
Frumvarp til fjáraukalaga 
fyrir 

árin 1910 og 1911.

(Lagt fyrir alþingi 1911).

1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1910 

og 1911, veitast kr. 111,754,59 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—7. gr. hér 
á eftir.

2. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin voru í 11. gr.' fjárlaganna til út- 

gjalda við dómgæzluna o. fl., veitast kr. 4,925,00.
Við A. 3. Til að koma upp miðstöðvarhitun í hegningarhúsinu i 

Reykjavík ......................................... kr. 4,800,00
Við A. 5. komi nýr liður h.

Til að kaupa peningaskáp handa sýsiumannin- 
um í Vestmanneyjum ...................................... kr. 125,00

Kr. 4,925,00 ’

3. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 12. gr. fjárlaganna til útgjalda 

við læknaskipunina, veitast kr. 23,333,34. ’
1910 1911

Við 7. lið. Til reksturskostnaðar heilsuhælisins kr. 8,333,34 kr. 15,000,00

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 13. gr. fjárlaganna til sam- 

göngumála, veitast kr. 73,100.
Við D II. Til loftskeytasambands milli Reykjavikur og Vestmann- 

eyja .................................................. kr. 40,000,00
Til að fullgera tvöfalda simalínu milli Reykja- 
víkur og Borðeyrar (Sveinatungu — Borðeyrar) kr. 12,575,00

Flyt kr. 52,575,00



Fluttar kr. 52,575,00
Til að fullgera tvöfalda símalínu milli Akur- 
eyrar og Sauðárkróks (Valla — Sauðárkróks) kr. 17,225,00 

Við E. V. Til að byggja hús handa vitaverði á Siglu- 
nesi .. ........................ kr. 3000,00
Launaviðbót til vitavarðar .......... kr. 300,00 kr< 3,300 00

KF. 73,100*00

5. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 14. gr. tjárlaganna til kirkju- 

og kenslumála, veitast kr. 6,600,00.
Við A. Tveir nýir liðir bætast við:

1. Til að greiða álag á Garpsdalskirkju . kr. 1,200,00
2. — — — — - Rafnseyrarkirkju .......... kr. 250,00

Kr. 1,450,00
Við B. V. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:

Til að mála skólann, og til annarra nauð- 
synlegra umbóta............................... kr. 3,550

Við B. VI. Til aðgerðar á kennaraskólanum og 
skólalóðinni ................... kr. 1,600 kr. 5150,00

Kr. 6,600,00

6. gr.
Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna til visinda og bókmenta veitast kr. 1000.
A-eftir tölulið 47. Til tónskáldsins Svb. Sveinbjörnssons til

að gefa út á íslenzku kontrapunktfræði kr. 1000,00

7. gr.
Sem viðbót við útgjöld þau, sem talin eru i 16. gr. fjárlaganna til verk- 

legra fyrirtækja, veitast kr. 2,796,25.
Við 27. lið. Til ferðakostnaðar sildarmatsmanns til að kynnast sildar- 

verkun og sildarmarkaði í útlöndum . kr. 396,25
Við 35. lið. Til fyrirhleðslu við Markartljót til varnar frek- 

ari skemdum.............................. kr. 2,400,00
Kr. 2,796,25

Athugasemdir við frumyarp þetta.

Við 2. gr.
Við A. 3. Bæjarfógetinn i Reykjavik hefir hvað eftir annað skýrt stjórnarráð- 

inu frá þvi, að ofnarnir i hegningarhúsinu væru orðnir óbrúkandi, 
og farið þess á leit, að miðstöðvarhitun yrði sett þar upp.

Ofnarnir eru nú orðnir 36 ára gamlir og að mestu ónýtir; 
það eru móofnar, og þvi með sérstakri lögun; mundi þvi verða 



mjög kostnaðarsamt að gera við þá, og þeir þó óhæflr til upphit- 
unar eítir hugsunarhætti nútimans. Stjórninni finst þvi ástæða til 
að leita aukafjárveitingar til að koma upp miðstöðvarhitun, og kost- 
ar hún eftir áætlun landsverkfræðings Krabbe 4800 kr, Uppdráttur 
og hér að lútandi skjöl verða lögð fyrir alþingi.

