
Frumvarp til laga 
um 

mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum líkum. 

(Lagt fyrir alþingi 1913).

1. gr.
I þessum lögum hafa þau orð, sem hjer fara á eftir, þá merkingu, sem 

tilfærð er við hvert þeirra.
»Mannskaði« er það, ef maður deyr voveiflega.
»Voveiflegur dauðdagi« er bráður bani, er hlýst af einhverri annari orsök 

en undanförnum sjúkdómi, hvort heldur um slys er að ræða, eða sjálfsmorð, eða 
manndráp.

»Á landi« er talið að þeir farist, sem bíða bana á þurru landi, eða í ám, 
eða vötnum, eða sjó, ef þeir fara af sjávarbakka í sjóinn.

»Á sjó« er talið að þeir farist, sem deyja voveiflega á skipi, eða drukna 
af skipi á sjó.

»Skip« merkir hvern þann farkost, er flýtur á sjó. 
»Skipstjóri« er sá, er ræður fyrir skipi á sjó.



»Löggæslumaður« er sá maður i hverri sveit, er samkvæmt þessum lög- 
um á að rannsaka fundin lík, og dauðdaga þeirra, er deyja voveiflega.

»Sveit« merkir kaupstað eða hrepp.

2. gr.
í hverjum kaupstað skal bæjarfógeti vera Iðggæslumaður. í hverjum þeim 

hreppi, þar sem sýslumaður býr, skal hann vera löggæslumaður; í öllum öðrum 
hreppum eru hreppstjórar löggæslumenn.

3- gr.
Ef maður deyr voveiflega á landi i annara manna viðurvist, þá skulu þeir 

tafarlaust tilkynna látið löggæslumanni í þeirri sveit, þar sem maðurinn Ijest, eða 
í þeirri fyrstu sveit, er þeir koma í, ef mannskaðinn varð i óbygðum. Bera þeir 
hver um sig ábyrgð á að tilkynningin sje tafarlaust gerð.

Ef lík finst, þá skal sá er finnur tilkynna næsta löggæslumanni likfundinn.
Ef maður hverfur og er talinn af, en likið finst ekki, þá skal húsráðandi 

á því heimili, er maðurinn hafði siðast næturvist, tilkynna löggæslumanni hvarfið 
jafnskjótt sem likur eru lil, að maðurinn hafi farist.

4. gr.
Ef mannskaði verður á sjó, þá skal skipstjóri, ef hann er á lifi, en ella 

sá, er í hans stað gengur, tilkynna mannskaðann löggæslumanni í þeirri sveit, 
þar sem þeir komu fyrst að landi.

Ef skip ferst og kemst engin af, þá skal sá löggæslumaður, sem skráð 
hafði skipverja til vátryggingar, taka mannskaðann til rannsóknar. Nú voru skip- 
verjar ekki vátrygðir, og heyrir þá rannsóknin undir löggæslumann í þeirri sveit, 
þar sem skipið átti heima.

5. gr.
. Hver og einn, er fær vitneskju um að maður hafi dáið voveiflega eða lík 
fundist, og honum er kunnugt um að löggæslumanni hafi ekki verið tilkynt, skal 
skyldur að gera næsta löggæslumanni aðvart.

Ef læknir er beðinn um dánarvoltorð, og finnur hann sönnur eða likur 
fyrir þvi, að dauðdaginn hafi verið voveiflegur, eða líkið fundist, en löggæslu- 
manni ekki skýrt frá því, þá skal hann synja dánarvottorðs að svo stöddu, og 
gera löggæslumanni aðvart.

Ef prestur er beðinn að jarða lík, og veit hann eða grunar, að maðurinn 
muni hafa dáið voveiflega, eða likið fundist, en löggæslumanni ekki tilkynt, þá 
skal hann neita að jarðsyngja að svo stöddu, og gera löggæslumanni aðvart; má 
prestur aldrei jarðsyngja fundið lík, eða lik manns, er dáið hefir voveiflega, fyr 
en honum er afhentur úrskurður löggæslumanns, er heimilar greflrun, og dánar- 
vottorð frá löggiltum lækni.

6- gr.
Lík, sem löggæslumanni ber að skoða, má ekki flytja úr þeirri sveit, þar 

sem likið fanst, fyr en löggæslumaður veitir skriflegt leyfi til þess.



