin er færð niður i kr. 6000 
og verður áætlun um sundurliðun lögð fyrir alþingi.

Við 9. Þessi liður er óbreyttur.

Við 10. Til sandgræðslu er fjárveitingin óbreytt, og verður henni 
þannig varið:

a. Til girðingar á sandfokssvæðum ................. 1400 kr. hvort árið
b. — söfnunar á melfræi .......................... 200 — — —
c. Ferðakostnaður ................................................. 200 — — —
d. Laun 2 sandgræðslumanna.......................... 2000 — — —
e. Ýms útgjöld........................................................ 200 — — —

Alls kr. 4000

Við 11. Slyrkur til samvinnusmjörbúa. Samkvæmt til- 
ætlun alþingis er þessi styrkur færður niður um 2000 kr. hvort árið.

Við 12.—18. Allir þessir liðir eru óbreyttir.

Við 19. lið. Það er farið fram á að hækka þennan lið uin 500 kr. hvort 
árið, til þess að hægt sé að veita af fé þessu styrk nokkurn handa mönnum, 
sem hafa stundað eða ætla sér að leggja stund á gæzlu gufuvéla á islenzkum gufu- 
skipum. Siðan innlend botnvörpuskipaútgjörð komst á, hefir verið nokkur hörgull 
á innlendum mönnum, sem hafa talist hæfir til vélagæzlu á botnvörpuskipunum. 
Ef þessi hækkun verður veitt, er ætlast til að veita megi alt að 1000 kr. á ári 
til manna, sem vilja búa sig undir þennan starfa eða auka kunnáttu sína á gæzlu 
og meðferð gufuvéla.



Þess skal getið, að nokkrir gufuvélastjórar i Reykjavík hafa farið þess á 
leit við stjórnarráðið, að settar yrðu með lögum ákveðnar reglur um þau skil- 
yrði, er vélastjórar skuli fullnægja, áþekkar þeim er gilda í Danmörku; en 
stjórnarráðið verður að telja ótækt að takmarka rétt manna til þeirrar atvinnu, 
svo lengi sem úr svo fáum er að velja til hennar, eins og nú er, og því sé ekki 
að svo stöddu ástæða til að breyta ákvæðum laganna um atvinnu við siglingar 
frá 10. nóv. 1905, 15. gr., og það því síður, sem það er á valdi stjórnarráðsins 
að setja svo ströng skilyrði fyrir gæzlu gufuvéla i skipunum, sem fært þykir.

Við 20.—23. lið. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við 24. lið. Með lögum nr. 21, 9/i 1909, voru skipaðir 5 yíirfiskimats- 
inenn og þeim ákveðin samtals þau laun, sem hér eru nefnd (sjá 3. gr.). Eftir
7. gr. sömu laga eiga þeir að ferðast um í umdæmum sinum, og leiðbeina mönn- 
um i fiskimeðferð og líta eftir henni. Fá þeir ferðakostnað greiddan úr lands- 
sjóði. Að visu er enn engin reynsla fengin um það, hve miklu þetta muni nema, 
og er fjárhæðin þvi sett eftir ágizkun 400 kr., og mun það þó haft i tæpasta iagi.

Við 25.—30. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við 31. Á hinni fornu dómkirkju á Hólum er ekki og hefir aldrei verið 
neinn turn. Má þó sjá, að upphaflega heíir verið til þess ætlast. Það sýnir stöp- 
ull í forkirkjunni, sem nær upp undir mæni, en liklega hefir féð ekki hrokkið 
til. Þetta turnleysi gerir kirkjuna mjög kollhúfulega, og ber enn meira á þessu, 
eftir að skólahúsið er upp komið. Biskup hefir þvi lagt til, að varið yrði 2000 
—3000 kr. til að smíða turn á Hólakirkju. Landsstjórnin verður að telja vel við 
eiga, að landssjóður styrki til að prýða þessa kirkju, sem mun vera ein með elztu 
húsum landsins, um 150 ára gömul. Eftir lauslegri áætlun er talið að sæmilegur 
turn komist upp fyrir 2500 kr., og er lagt til að það sé veitt.