Við A. 5. Fyrir nokkrum árum voru flestum sýslumönnum lagðir peninga- 
skápar. Sýslumaðurinn i Vestmanneyjum varð þó út undan, og 
hefir hann nú tarið þess á leit, að fá peningaskáp. Með því að aJl- 
mikil peningaábyrgð fylgir þessu embætti, og auk þess eigi 
siður þar en annarstaðar nauðsynlegt að varðveita embættisbækur, 
einkum veðmála og gjalda bækur, þá þykir sjálisagt að verða við 
þessari beiðni, og er þvi farið fram á 126 króna ijárveltingu i þessu 
skyni.

Við 3. gr.
Til reksturs heilsuhælisins er veitt i núgildandi fjárlögum 10,000 kr. 

árið 1911, þvi að búist var við, að það yrði ekki fyr fullgert en einhvern tima á 
því ári. En nú varð hælið fullbúið í byrjun september 1910 og tók þá við 
sjúklingum; stjórninni þótti þá sjálfsagt, að óhætt væri að greiða til reksturs- 
kostnaðs þess sem svaraði þvi er alþingi veitti 1911, og geiddi þá fjárhæð 
mánaðarlega frá septbr. til ársloka 1910. Nú hefir yfirstjórn heilsuhælisfélags- 
ins sýnt fram á, að eigi muni verða hægt að komast af með minni styrk úr 
landssjóði en 25000 kr. árlega, sjá athugasemdir við fjárlagafrumvarpið 1912— 
13, og með þvi að landsstjórnin telur sjálfsagt að styrkja þessa viðurkendu 
nytsemdarstofnun, þá er farið fram á að veita kr. 8,333, 34 f. á. og 15000 kr. 
siðara árið.

Við 4. gr.
Við D. Stjórnarráðið hefir átt í samningum við ýmsa um að koma á loft- 

skeytasambandi við Vestmannneyjar, og hefir fengið tilboð um að koma 
upp þessu sambandi milli Reykjavikur og Vestmanneyja fyrir nær 40,000 
kr., og verður tilboð um þetta lagt fyrir þingið.

Landsímastjórinn hefir sent stjórnarráðinu álitsskjal, sem verð- 
ur lagt fyrir alþingi, og í þvi hefir hann mælt sterklega fram með því, 
að leitað verði aukafjárveitingar til að fullgjöra tvötaldar simalínur 
milli Sveinatungu — Borðeyrar, og Valla — Sauðárkróks. Hann álitur 
fyrnefnda viðbót nauðsynlega, vegna þess, að linan frá Borðeyri 
og suður er nú svo önnum kafin að sumrinu til, að hún muni ekki 
geta bætt þar ofan á öllum þeim viðskiftum, sem fyrirhuguð Stykk- 
ishólmslína hefir i för með sér.

Á sama hátt er línan milli Akureyrar og Sauðárkróks svo önn- 
um kafin, að hún að eins með mestu erfiðleikum getur bætt á sig við- 
skiftunum, sem á hana koma frá Siglufjarðarlinunni.

Þótt stjórnarráðinu séu þessi nýju útgjöld ekki geðfeld, hefir 
það samt sem áður álitið, að þessara aukafjárveitinga yrði að leita, 
vegna þess að landsímastjórinn mælir svo kröftulega með þeim.

Við E. V. Siglunesviti. Vitinn á Siglunesi stendur alllangt frá bæjum, en af 
þvi að ekkert sérstakt hús var reist handa vitaverði, því Ijárveitingin 



hrökk eigi til þess, þegar vitinn var gerður, verður vitavörður að 
hafast við i sjóþorpinu og ganga þaðan til vitans ærið langan veg, 
og getur það oft verið hættulegt á vetrartíma, þvi þar er opt ill- 
viðrasamt. Það verður þvi alveg óhjákvæmilegt, að reisa hús handa 
vitaverði, og telur verkfræðingur Krabbe að það muni kosta 3000 kr. 