7. gr.
Ef löggæslumanni er tilkynt, eða honum færðar likur fyrir því, að ein- 

hver hafi dáið voveiflega, eða lík hefir fundist, sbr. 3. gr., þá skal hann rann- 
saka, svo fljótt, sem verða má, hvernig dauðann hefir borið að höndum. Hann 
skal grenslast eftir því, hverjir hafi siðast sjeð hinn látna á lifi, eða verið við- 
staddir, þegar hann Ijet lifið, eða fundið líkið; skal hann þegarspyrja þá af þess- 
um mönnum, sem til næst í svipinn, hvað þeir viti um hinn látna mann og 
dauðdaga hans.

Löggæslumaður skal ráða því, hvar likið er geymt, og hvernig um það 
búið. Hann skal kveðja lækni með sjer, og skulu þcir báðir i senn skoða likið 
og læknir þvi næst kryfja það, ef þörf gerist. Löggæslumaður ræður því, hvort 
likið er krufið, en það skal hann jafnan fyrirskipa, ef nokkur minsti vafi getur 
leikið á þvi, hvað manninum hafi orðið að bana.

Hjeraðslæknar skulu hafa á hendi rjettarlæknisskoðanir á likum, og að 
jafnaði sá, sem skemst er til. Ef ekki næst til neins þeirra með hægu móti, má 
löggæslumaður heimta til þessa starfa hvern þann löggiltan lækni, sem völ er á.

Þegar likrannsókn er lokið, skal læknir, gefa út dánarvottorð, en löggæslu- 
maður leyfi til að jarða likið.

8. gr.
Hver löggæslumaður skal skrá alla mannskaða og likfundi, sem hann 

fær vitneskju um og rannsakar, i sjerstaka bók, og skal hún heita mannskaðabók.

9. gr.
í janúarmánuði ár hvert skal löggæslumaður semja mannskaðaskýrslu 

íyrir liðna árið og senda stjórnarráðinu. Þó skuhi hreppstjórar senda hlutað- 
eigandi lögreglustjóra skýrslur sinar, en þeir semja svo aðalskýrslu fyrir lögsagn- 
arumdæmi silt og senda hana til stjórnarráðsins ásamt skýrslum hreppstjóranna.

10. gr.
Stjórnarráðið setur nánari reglur um rannsókn á mannsköðum og fundn- 

um líkum, um mannskaðabækur og skýrslur.
f þeim reglum skal meðal annars tiltaka, hvenær hreppstjórar, sem eru 

löggæslumenn, megi leiða rannsóknina til lykta, og hvenær þeim beri að fela málið 
á vald lögreglustjóra.

11- gr.
Landlæknir semur reglur og leiðbeiningar um rjettarlæknisskoðanir á 

líkum, um likskurði og sjerstök dánarvottorð fyrir þá, er deyja voveiflega.

12. gr.
Brot gegn þessum lögum, eða reglum, sem settar eru eftir þeim, varða 

sektum, alll að 100 kr., nema hærri hegning sje við lögð i ahnennum lögum. 
Sektirnar renna i landssjóð.

13. gr.
Kostnaður við rannsóknir samkvæmt lögum þessum greiðist úr landssjóði, 

sem kostnaður við lögreglumál.|



Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Landlæknirinn hefir vakið eftiitekt á því, að skýrslur þær, er prestar 
hingað til hafa gefið um mannlát af slysförum, sjeu talsvert skakkar, og skekkjan 
jafnaðarlega i þá átt að slysfaratalið sje of lagt. Ástæðan til þess að hin rjetta 
slysfaratata kemur ekki út mun aðallega vera sú, að ýmsir menn fara i fjarliggj- 
andi veiðistöðvar lil sjósókna, ýmist á opin skip, seglskip eða botnvörpunga, og 
drukna þar án þess likin reki upp og sjeu greflruð. Presturinn þar sem hinir 
druknuðu áltu lögheiinili, fær enga tilkynningu um þetta, og bókfærir þvi ekki 
þessa menn meðal dáinna og greftraðra, að minsta kosli ekki í öllum tilfellum. 
Presturinn þar sem skipið átli heima, telur þá heldur ekki, þar eð hann greftraði 
þá ekki, og þekti engin deili á þeim.