Við 32. Eftir 13. gr. laga nr. 54, 30/9 1909 um stofnun vátryggingarfélags 
fyrir fiskiskip á að leggja úr landssjóði 5000 kr. til »Samábyrgðarinnar« fyrstu 5 
árin frá stofnun félagsins.

Við 33. Eftir 3. gr. laga nr. 73, 22/n 1906 eiga umsjónarmenn með út- 
ílutningi hrossa að fá hæfilega þóknun úr landssjóði, sjá erindisbréf þeirra 22. 
desbr. 1908, 6. gr. (Stj.tið. B. 1908, bls 443—444). Þetta mun eigi mega minna 
vera en 600 kr. á ári, eftir þeirri reynslu, sem er fengin.

Við 17. gr.
Eins og að undanförnu sbr. 5. gr. 2. og 3. lið.

Við 18. gr.
Gjöld þessi eru talin 158,400 kr. Skrá yfir eftirlaun embættismanna, 

ekkna og barna, eins og þau voru í lok nóvembermánaðar 1910 er prentuð hér 
á eftir. Frú Þóra Melsteð, ekkja Páls sögukennara Melsteðs, hefir sótt um eftir- 
laun eða styrk úr landssjóði, þvi maður hennar hafði sérstök eftirlaun, 1800 kr., 
samkvæmt lögum nr. 20, 16. septbr. 1893. Þó nú mætti ætla, að hún hafi lög- 



boðin venjuleg eftirlan, sem ekkja, Vs af 1800 kr., 225 kr. á ári, eins og henni 
hefir verið goldið úr landssjóði síðan maður hennar dó, þá verður landsstjórnin 
að h'ta svo á, að ástæða sé til, að veita henni hærri eftirlaun vegna þess, að hún, 
sem er háöldruð og félaus, i Qöldamörg ár hefir stýrt vel og röggsamlega kvenna- 
skóla Reykjavíkur, er jþau hjón höfðu stofnað; það er því lagt til að hún fái 
600 kr. árlega i eftirlaun.

Prestsekkja Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi hefir farið fram á, að hún 
mætti njóta sömu réttinda með ekkjustyrk sem aðrar prestsekkjur, með hliðsjón 
af því, að maður hennar hefði verið settur sóknarprestur jafnframt kapelánsstarfi 
sínu, og andast á embættisferð. Synodus og biskup hafa mælt hið bezta með 
þessari beiðni, og með þvi stjórnarráðinu virðist sanngirni mæla með henni, er 
nefnd ekkja því sett hér inn með 100 kr., sem eru hin lægstu eftirlaun prestsekkna.

Fyrir eftirlaunahækkun þá, sem lagt er til að veita prestsekkjunum Ing- 
unni Loftsdóttur, Björgu Einarsdóttur og Soffiu Magnúsdóttur, mun ráðherra nán- 
ara gera grein er á alþing er komið.

Með lögum nr. 17, 9. júlí 1909, eru stofnaðir ellistyrktarsjóðir í hverjum 
kaupstað og hreppi á landinu. Sjóðir þessir skulu samkvæmt 1. gr. laganna 
styrktir með árlegu tillagi úr landssjóði, er nemur 50 aurum fyrir hvern gjald- 
skyldan mann. Fjárhæð sú, sem greidd hefir verið úr landssjóði 1910, hefir numið 
um 18,000 kr. og má því eigi áætla tillagið lægra.

Það virðist eðlilegast að tilfæra tillagið í 18. gr.

Við 19. gr.
Þó 6,000 kr. séu langt of lítið til óvissra útgjalda, þá þykir þó rétt 

að halda henni, með því að tilsvarandi tekjugrein 1. gr. 18, er sjálfsagt fulllágt 
sett, og má ætla að »óvissar tekjur« hrökkvi nokkurn veginn fyrir »óvissum 
gjöldum«.

