
Nd. 135. Hef'ndaráiit

uni trumvarp til laga uni fóðurskyldu svonefndra Maríu- og Péturslamba.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Nefndin, sem skipuð var til að athuga þetta frumvarp, heíir ekki orðið 
sammala. Minni hlutinn heíir ekki getað orðið oss meirihlutamönnum sam- 
ferða, er vér nú leggjum eindregið til, að það sé samþykt.

Það er alment álit manna á Asturlandi, prestanna lika, að það sé með 
öllu orðið úrelt og ranglátt, að í 5 sóknum á landinu skuli nokkrir bændur 
verða enn þá að fóðra lömb, sem kend eru við Mariu mey og Pétur poslula, 
enda finst hvergi stafur fyrir þvi, að þetta sé skyldukvöð. Menn vita ekki 
hvernig eða hvenær þessi fóðurkvöð hefir komist á. Sumirgizka á, að prestar 
i sóknum þessum hafi þózt fóðra kú fyrir Pétur og Mariu eingöngu i þágu 
safnaðanna, eða til að gefa kirkjufólki mjólk og hressa likamann, svo fólkið 
nyti belur andlegu fæðunnar. Aðrir halda að bændur hafi i harðindum heitið 
Pétri og Mariu að fóðra þessi lömb fyrlr þjóna drottins sér tií árs og friðar. 
Fleiri slikar getgátur höfum vér heyrt, en ógerla vitum vér hverju trúa skal 
um þetta mál. Má vel vera að kvöð þessi eigi rót sina að rekja til hjútrúar 
eða hindurvitna litilsigldra manna. I£n ekki verður hún vinsælli að heldur, 
né kristilegri kirkju til uppbyggingar.

Vér teljum gjald þetta hið mesta ójafnaðargjald, þar sem það hvílir að 



eins á örfáum mönnum í landinu. Og úr þvi að afnumið var heytollsfóður 
og sóknargjöld lögð jafnt á alla, ber enn þá meira á misréttinu, er kemur 
niður á þessum fáu mönnum.

Vér viljum benda á, að mikinn mun verður að gera á þvi, hvers eðlis 
kvaðir eru. Prestmata hefir verið netnd i sambandi við þetta mál. En það 
nær engri átt. Prestmatan greiðist af hinum fornu bændakjrkjum i því skyni, 
að presturinn haldi uppi sérstökum messum á bændakirkjunum og er eigand- 
inn um leið leyslur frá að halda sérstakan heimilisprest. Kvöð þessi hvilir því 
á jörðunum sem endurgjald fyrir unnin verk. En fóðurskylda Mariu-og Pét- 
urslamba hvilir á ábúendum jarðanna, en ekki eigendum. Og enginn getur 
sagt, að hér komi neitt á móli frá prestunum. Þeir taka hér hlut sinn á þurru 
landi. Eins og áður er sagt, veit enginn heldur með neinni vissu, hvernig á 
þessum Mariu- og Péturslömbum stendur. Virðist þvi kominn timi til, að vafa- 
gemlingar þessir hverfi úr sögunni.

Hér er um litilfjörleg útgjöld að ræða fyrir prestlaunasjóð. Getum vér 
ekki trúað, að slikir smámunir verði þessu litla og sanngjarna frumvarpi að lalli.

Alþingi, 8. marz 1911.

Benedikt Sveinsson. Jóh. Jóhannesson, Jón Jónsson, þm. N.-M., 
framsögum. meiri hlutans. skrifari.

Á 1 i t m i n ni h 1 u l a n s

Minni hluti nefndarinnar lítur svo á, að fóðurskyldu Mariu og Péturs- 
lamha beri að skoða sem kvöð á jörðum þeim, er hún hvilir á, og að ekki 
sé rélt að afnema hana endurgjaldslaust. Á hinn bóginn þykir hvimleitt, að 
þessi óvinsæla kvöð þurfi að haldast um aldur og æli, og er þvi lagt til, að 
hlutaðeigendum gefisl kostur á, að létta henni af jörðunum gegn hæfilegu 
gjaldi. Sama regla ætti einnig að gilda um aðrar kvaðir til prestakalla, svo 
sem prestmötur o. fl.

Það er því tillaga minni hlutans, að írumvarpið verði samþykt með 
þessum breytingum.

1. I stað fyrri málsgreinar komi ný grein, er verður 1. gr., svolátandi: 
Landsstjórninni veitist hdmíld til að gefa eigendum jarða, þeirra er kvaðir 
hvila á til prestakalla, svo sem prestmötur, lambseldi eða þvilikt, kost á 
að létta kvöðum þessum af jörðunum, gegn því að greiða í kirkjujarða- 
sjóð endurgjald fyrir afnám kvaðarinnar, er nemi 162/3 sinnum stærri 
fjárhæð en kvöðin er reiknuð í krónutali.

2. I staðiim fyrir upphaf seinni málsgreinar, er verður 2. gr., »Frá sama 
tima . . . njóta« komi:

Frá þeim tíma, er kvaðir falla niður samkvæmt 1. gr., greiðist prest- 
um, þeim sem nú eru og njóta tekna af þeim, uppbót úr prestlaunasjóði,



3. Orðin i siðustu linu greinarinnar »i þeim« falli burt.
4. Fyrirsögnin verði: Frumvarp til laga um afnám á kvöðum til prestakalla.

Alþingi, 8. marz 1911.

Ólafur Briem, 
formaður.

Stefán Stefánsson, Eyf.