Til þess nú að koma fastara skipulagi á skýrslugerð um mannlát af slys- 
förum ern i frmnvarpi þessu, sem landlæknir heíir samið, i fyrsta lagi settar 
skýiar og ákveðnar reglur um skyldur manna til að tilkynna slysfarir á sjó og 
landi, og um að tilkynna fund á líkum.

í öðru Jagi er lagt til, að tilkynningar þessar skuli gerðar til hlutaðeig- 
andi lögreglustjóra eða hreppstjóra, og eiga þeir að annast þessa skýrslugerð 
eftirleiðis.

Þá er lagt til i frumvarpinu, að rannsókn skuli ætíð fara fram uin mann- 
skaðann til þess að komast fyrir orsakir til slysfaranna, og til þess, þá er lik finn- 
finnast, að komast fyrir dauðaorsökina.

Þarsem þetta verður að teljast mjög mikilsvarðandi, og þessu vvrður 
komið i kring án vcrulegs kostnaðar, hefir sljórnarráðið aðhylsl frumvarp land- 
læknis með litlum orðabreytingum á stöku slað.

Að öðru leyti þykir nægja að vísa til hinna ítarlegu alhugasemda land- 
læknis, sem prentaðar eru hjer á eftir sem fylgiskjal við frumvarpið.



Fylgiskjal.

A t h u g a s e ni d i r

landlæknis, við frumvarp til iaga nm mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundn- 
um líkutn.

Við 1. gr.
Utn langan aldur hefir prestum verið gerl að skyldu að semja ársskýrsl- 

ur yíir þá, er dáið hafa »voveiflega«, en með þvi hefir verið átt við: a) sjálfs- 
morð, b) slysfaiir, þar með talin morð. En þessar skýrslur hafa þeir samið eftir 
sögusögn þeirra, er beiðst hafa greftrunar á líkunum, án nokkurrar frekari 
rannsóknar.

Lög nr. 30, 11. júli 1911, um dánarskýrslur, voru sett til þess eins, að 
útvega nýtilegt yfirlit yfir dauðamein manna.

t þeiin lögum eru alls engin sjerstök ákvæði um rannsókn á dauðdaga 
þeirra, sem deyja voveiflega; að visu má ekki jarða lík þeirra, ef þeir deyja í 
kauptúni, sem er læknissetur, fyr en læknir hefir skoðað þau, og gefið dánarvott- 
orð, en ekki er gert ráð fyrir neinni nánari rannsókn á þeim likum, en öðrum 
likum manna, sem enginn læknir hefir sjeð i banalegunni. Og utan þessara 
kauptúna fyrirskipa þessi lög enga rannsókn á líkum bráðdauðra manna.

Yfirleitt er hvergi í islenskum löguin fullnægjandi fyrirmæli um rannsókn 
á dauðdaga þeirra, er hljóta bráðan bana, sbr. athugasemdir við 7. gr.

í öllum öðrum siðuðum löndum er þetta alt á annan veg. Þar er al- 
staðar heimtað, að læknir skoði hvert lík i bæjum áður en það er jarðað, en 
likskoðunarmenn i sveitum, og er það gert — 1) þvi til tryggingar, að enginn 
sje kviksettur — 2) til þess að fá vitneskju um dauðaineinið -- 3) til þess að 
varna glæpum (morðum). En hafi einhver dáið skyndilega, og sje það augljóst 
eða hugsanlegt, að dauðinn stafi af einhverri annari orsök en undanförnum sjúk- 
dómi eða likamsbilun, þá er alslaðar ineðal annara þjóða heimtuð miklu nánari 
rannsókn á dauðdaganum, af löggæslumanni og lækni í sameiningu. A þann 
hátt vitnast iðulega glæpir, sem ella mundu hafa dulist, og á þann hátt aflast 
nákvæm vitneskja um allar slysfarir og orsakir þeirra, og verður Ijóst hvað vinna 
þarf til að varna þeim.

