
Ed. 473. Befndarálit

um frumv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Undirfelli með hjáleigunni Snær- 
ingsstöðum í Vatnsdal í Húnavatnssýslu.

Vjer sem háttv. efri deild Alþingis kaus til þess að yfirvega frumvarp 
þetta, höfum athugað það og öll skjöl þar að lútandi.

Mál þetta er þannig vaxið, að í marsmánuði 1912 sækir ábúandinn á 
Undirfelli um kaup á þessari ábýlisjörð sinni. Sýslunefndin samþykti með 3 
atkv. gegn 2, að jörðin heyrði ekki undir 2. gr. í lögum frá 16. nóv. 1907 um 
sölu kirkjujarða; 2 af sýslunefndarmönnunum greiddu ekki atkvæði og skrifuðu 
heldur ekki undir ágreiningsatkvæði það, sem þessir 2 menn, er á móti voru, 
gerðu við sýslufundargerðina út af þessu og töldu sig því sjálfir ótviræðlega með 
meiri hlutanum. Nokkru síðar virtu dómkvaddir menn jörðina Undirfell ásamt 
hjáleigunni Snæringsstöðum til peningaverðs. Hafði þó ekki hjáleigan Snærings- 
staðir verið nefnd í umsókn ábúanda, eða sýslufundargerð, og heldur ekki í skip- 
unarbrjefi sýslumanns. Mál þetta gekk svo til stjórnarráðs ásamt umsögn lands- 
drottins, prestsins í Steinnesi. Eftir að stjórnarráðið hafði svo fengið umsögn 
biskups um, hvort jörðin myndi verða notuð sem prestssetur, sendir það málið 
aftur til sýslunefndar til nýrrar atkvæðagreiðslu. Hvaða ástæður því hafa valdið, 
er nefndinni ókunnugt um, en geta má þess, að 3 menn, 2 úr Áshrepp og 1 úr 
Sveinsstaðahreppi, hafa skrifað stjórnarráðinu um málið í milli tíð og haft á móti 
sölunni. En það sem skeður við þessa nýju atkvæðagreiðslu í sýslunefndinni, er 
það, að nú er jörðin talin að heyra undir 2. gr. kirkjujarðasölulaganna með 4 
atkv. gegn 1; einn greiddi ekki atkvæði.

Á þessum tíma veit sá maður í nefndinni, sem kunnugur er málinu, ekki 
til þess, að nokkrar nXjar upplýsingar hafi komið fram, heldur hafi hið sama 
valdið ágreiningnum eins og 1912, sem sje:

1. Hvort jörð þessi myndi í framtíðinni verða notuð sem prestssetur og
2. Hvort hún væri ekki hentug sem skólasetur i Áshreppi.

Hinu fyrra er svarað með brjefi biskups, sem áður er getið, dags. 13. 
júlí 1912 til stjórnarráðs íslands, þar sem honum í niðurlagi brjefsins farast



þannig orð: »Jeg get þvi eigi sjeð ástæðu til að halda í þessa góðu og farsælu 
jörð í því skyni að varðveita hana sem prestssetur«.

Um hið síðara hafa orðið deilur nokkrar, og telja þeir það aðalástæðu, 
sem ekki vilja að jörðin sje seld. Nefndinni virðist, að til þess geti nú naumast 
komið, að í sveitum verði settir upp heimavistarskólar fyrir börn, og teknar und- 

' ir þá stórar jarðir, en til heimangönguskóla er jörðin ekki hentug, nema fyrir part 
af sveitinni. Enda hafa nú sveitarbúar bygt eða lagt fje í skólastofu annarsstað- 
ar, í Þórormstungu, sem stendur nokkru innar í dalnum.

Nefndin hefir einnig leitað álits fræðslumálastjórans um þetta efni, og 
hefir hann með brjefi dags. 13. þ. m. látið álit sitt í Ijósi á þá leið, að hann 
telji það ekki líklegt, að jörðin Undirfell verði notuð sem skólajörð, nema þá 
fyrir ungmennaskóla fyrir alla sýsluna; en til þess getur að nefndarinnar áliti 
ekki komið, þar sem slíkir skólar myndu að sjálfsögðu helst verða settir i kaup- 
túnum eða nálægt þeim. Aftur telur fræðslumálastjórinn, að hjáleigan Snærings- 
staðir, sje hentug fyrir barnakennara til ábúðar og alveg nægilega stór sem skóla- 
setur fyrir barnaskóla hreppsins.

Þegar nefndin lítur nú á mál þetta með öllum þeim upplýsingum, sem 
fyrir liggja, er hún samhuga um:

1. Að atkvæðagreiðsla sú, sem framfór i sýslunefnd Austur-Húnavatssýslu í 
marsmánuði 1912, um sölu á áðurnefndri kirkjujörð, hafi verið nægilega á- 
byggileg, og því óþarfi að láta málið ganga til sýslunefndar aftur.

2. Að hjáleigan Snæringsstaðir, sem ábúandinn nefnir aldrei í kaupbeiðni sinni 
og sýslunefnd heldur ekki, og sem samkvæmt framkomnum upplýsingum hefir 
ávalt verið talin sjerstök jörð með greinilega afmörkuðu túni og engjum, 
verði ekki álitin að heyra undir heimild á sölu Undirfells, og því beri að 
virða þá jörð sjerstaklega og selja hana ekki með Undirfelli.

Af þessum ástæðum leggur nefndin til: Að máli þessu verði visað til 
hinnar háttv. stjórnar til framkvæmda.

Efri deild Alþingis, 19. ágúst 1913.

G. Björnsson, Steingrimur Jónsson. Þórarinn Jónsson, 
form. skrifari og framsögum.