Þessari athugasemd var slept í síðustu Qárlögum sakir mjög ógreinilegrar 
og alveg ónógrar vitneskju þá á þingi um, hvernig hún var tilkomin að upphafi. 
Neðanskráð bréf frá formanni fólksþingsfjárlaganefndarinnar, fyrverandi yfirráð- 
herra J. C. Ghristensen, til íslandsráðherra sem nú er, leiðir það nú í Ijós, og 
virðist ekki vera hægt móti þvi að bera, að ekki sé láandi, þótt andsvarsmenn 
ríkissjóðs þykist hér hafa orðið fyrir ómaklegum vonbrygðum. Samkomulag milli 
þeirra og fyrirrennara mins í ráðherrasessi með mikinn meirihluta þings að baki 
sér hafa þeir talið örugga undirstöðu undir óbrigðulli, tiltekinni hlutdeild i botn- 
vörpusektunum m. m., og virðist alþingi ekki geta verið þekt að því, að láta neitt 
upp á sig standa eða eftir sér telja í þannig vöxnum viðskiftum.

Áminzt bréf er sem hér segir í ísl. þýðingu:

FJÁRLAGANEFND FÓLKSÞlNGSINS.
Khöfn 20. des. 1910.

Yðar hágöfgi!
Eftir munnlegri áskorun yðar skal eg skýra frá þvi, er fram hefir farið og 

snertir tilmæli héðan um skifting botnvörpusektanna milli rfkissjóðs og lands- 
sjóðsins íslenzka i og Vs. Enginn leynisamningur er til um það mál milli ís- 



lands og Danmerkur. Samningur sá, er gerður var milli íslands og Danmerkur 
um skifting botnvörpusektanna, er þann veg á kominn, að alþingi hið islenzka 
heíir samþykt ákvörðun, sem til þingsins var skotið þá fyrir milligöngu islenzka 
ráðherrans, sem þá var, hr. Hafsteins. Málinu var hreyft í fjárlaganefnd fólks- 
þingsins út af því, að vér vorum þá að smíða nj'tt skip til strandgæzlu við ís- 
land, og eg skaut því til hr. Hafsteins, að taka ósk þá til greina, er var fram- 
borin héðan. Hann hét því, og hét að mæla fram með því við alþingi. Það 
heíir hann gert og alþingi íslands hefir samþykt ákvörðunina.

Það væri æskilegt, að alþingi vildi samþykkja ákvörðunina á sama hátt« 
sem það gerði á sinum tíma eftir tilmælum héðan, með því að svo er álitið hér, 
að illa fari á því og sé ósanngjarnt, að ríkissjóður standi straum aföllum kostn- 
aði til strandgæzlunnar, en landssjóðurinn íslenzki hirði allar sektirnar.

J. C. Christensen.
A. Lauesgaard.

Til
ráðherrans fyrir Island,

hr. Björns Jónssonar, R. dbr. p. p.

Við 21. gr.
Það er mesti ógjörningur, sem síðasta alþingi gerði, að heimila marg- 

ar og háar lántökur úr viðlagasjóði; þvi annars vegar er hann alls eigi fær 
að veita nein lán sem nokkru nema, en hins vegar búast þó þeir, sem lánin eru 
ívilnuð, fastlega við að fá þau, og verða því fyrir miklum vonbrigðum, ef þau 
verða eigi veitt. Þetta hefir leitt til þess, að landsstjórnin hefir, raunar frekara en 
fært er, veitl lán nú á þessu ári (1910). Það er þó ekki hægt að taka alveg 
fyrir þau, og virðist því rétt að halda einungis 12. —15. lið í fjárlögunum, sem 
nú eru, en þó svo, að 12. og 14. liður sé færður niður í 10,000 kr. hvort árið.



Skrá

yfir

kr. a.

eftirlaun þau til embættismanna og embættismannaekkna og barna, sem hvlldu á lands- 
sjóði við lok nóvember 1910.