Hið rótgróna skeytingarleysi hjer á landi í þessum efnum veldur því, að 
við vitum ekki einu sinni með fullri vissu hversu margir látast af slysförum, 
höfum enga nána vitneskju um orsakir hinna afskaplega miklu mannskaða á sjó, 
og slöndum uppi ráðafáir og afskiftalitlir um þetta mikla manntjón, sein er þre- 
falt meira en í öðrum löndum. Það er og býsna eftirtektarvert hversu fá manns- 
morð hafa vitnast bjer á landi, liltölulega miklu færri, en i öðrum löndnm, og 
maður getur ekki varist þeim grun, að það kunni að stafa af þvi, að þeir glæpir 
hafi leynst hjer miklu oftar en annarsstaðar, af því að rannsókn á dauðdaga 
þeirra, er deyja voveiflega, hefir verið svo stórum vanrækt.

Úr þessu eiga lögin að bæta.



wVoveiflegur dauðdagi« er hjer haft í sðmu merkingu og i skýrslum presta, 
um slys, sjálfsmorð og morð. Dauðinn hlýst þá jafnan af einhverri annari or- 
sök en undangengnum sjúkdómi, svo að segja ávalt af einhvers konar utan að 
komandi áverka, eða eitrun, og er það oft kallaður óeðlilegur dauðdagi, sbr. 
Nafnaskrá yfir dauðamein, 14. sept. 1911, nr. 35—50.

Þessi lög ná því eigi til þeirra, sem verða bráðkvaddir í annara manna 
viðurvist, án þess að þeir hafi orðið fyrir neinum áverka, og engar vitanlegar 
likur til þess, að þeir hafi fengið eitur. FZn þau tilfelli eru allalgeng, og væri að 
vísu mjög æskilegt að heimtuð væri læknisskoðun á þeim likum, jafnt utan kaup- 
túna, sem nú i þeim kauptúnum, sem eru læknissetur. En við það verður lík- 
lega ekki átt i þessum lögum; það ælti fremur heima í dánarskýrslulögunum.

En að sjálfsögðu verða þessi lög að ná til allra lika, sem finnast að ó- 
vöru, þvi að vel gelur verið um voveiflegan dauðdaga að ræða, þó að þess sjáist 
ekki merki utan á líkinu.

Það er talið nauðsynlegt að gera Ijósan greinarmun á mannsköðum »á 
sjó« og »á Iandi«. Druknanir af skipum yfirgnæfa öll önnur slys hjer á landi. 
En meðal manntapa á sjó ber ekki að telja þá, sem hrapa af sjávarbakka i sjó- 
inn. Orðaskýringarnar eiga að varna því.

Við 2. gr.
I öðrum löndum er lögreglustjórum að jafnaði falið að rannsaka öll 

voveifleg mannslát. f Englandi er þó þetta starf falið sjerstökum embættismanni, 
er nefnist »Coroner« og rannsókn hans »Coroners Inquest«.

Hjer á landi virðist óhjákvæmilegt, enda vel gerlegt, að fela þetta starf 
hreppstjórum í öllum þeim sveitum, þar sem enginn lögreglustjóri er búsettur 
(sýslumaður eða bæjarfógeti), sbr. þó 10. gr. Eins og þeir, sem hafa gát á að- 
komuskipum til sóttvarna, eru nefndir »sóttgæslumenn«, hvort sem það eru bæj- 
arfógetar eða sj’slumenn, eða umboðsmenn þeirra, alt eins virðist hentugt að 
kalla þá, sem eiga að hafa lögboðnar gætur á mannsköðum og öllum fundnum 
likum, einu nafni löggæslumenn.

Nú eru 197 hreppar og 5 kaupstaðir hjer á landi, og löggæslumennirnir 
verða þvi miklu fleiri en prestarnir, og þvi miklu hægra fyrir þá að athuga 
mannskaðana, enda er fullreynl að prestum er um megn að semja áreiðanlegar 
mannskaðaskýrslur.

Það kann að verða fundið til, að hjer sje hlaðið nýju og erfiðu staríi á 
lögreglustjóra og hreppstjóra. En því fer fjarri. Starfið er afarmikilsvert fyrir 
þjóðfjelagið, en það er ekki mikið að vöxtunum, ef vel er að gáð.

Arin 1901—1910 eru taldar 664 druknanir, 120 aðrar slysfarir, 83 sjálfs- 
morð og 2 manndráp, samtals 869 voveifleg mannslát, eða að meðaltali 87 á ári. 
Það er nú vist að þessi tala er of lág, því að prestum hefir sjest yfir alhnargar 
druknanir. Er því rjett að gera ráð fyrir 100 voveiflegum mannslátum á ári að 
meðaltali. En þó að vinnan komi æði misjafnt niður á löggæslumennina, sem 
yrðu 202, þá er engu að siður augljóst, að hjer getur aldrei orðið uin verulega 
fyrirhöfn að ræða fyrir neinn þeirra.