Gamla vitatólið frá Reykjanesi var sett i Siglunesvitann, og 
er mjög vandasamt að gæta þess, svo að mikil hætta er á, að það 
stöðvist, ef nokkur óregla kemst á, og á þvi er ekki heldur nein 
varúðarbjalla, sem segir til, eins og í hinum vitunum, ef ólag kemst 
á. Meðan vitatólið var á Reykjanesi var því heimtað, að vitavörður 
vekti eða léti vaka yflr vitanum að nóttu til, og þessa verður einnig 
að krefjast á Siglunesi; hann verður þvi að hafa aðstoðarmann, qg 
jafnframt sömu laun og greidd voru vitaverðinum á Reykja- 
nesi, en það voru 1200 krónur, auk bústaðar og jarðarafnota. Lands- 
verkfræðingur Krabbe leggur þvi til, að vitavörður fái 1200 kr. í árs- 
laun auk bústaðar, sbr. fjárlagafrumvarpið fyrir árin 1912—13, og 
bætast þar við 300 krónur fyrir siðara missirið 1911.

Við 5. gr.
Við A. 1. Lög nr. 22, 16. nóvbr. 1907 um umsjón og fjáhald kirkna gjöra ráð 

fyrir, að forráðamaður kirkju svari þvi álagi, er prófastur metur 
með tveimur óvilhöllum úttektarmönnum. Að réttu lagi hefði 
því átt að taka Garpdalskirkju út af dánarbúi sira ólafs sál. ólafs- 
sonar, en það virðist ekki hafa verið gert, enda hefði það sennilega 
verið tilgangslaust, þar sem búið var langsamlega þrotabú. Af bú- 
inu var að eins greidd portion kirkjunnar 174 kr. Kirkjan er kom- 
in að falli vegna fúa, enda orðin 62 ára gömul, og þarf þvi að endur- 
reisast, en sjóð á hún sama sem engan, um 350 krónur, auk braks- 
ins, sem er litilsvirði. Söfnuðurinn hefur boðist til að taka kirkj- 
una að sér og endurreisa, ef hann fengi 1200 króna álag eða 
tillag með henni, og þetta álag verður að koma úr landssjóði; það 
leiðir óbjákvæmilega af breyttri skipun á andlegu stéttinni yfir 
höfuð, sérstaklega á breyttu fyrirkomulagi á launum sóknar- 
presta. Fjárhæð þessi hefir því verið greidd úr landssjóði upp á 
væntanlegt samþykki fjárveitingarvaldsins.

Við A. 2. Sóknarnefndin i Rafnseyrarsókn hefir boðist til að taka að sér Rafns- 
eyrarkirkju. ef hún fengi 200—300 kr. styrk, sem verður að skoðast 
svo sem álag á kirkjuna. Hlutaðeigandi sóknarprestur heflr unnið 
það til, að greiða skuld kirkjunnar til hins almenna kirkjusjóðs með 
220 kr., til þess að losast við umsjón og fjárhald hennar, og meira 
verður að dómi biskups ekki af honum heimtað með neinni sann- 
girni, eins og málum er nú komið. Riskup hefir þvi eindregið mælt 
með þvi, að þetta álag verði veitt með 250 krónum, og með þvi 
landsstjórnin verður að vera honum samdóma um, að það sé bæði 
hagsýni og sanngirni, að veita þessa íjárhæð, er leitað aukafjárveit- 
ingar i þessu skyni.

Við B. V. Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Skólameistari hefir vakið máls á þvi, að skólahúsið þyrfti 



ýmissa aðgerða við, því það hafi síðan það var reist (1904) enga 
gagngerða aðgerð fengið; það þurfi að máfa húsið utan og innan, 
þétta þiljur, sem auðvitað séu farnar að gisna, klæðaskápa handa 
heimavistarnemendum vanti með öllu, vatnsveita sé i ólagi, náð- 
húsin séu bæði ill og ónóg o. fl. Hann hefir þvi látið húsgerðar- 
fróðan mann gjöra áætlun um, hvað slík gagngerð viðgerð mundi 
kosta, og nemur það alls 6261 kr., en þar af telur skólameistari 
bráðnauðsynlegt að láta ýmislegt sitja i fyrirrúmi, og nemur það, er 
til þess þarf um 3550 krónur, og er farið fram á, að sú fjárhæð verði 
veitt. Aætlunin mun verða lögð fyrir þingið.