A. Embættismenn:

1. Skúli Thoroddsen, sýslumaður í ísatjarðarsýslu og 
bæjarfógeti á ísafirði .................................................  

kon. úrsk. 81/s 1895.

kr.
1,500,

a.
54

2. Þorgrimur Johnsen, héraðslæknir i 11. læknishéraði 1,586, 20

3.
kon. úrsk. 14/< 1896.

Einar Thorlacius, sýslumaður í Norður-Múlasýslu 1,593, 78

4.
kon. úrsk. !9/s 1896.

Franz Siemsen, sýslumaður i Gullbringu- og Kjós- 
arsýslu.............................................................................. 1,601, 40

5.
kon. úrsk. 12/« 1899.

Þorvaldur Jónsson, héraðslæknir í ísafjarðarhéraði 1,626, 66

6.
. kon. úrsk. 18/n 1900. 

Magnús Stephensen, landshöfðingi ..........................6,000, »

7.
kon. úrsk 8/i 1904.

Björn Magnússon ólsen, rektor við lærða skólann 
i Reykjavik...................................................................... 2,255, 56

8.
kon. úrsk. 25/i 1904.

Július Havsteen, amtmaður i Suður- og Vestur- 
amtinu ......................................................................... 3,900. »

9.
kon. úrsk. Vs 1904. Fjárlög 1908—1909, 18. gr. 

Július Halldórsson, héraðslæknir í Blönduóshéraði 1,133, 33

10.
kon. úrsk. 19/i 1906.

Einar Benediktsson, sýslumaður í Rangárvallasýslu 641, 91

11.
kon. úrsk. 10/4 1907.

Halldór Briem, kennari við gagnfræðaskólann á 
Akureyri ......................................................................... 1,440, »

12.
kon. úrsk. 18/7 1908.

Marino Hatstein, sýslumaður í Strandasýslu ......... 1,008, »

13.
kon. úrsk. s°/n 1908. 

Hannes Hafstein, ráðherra .......................................... 5,000, ))
kon. úrsk. 81/s 1909. 29,287,38

Flyt... 29,287,38



kr. a.
29,287,38Flutt...

B. Embættismanna ekkjur og börn.
1. Ragnheiður Thorarensen, ekkja sýslumanns V. kr. a.

Thorarensen i Strandasýslu, frá 1. ágúst 1854 ... 100, 97
2. Clara Margrethe Henriette Snæbjörnsson, ekkja 

sýslumanns Jóns Snæbjörnssonar i Borgarfjarðar- 
sýslu, frá 1. sept. 1860 ................... kr. 212, 87

Ennfremur styrkur til húgaleigu — 40, » 252, 87
3. Ragnheiður Thorarensen, ekkja héraðslæknis Skúia 

Thorarensen, frá 1. mai 1872 ........................... 273, 33
4. CamiIIa Tómasson, ekkja héraðslæknis Þórðar 

Tómassonar, frá 1. desbr. 11873 .................. ... 197, »
5. Kristjana Havstein, ekkja amtmanns Péturs Hav- 

stein, frá 1. júlí 1875 .......................................... 529, 16
5. Hildur Solveig Bjarnadóttir, ekkja sýslumanns B.

E. Magnússonar, frá 1. júni 1876 .......................... 538, 27
7. Louise Emilie Mariane Weywadt, ekkja héraðslækn-

is Weywadt. frá 1. nóv. 1881 .................................. 81, 25
8. Sigriður Blöndal, ekkja Gunnlaugs Blöndal 

sýslumanns i Barðastrandarsýslu, frá 1. júni 
1884 .......................................................................... 300, 45

9. Elinborg Thorberg, ekkja landshöfðingja Bergs 
Thorlierg, frá 1. febr. 1886 ................................... 919, 17

10. Kristin Skúladóttir, ekkja héraðslæknis Boga Pét- 
urssonar, frá 1. jan. 1890 ......................... ... 187, 50

11. Caroline Rosa Jónassen, ekkja amtmanns E. Th. 
Jónassen, frá 1. oktbr. 1891 ............................... 750, »

12. Ragnheiður Guðjohnsen, ekkja Einars Guðjohnsen 
héraðslæknis i 13. læknishéraði, frá 1. ágúst 1891 187, 50

13. Asta Hallgríœsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar 
læknaskólakennara, frá 1. jan. 1894 .. kr. 350 »