Við 3. gr.
í þessari grein er ákveðið hverjum beri að tilkynna löggæslumanni, ef 



einhver deyr voveiflega á landi eða lík flnst. Öll þau ákvæði virðast vera 
ótvíræð.

Við 4. gr.
Það virðist augljóst að mannskaða á sjó ber að rannsaka þar sem skip 

kemur fyrst að landi, það er menn hefir mist, eða þeir af skipsmönnum, er 
borgið hefir verið, ef skipið heíir týnst.

Ef skip ferst og enginn kemst af, virðist sjálfsagt, að skiptapinn sje tekinn 
til rannsóknar i þeirri sveit, þar sem skipverjar hafa verið skrásettir til vátrygg- 
ingar, samkvæmt lögum nr. 53, 30. júlí 1909, því að þar verður jafnan auðveldast 
að afla sjer vitneskju um skipið og mennina.

Nú fer hjer fjöldi smáskipa (báta) á sjó, án þess að skipverjar sjeu vá- 
trygðir; eru þeir þá hvergi skráðir og er ekki vandalaust, að setja hentug ákvæði 
um það, hvar hefja skuli rannsókn, ef slik skip farast með öllum mönnnm á. 
Þau skip fara oft langar leiðir, og stundum er jafnvel farið á þeim (vjelbátum) i 
langferðir landsfjórðunga í milli, og geta þau þvi farist langt frá heimkynni sinu. 
Liklegt þykir að venjulega muni þó auðveldast að rannsaka manntjónið og skip- 
tapinn sist falla undan rannsókn, ef rannsóknin er þá ætluð löggæslumanni i 
þeirri sveit, þar sem skipið átti heima.

Það er auðvitað, að lik druknaðra manna reka oft á land fjarri skrásetn- 
ingarsveit skipverja eða heimasveit skipsins, og hljóta að koma til rannsóknar 
þar sem þau reka. Af þeirri ástæðu og ýmsum öðrum verður oft að vera sam- 
vinna milli löggæslumanna.

En öll nánari ákvæði um það og fleira, eiga fremur heima i reglugerð 
en i lögum, sbr. 10. gr.

Við 5. gr.
Öll ákvæði þessarar greinar eru þvi til frekari tryggingar, að engir vo- 

veiflegir dauðdagar verði látnir órannsakaðir.

Við 6. gr.
Það ber mjög oft við að menn deyja voveiflega fjarri heimkynni sínu, svo 

að likin eru flutt langar leiðir til greftrunar. Fyrir því verður að banna likflutn- 
ing þar til nauðsynlegri rannsókn er lokið.

Við 7. gr.
í ráðherrabrjefi 6. maí. 1848 og einkanlega í ráðherrabrjefi 4. júlí s. á. 

er að visu fyrirskipað að lögreglustjóri skuli ásamt lækni skoða fundin lík.
En það er víst, að þó að sumir lögreglustjórar hafi rækt vel þessa skyldu, 

þá hefir hún miklu viðar verið vanrækt. Jeg hefi sjálfur verið hjeraðslækir í 11 
ár og skoðað mörg fundin lík, en aldrei hefir lögreglustjóri skoðað þau með mjer. 
()g sama segja flestir aðrir læknar. Þelta má ekki svo til ganga; þegar lík er 
skoðað og búningur þess, getur margt borið fyrir sem lækni ber ekki að rann- 
saka, eða hann getur ekki rannsakað á löglegan hátt. í nefndum brjefum er 
heldur ekki gert ráð fyrir að fundin lik sjeu skoðuð af lögreglustjóra og lækni, 
nema útlit sje fyrir að dauðinn hafi hlotist af áverka (udvortes Vold). Og ekki 
eru þar nein sjerstök ákvæði um krufningu (Obduktion). Af því hefir svo leitt 
— það er mjer fullkunnugt — að margir lógreglustjórar hafa ekki talið sjer skylt 