Við B. VI. Forstöðumaður kennaraskólans telur alveg nauðsynlegt að mála alt 
skólahúsið að utan, kítta glugga og fægja grunninn bæði að utan og 
innan; er áætlað að það kosti 600 krónur. Til lagfæringar á lóð 
skólans var veitt á stðasta alþingi 1000 kr., en sú fjárhæð hrökk 
hvergi nærri til; það þarf að girða blettinn og ryðja hann allan, og 
er ráðgert, að til þess gangi 1000 krónur. Stjórnarráðið leggur þvi 
til, að 1600 krónur séu veittar.

Við 6. gr.
Tónskáldið Svb. Sveinbjörnsson heíir i bónarbréfi, sem mun verða lagt 

fyrir alþingi, óskaði að fá 1000 kr. styrk til þess að gefa út á íslenzku kontra- 
punktfræði, og vildi hann með þeirri bók fylla út þær bækur, sem áður hafa 
komið út hér um tónfræði o. s. frv. Verkinu mundi verða tekið fegins hugai’ 
af hálfu allra sem stunda söng eða tónfræði, og þar sem beiðandann verður 
að teljast sérstaklega vel fær til að vinna þetta verk, og hefir áunnið sér þakk- 
læti af hálfu hins opinbera, er lagt til, að féð verði veitt honum.

Við 7. gr.
Við 21. b. Á fjáraukalögum fyrir 1908 og 1909, 6. gr., var sildarmatsmönnunum 

á Akureyri pg Siglufirði veittur 800 kr. styrkur til utanfarar, til að 
kynna sér verkun á síld. Styrk þessum var skift þannig, að Jón 
Bergsveinsson síldarmatsmaður á Akureyri fékk 600 krónur, en hinn 
200 krónur. Frá Jóni fékk svo stjórnarráðið bréf, dags. 1. desembr. 
1909 i Stokkhóhni, þar sem hann fór fram á, að fá frekari styrk til 
þess að kynnast sildarverkun og markaði í Bandaríkjunum; taldi 
hann það víst eftir skýringum, sem hann hefði fengið i Stokk- 
hólmi, að takast mætti að selja íslenzka sild til Ameriku. Með þvi 
að stjórninni þótti mikilsvert, að fá ábyggilegar skýrslur um, 
hvort hægt væri að fá markað fyrir islenzka síld í Ameriku, þá 
réðst hún í að veita Jóni framhaldsstyrk, fyrst 540 krónur árið 
1909, sem leitað verður aukafjárveitingar fyrir i aukafjárlögum fyrir 
1908 og 1909, og kr. 396,25 að ferðinni lokinni, sem hér er farið 
fram á, að fá veittar.

Eftir 35. lið. Með bréfi dags. 18. febr. 1910 skýrði oddviti Vestur-Eyjafjalla- 
hrepps stjórnarráðinu trá, að yfirvofandi hætta stafaði af Mark- 
ariljóti, ef eigi yrði bráðlega hlaðið fyrir það, og væri meðal annars 
þjóðveginum hætta búin; fór hann því fram á, að lagður væri úr 



landssjóði riflegur styrkur til fyrirhleðslunnar. Eftir að verkfræð- 
ingur Jón Þorláksson hafði verið sendur austur til að lita á skemd- 
irnar og ráða úr, hvað gera skyldi þessu til varnar, skýrði hann frá, 
að brýna nauðsyn bæri til að hlaða þar varnargarð, er áætlað 
var að kosta mundi 7200 krónur. Að fengnu þessu áliti samdist svo 
um, að Landsbúnaðarfélag iðlegði fram V4 hluta kostnaðarins, þó eigi 
yfir 2400 kr., landssjóður */< hluta og héraðsbúar og jarðeigendur 
helminginn. Siðar breyttust þó þessi hlutfölf svo, að landssjóður 
hefir lagt fram 2400 krónur af kostnaðinum, sem varð alls 8574 kr. 
50 aurar, og er nú leitað samþykkis alþingis til þessa fjárframlags.