Samkv. kon. úrsk. 9. nóvbr. 1894
handa Tómasi syni hennar fæddum 9. 
ágúst 1894 til fullra 18 ára .................. — 100 » 450, »

14. Þórhíldur Tóœasdóttir, ekkja Helga Hálfdanarson- 
ar forstöðumanns prestaskólans, frá 1. febr. 1894 575, »

15. Ingunn Halldórsdóttú’, ekkja H. E. Johnson sýslu- 
manns í Rangárvallasýslu, frá 1. maí 1894 . 412, 59

16. Kristin Blöndal, ekkja Lárusar Blöndals sýslumanns 
í Húnavatnssýslu, frá 1. maí 1894 .................. 582, 45

17. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hér- 
aðslæknis í 4. læknishéraði, frá. 1. maí 1894 .. 305, »

18. Þuriðiur Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns 
í Suður-Múlasýslu, frá 1. nóv. 1895 ................. 430, 80

19. Sigþrúdur Friðriksdóttir, ekkja Jóns Péturssonar 
dóœstjóra, frá 1. febr. 1896 ................................. 725, »

Flyt... 7,798, 13 29,287,38



Flutt...
kr. a.

7,798, 13
kr. a.

29,287,38
20. Elísabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja ólafs Sig- 

valdasonar héraðslæknis, frá 1. júni 1896 ................ 187, 50
21. Maria Kristín Finsen, ekkja Ó. Finsen póstmeist- 

ara, frá 1. april 1897 .................................................. 300, »
22. Margrét Guðmundsdóttir, ekkja Jóhannesar ólafs- 

sonar sýslumanns í Skagafjarðarsýslu, frá 1. apríl 
1897 ......................................................... kr. 398, 87

Samkv. kon. úrsk. u/t 1898 handa
syni hennar:
Valdemar Davið f. 18. sept. 1896 ... — 100, » 498, 87

23. Ragnhildur Sverrisson, ekkja Sigurðar Sverrisson 
s$’slumanns í Strandasýslu, frá 1. febr. 1899 .......... 328, 58

24. Charlotte Caroline Leopoldine Friðriksson, ekkja 
Halldórs Kr. Friðrikssonar yfirkennara við lærða 
skólann í Reykjavik, frá 1. april 1892 .................. 400, »

25. Elin Guðrún Blöndal, ekkja Páls Blöndal héraðs- 
læknis i 3. læknishéraði, frá 1. febr. 1903 ........... 187, 50

26. Henriette Louise Jensson, ekkja Björns Jenssonar 
kennara við lærða skólann i Reykjavik, frá 1. 
marz 1904 ................................................. kr. 350, »

Samkv. kon. úrsk. sl/i 1904 handa
börnum hennar til fullra 18 ára:
1. Ágústu, f. 14. febr. 1894 ................ — 80, »
2. Arndísi, f. 17. marz 1895 ............... — 80. »
3. Soffiu, f. 25. april 1899 ................ — 80, » 590, »

27. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briem amt- 
manns, frá 1. jan. 1905 ........................ kr, 625, »

Samkv kon. úrsk. sl/3 1905 handa
börnnm hennar til fullra 18 ára:
1. Þórhildi, f. 7. des. 1896.................. — 100, »
2. Eggert, f. 6. jan. 1898 ................... — 100, »
3. Friede, f. 7. okt. 1900 ................... — 100, »
4. Helga, f. 18. júní 1902 ................... — 100, »
5. Þórdísi, f. 1. april 1904 .................... — 100, » 1,125, »

28. Margrét Egilsdóttir, ekkja Halldórs Bjarnasonar 
sýslumanns í Barðastrandarsýslu, frá 1. febr. 1905 351, 50

29. Margrét Magnúsdóttir, ekkja ólafs Guðmundssonar 
héraðslæknis, frá 1. april 1906 ................................. 187, 50

30. Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar 
héraðslæknis ................................................................. 189, 37

31. Soffía Thorsteinsson, ekkja Árna Thorsteinsson 
landfógeta, frá 1. desbr. 1907 .................................. 683, 59

32. Laura Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Sche- 
viag héraðslæknis, frá 1. febr. 1909 .......................... 187, 50

. Flyt... 13,015, 04 29,287,38



kr. a.
29,287,38

kr. a.
Flutt... 13,015, 54

33. Elina Marie Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims
Sveinssonar biskups, frá 1. jan. 1910....................... 875, »

34. Jörgina Margrét Sigriður Sveinbjörnsson, ekkja L. 
E. Sveinbjörnsson dómstjóra, frá 1. febr. 1910 ... 725, »

35 Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar 
héraðslæknis i Hróarstunguhéraði, frá
1. sept. 1910 .......................................... kr. 150, »
og handa 2 börnum hennar enn óákveðið .......... 150, »

36. Þóra Gísladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar héraðs- 
læknis i Sauðárkrókshéraði. frá 1.
nóvbr. 1910 .......................................... kr. 187, 50
og handa 2 börnum hennar enn óákveðið ........... 187, 50

C. U p p g j a t a p r e s t a r:

1. Halldór Þorsteinsson, prestur í Landeyjaþingum, 
frá fardögum 1898 ......................................................... 250, »

2. Steíán Stephensen, prestur að Mosfelli, frá fardög- 
um 1900 ......................................................................... 208, 65

3. Lárus Benediktsson, prestur að Selárdal, frá far- 
dögum 1902 ................................................................. 54, 29

4. Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum
1902 ................................................................................. 405, 28

5. Ólafur Stephensen, prestur að Mosfelli, frá far- 
dögum 1903 ................................................................. 145, 56

6. Jón Magnússon prestur að Bip, frá fardögum
1904 ................................................................................. 230, »

7. Gisli Kjartansson prestur i Mýrdalsþingum, frá 
fardögum 1904 ... ................................................. 131, 78

8. Páll Sivertsen, prestur að Stað i Aðalvik, frá far- 
dögum 1905 ................................................................. 477, 73

D. Prestsekkjur.

Eftir landsreikningnum fyrir 1908 námu eftir-
laun prestsekkna við árslok.......................................... ... 4,917, 87

Af þeim hafa siðan fallið burtu ......................... 405, 68
4,512, 19

en bætst við ......................................................................... 802, 88
Fl^

14,952,54

1,903,29

5,315, 07
51,458, 28



kr. a.
51,458,28Flutt...

E. Samkvæmt 18. gr. fjárlaganna.
kr. a.

Eftirlaun ekkjufrúar Jakobínu Thomsen.......................... 300, »
Viðbót við eftirlaun prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur 105, 40
Styrkur til ekkjufrúar Torfhildar Holm .......................... 360, »

— — ----- Marie Kathrine Jónsson ........... 300, »
— —----- Bjargar Jónsdóltur.............................. 300, »
— —----- Valgerðar Þorsteinsdóttur ................ 250, »
— —----- Solveigar Þórðardóltur...................... 200, »
— —----- Magneu Ásgeirsson ........................ 200, »
— —----- Elinborgar Friðriksdóttur ................. 600, »
— —----- Sigriðar Þorkelsdóttur........................ 2Ö0, »
— —----- Ragnhildar Björnsdóttur ............... 300, »

Til próf., dr. phil. Þorv. Thoroddsen............................... 2000, »
— séra Matth. Jochumssonar .......................................... 2000, »
— Sumarliða pósts............................................................... 200, »
— Hannesar pósts................................................................. 200, »
— Gísla Eirikssonar pósts ................................................. 200, »
— Jóhanns Jónssonar pósts................................................ 200, »
— Egiis Gunnlaugssonar pósts .......................................... 100, »
— Böðvars Jónssonar pósts................................................. 100, » 8,119,40

59,577,68