og enda ekki heimilt að fyrirskipa likskurð á líkum, sem finnast, nema því að 
eins að einhverjar óljósar og áþreifanlegar líkur sjeu fyrir því að maðurinn hafi 
verið myrtur. Þar við bætist, að alþýða manna hefir haft mikla óbeit á lík- 
skurðum og ávalt verið afar auðtrúa á sjálfsmorð, en mjög vantrúa á morð. Pað 
er eins og menn telji óhugsandi hjer á landi að morð geti átt sjer stað, svo að 
ekki sjáist utan á likinu. Ef einhver íinst dauður i fjörunni og þykir augljóst 
að hann muni hafa farið í sjóinn, þá er jafnan ályktað að hann muni hafa dottið 
eða fleygt sjer í sjóinn, en enginn læknir getur þó sjeð með vissu utan á sjóreknu 
líki hvort maðnrinn heíir druknað eða verið fleygt dauðum í sjóinn. Ef lík 
finst hangandi í snöru, þá er jafnan talið óyggjandi að maðurinn haíi hengt 
sig — og þó er oft ókleyft fyrir lækni að sjá utan á því liki, hvorl maðurinn 
hefir dáið í snörunni, — eða verið hengdur dauður i hana. Ef lik finst með 
skotsár og skotvopnið þar hjá, þá er talið fullvíst að maðurinn hafi sjálfur 
skotið sig, viljandi eða óviljandi, og ekki einu sinni haft fyrir að ná út kúlunni 
og sjá hvort hún kemur heim við vopnið. Ef lík íinst og sjást engin merki um 
voveiflegan dauðdaga, þá er talið sjálfsagt að maðurinn hafi orðið bráðkvaddur, 
enda þótt enginn sje til vitnis um það, hvernig dauðinn atvikaðist. Landslög og 
almenningsálit hafa haldið höndum saman um þetta dæmalausa aðgæsluleysi, og 
kæft niður áhuga þeirra lögreglustjóra og lækna, sem hafa haft vilja á því, að 
skerpa eftirlitið.

En nú hafa nýlega gerst þeir viðburðir í höfuðstað landsins, að alþýða 
manna hefir eins og vaknað upp af hugsunarleysinu.

Virðist því tímabært að lögskipa strangari rannsókn á vafasömum manns- 
látum. Það er víst, að í öðrum löndum hafa lögskipaðir likskurðir iðulega orðið 
til þess, að morð hafa vitnast, sem ella mundu hafa dulist.

Það er mjög algengt að menn deyja voveiflega (af slysum) að öðrum á- 
sjáandi, og er þá oftast engin ástæða til að kryfja líkið. Allt öðru máli er að 
gegna, ef lík finst og enginn hefir verið sjónarvottur að dauða mannsins. Að 
rjettu lagi ætti ávalt að rannsaka þau lik til hlýtar, kryfja þau.

En ekki er það þó ávalt bein nauðsyn og þetta ætti að nægja, sem hjer 
er sett, að skylda lögreglustjóra yfirleitt til að fyrirskipa likskurð, ef lik finst og 
nokkur minsti vafi er á þvi, hvað dauðanum hafi valdið. Ef hreppstjóri er lög- 
gæslumaður, og honum eða lækni virðist nauðsynlegt að kryfja líkið, ætti víst 
jafnan að skjóta þvi undir úrskurð lögreglustjóra, en fyrirmæli þar að lútandi 
ætla jeg að standi i reglum þeim, sem um getur í 10. gr.

í sumum löndum, t. d. Svíþjóð, eru það lög, að kryfja skal lík allra 
sjálfsmorðingja, enda þótt alls enginn efi leiki á sjálfsmorðinu.

Þó að jeg hafi ekki sett það ákvæði í uppkast mitt, þá vil jeg engu að 
síður vekja athygli á því, að það væri mjög æskilegt. Hin barnalega óbeit al- 
mennings á krufningum mundi þá vafalaust aftra sumum frá að ráða sjer bana. 
Sjálfsmorð eru t. d. iniklu fátiðari í Svíþjóð en í Danmörku.

Við 8.—10. gr.
Það virðist hentugast að hafa ekki i lögunum sjálfum nákvæm fyrirmæli 

um rannsóknarstarf og mannskaðaskýrslur löggæslumanna, heldur fela stjórnar- 
ráðinu að setja þar nánari reglur, svo að þeim sje hægt að breyta með vaxandi 
reynslu. Þar sem druknanir eru lang tíðastar og voðalegastar af öllum slysför- 



um hjer á landi, þá er auðsætt, að setja þarf itarlegar og nákvæmar reglur um 
rannsókn á þeim og orsókum þeirra, og láta fiokka þær niður, eins og gert er 
annarsstaðar, eftir þvi hvort um er að kenna óviðráðanlegum ástæðum, ógætni 
eða vankunnáttu skipstjóra eða annara skipsmanna, illum útbúnaði, óhentugum 
skipakosti o. s. frv. Þessar skýrslur verða að sjálfsögðu að ganga til stjórnar- 
ráðsins, svo að unnið verði úr þeim þar eins og öðrum landshagsskýrslum.

Mestu varðar að allir mannskaðar sjeu rannsakaðir óg skrásettir. Hitt 
skiftir litlu, þó að sumir kunni að verða skrásettir i tveim sveitum, þvi að í 
mannskaðaskýrslum ætti meðai annars að standa nafn, aldur og heimiii hvers 
þess, sem látist hefir, og er þá auðfundið, þegar unnið er úr skýrslunum, ef ein- 
hver hefir verið tvískráður.

Það gæti komið til mála, að láta löggæslumenn tjá prestum þau manns- 
lát, sem þeir skrásetja, ef likin ekki finnast, og færi prestar i kirkjubækur og 
þaðan á dánarskýrslur þær, sem þeim nú ber að senda hjeraðslæknum.

En þetta virðist vera óþarfi og enda rjettast að láta presta hætta með 
öllu við sjerstakar skýrslur um »dána voveiflega«.

Þegar landlæknir fær dánarskýrshir presta frá hjeraðslæknum getur hann 
vel fengið mannskaðaskýrslurnar hjá stjórnarráðinu og tekið úr þeim það, sem 
vantar i hinar.

Fylglskjal.

Brjef landlæknis tll stjórnarráðsins um frumvarp til laga um mannskaðaskýrslur og 

ransókn á fundnum likum.

Alstaðar i öðrum löndum eru hafðar mjög strangar gætur á mannsköð- 
um og itarlega rannsakaður dauðdagi allra þeirra, er deyja voveiflega; það er 
gert til þess að komast fyrir glæpi, og ennfremur til þess, að afla sjer sem Ijós- 
astrar vitneskju um orsakir slysfara, svo að ráða megi leita til að koma i veg 
fyrir þær.

Hjer á landi hefir þessi löggæsla verið herfilega vanrækt, og er þó hvergi 
eins mikil þörf á henni að þvi er slysförum viðvíkur.

Manndráp eru ótrúlega fátið hjer á landi.
Samkvæmt dómasafni fyrir árin 1875—1907 og landshagsskýrslum fyrir 

árin 1908—1909, hafa á þessum 35 árum, 1875—1909, orðið' uppvís 4 barnsmorð, 
1 morð á fullorðinni manneskju og 2 manndráp, sem voru óviljaverk (voðaskot), 
samtals 7. En eftir þvi, sem gerst hefir í öðrum löndum, hefði mátt búast við 
16—20 mannslátum af þessum ástæðum á jafnlöngum tíma.



Sjálfsniorð eru allalgeng og stórum að færast í vöxt, sem sjá má af þess- 
um tölum:

Sjálfsbanar á ári:
Ár 1881 — 1890.............. 5.2

1894—1900............... 6.6
1901—1905.............. 5.0

1906............... 11
1907.........  12
1908.............. 14
1909............... 6
1910.............. 15

Fyrir árin 1906—1910 er útkoman á ári að meðaltali 11.6 og er það mjög 
mikil aukning.

Þó eru sjálfsmorð fult eins tið í mörgum öðrum löndum, og sumstaðar 
miklu tiðari, og virðast alstaðar fara í vöxt.

Hinsvegar eru slysfarir afskaplega tíðar hjer á landi, um það bil þrefalt 
liðari en i öðrum löndum, og stafar þetta mikla manntjón mest allt af druknun- 
um á sjó. Jeg liefi nýlega rannsakað eflir föngum slysfarir á íslandi í 30 ár, 
1881—1910, og læt hjermeð fylgja ritgerð mina um það mál, »Mannskaðar á 
íslandi. (Ágrip af fyrirlestri 8. apríl 1912)«.

Hingað til hafa prestar átt að skrásetja og senda skýrslur um alla þá, er 
deyja voveiflega, og hafa þessar skýrslur verið prentaðar i landshagsskýrslum.

Jeg hefi nú fundið fullar sannanir fyrir því, að þessar skýrslur presta 
eru skakkar og stundum svo injög miklu nemur og ávalt á þá leið, að slysfara- 
talið verður of lágt. Þetta kemur til af þvi, að mjög margir drukna og finnast 
ekki likin, eru ekki jörðuð; er eðlilegt að prestum sjáist iðulega yfir þau manns- 
lát. Jeg hefi af handahófi rannsakað 3 ár, leitað uppi mannskaða í frjettaritum 
og árbókum, og fundið að skekkjan i skýrslum presta er mjög mikil. Frjettaiit- 
arar segja að 1887 hafi um hálft annað hundrað manns farið í sjóinn, en prest- 
ar telja ekki druknaða þaö ár nema 124. í frjetlum frá íslandi 1897 er gerð 
grein fyrir því, að 137 haíi druknað það ár, en prestar telja þá ekki druknaða 
nema 125. Eftir skj’rslum presta eiga 67 karhnenn að hafa druknað árið 1910, 
en í Almanaki Þjóðvinafjelagsins um árið 1912 er talið að 83 innlendir karhnenn 
hafi druknað 1910, og slysin öll dagsett; þar er lika sagt að 3 börn hafi druknað, 
en ekki nefnt hvort það voru drengir.

Jeg hefi skrifað biskupi landsins um þetta mál, og hefir hann tjáð mjer, 
að eríitt muni að kippa þessu i lag, og kveðst hafa ritað stjórnarráðinu um málið.

Það er nú augljós og brýn nauðsyn, að fá nákvæma vitneskju um alla þá 
mannskaða, sem verða á ári hverju, og orsakir þeirra.

En þá lika auðsætt, að prestum er ekki ætlandi að hafa þetta eftirlit á 
hendi, heldur verður að fela það lögreglustjórum og undirlögreglustjórum (hrepp- 
stjórum), eins og alstaðar viðgengst í öðrum löndum.

Mannskaðarnir hjer á landi eru svo geysilega miklir, aö þeir baka þjóð- 
inni stórtjón á hverju ári. En í ritgerð minni, sem fyr var nefnd, hefi jeg fært 
fullar Jikur fyrir því, að þetta mikla manntjón muni ekki vera óviðráöanlegt, 
heldur muni mega draga ur þvi, svo að miklu nemi.

Hjer eru því tvö áriðandi og afarnauðsynleg verkefni fyrir hendi:



I. Það þarf að selja sem fyrst lög um árlegar og itarlegar mannskaða- 
skýrslur, og nákvæma rannsókn á dauðdaga allra þeirra, er deyja voveiflega.

II. Það þarf að vinda bráðan bug að því, að rannsaka sjávarútveginn, 
safna nákvæmum skýrslum um skipakost, mannval, sjósókn og sjómensku í hverri 
veiðistöð á öllu landinu, og útvega vitneskjn um það, hvar slysin hafi verið minst 
og hvar mest, og af hverju þau hafa helst hlotist. Að því búnu, þegar meinin 
eru fundin, þarf svo að taka til rækilegrar ibugunar, á hvern hátt vænlegast mnni 
að ráða bót á þeim, koma í veg fyrir mannskaðana.

Samkvæmt þessu leyfi jeg mjer að senda hinu háa stjórnarráði frumvarp 
til laga um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum likum.

Og jafnframt leyfi jeg mjer að fara þess á leit, að stjórnarráðið hlutist til 
um, að alþingi skipi milliþinganefnd, til að rannsaka sjávarútveg, sjómensku og 
skipakost bjer á landi og orsakir til mannskaða á sjó, og skuli sú nefnd siðan 
láta uppi álit sitt á því, hvað gera þurfi og gera megi til þess, að draga úr mann- 
tjóni og skiptöpum.

Reykjavik, 5. febrúar 1913.

Virðingarfylst

G. Björnsson, 
landlæknir.


