
Ed. 425. Nefndarálit
um frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.

Prá fjárhagsnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með, að samþykktir verði 1., 4., 5. og 6. 
liður frv. Um hina aðra liði hafa nefndarmenn óbundin atkvæði.

Alþingi, 21. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorláksson.
form. . fundaskr. og frsm.

Fylgiskjal I.

Reykjavík 28. febr. 1933.
Ct af bréfi hinnar háttvirtu fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, dags. 

25. febr., þar sem hún óskar umsagnar vor nefndarmanna um 1. gr. tölulið 2 í 
frumvarpi til bráðabirgðabreytinga nokkurra laga, skal Þjóðleikhússnefndin 
taka það fram, sem hér fer á eftir.

A f því að skemmtanaskatturinn var látinn renna í ríkissjóðinn frá 1. júlí 
1932 til ársloka, vantar nefndina fé til þess að leggja múrskel á þjóðleikhúss- 
bygginguna, svo að búast má við, að hún liggi undir skemmdum, bygging, sem 
hingað til hefir kostað 620000 krónur, en til þessa vantar 25—30 þús. krónur, 
og þær verður nefndin að eiga vísar að fá fyrir aprillok.

Að taka skemmtanaskattinn líka fvrir árið 1934 er meira en varhugavert. 
Leikhúsbyggingin er verulegasta menningarmálið, sem Alþingi hefir nú með 
höndum. Að fleygja því nú svo frá sér, að láta skemmtanaskattinn ganga til al- 
mennra þarfa, væri ekki heiður fvrir nokkurn mann hér á landi, og erlendis 
væri það álitsspillir. Leikhúsið þarf að komast upp; bæði er það menningar- 
meðal, sem illt er að vera án, og þess erfiðara á íslenzk leiklist uppdráttar, sem 
það dregst lengur. Vér leggjum það einhuga til, að 1. gr. 2. liður verði felldur 
úr frumvarpinu.

Ýmsir munu álita, að leikhúsið sé of stórt, en fólkinu i Reykjavik hefir al- 
drei fækkað nokkurt ár í 130 ár. Nú að síðustu bætir bærinn við sig 8000 íbúum 
á hverjum 10 árum, og það er ekki óliklegt, að hér verði yfir 50000 manns um 
árið 1960.

I stað þess að svipta Þjóðleikhúsið tekjum þess, leggur nefndin það til, að 
byggingu þess verði flýtt og það fullgert til kvikmyndasýninga eins fljótt og 
unnt er, svo að fé það, sem þegar hefir verið i það lagt, þurfi ekki að standa með 
öllu arðlaust. Er það kunnara en frá þurfi að segja, að kvikmyndasýningar eru 
m jög arðvænlegar, og má vænta þess, að sá rekstur mundi á skömmum tima 
skila aftur stofnfé sínu. I því skyni fer nefndin fram á, að ríkisábyrgð verðx



veitt fyrir 300000 króna láni, og væntir nefndin þess fastlega, að skemmtana- 
skatturinn verði ekki tekinn af Þjóðleikhúsinu, hyorki 1934 né framvegis.

Virðingarfyllst.

Indr. Einarsson. Einar H. Kvaran. Jakob Möller.

Til fjárhagsnefndar efri deildar.

Fylgiskjal II.

Háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis liefir beiðzt þess, að stjórn 
Bókadeildar menningarsjóðs léti henni í té skriflega umsögn um tölulið 7 i frv. 
um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga, þar sem ráðgert er, að fjórðungur 
tekna menningarsjóðs renni i ríkissjóð til ársloka 1934.

Stjórn bókadeildar vill hér með lýsa vfir því, að hún leggur eindregið á 
móti því, að ákvæði þetta verði samþvkkt.

I sambandi við þetta viljum við benda á eftirfarandi atriði:
Bókadeildin hefir nú síðastliðið ár ráðizt í stórfyrirtæki, lagasafnið, sem 

revndist svo miklu stærra en áætlað var í fvrstu, að svo má heita, að deildin sé 
rúin að fé og lömuð starfsemi hennar fyrst um sinn.

1 öðru lagi viljum við geta þess, að þegar er sam þjkkt, að deildin gefi út á 
næstu árum stórt og vandað úrval af verkum Matthíasar Jochumssonar, og mun 
það kosta mikið fé.

I þriðja lagi er það i ráði, að gefa út á næstu árum smátt og smátt stór al- 
þýðleg fræðirit i ýmsum greinum, en til slíkra hluta þurfum við að leita til 
margra manna og ráða þá til starfa í þágu deildarinnar um langan tíma. En ó- 
gerlegt er með öllu að ráðast í slík framtiðarfvrirtæki, nema tryggt sé, að deild- 
in fái að starfa óáreitt og halda stvrk þeim, sem henni ber að lögum.

Loks viljum við benda á, að ekki aðems starfsemi bókadeildar, heldur og 
öll starfsemi menningarsjóðs i heild getur því aðeins náð þeim árangri, sem til 
var ætlazt í upphafi, að sjóðurinn fái að starfa óskertur og i friði. Hitt getur 
riðið framtiðarstarfi hans að fullu, að liróflað sé við honum á hverju þingi, og 
tilvera hans þannig komin undir skoðun, áliti og atkvæði háttvirtra þingmanna 
i þann og þann svipinn.

Reykjavík, 1. marz 1933.

Virðingarfyllst, 

f. li. Bókadeildar menningarsjóðs

Freysteinn Gunnarsson 
formaður.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.



Fylgiskjal III.

AJþýðusamband íslands.
Reykjavík, 7. marz 1933.

Háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis hefir óskað umsagnar Alþýðu- 
sambands íslands um tölul. 3 í frv. til laga um bráðabirgðabrevtingu nokkurra 
laga, sem lagt hefir verið fyrir vfirstandandi Alþingi.

Út af þessu vill stjórn Alþýðusambandsins taka þetta fram :
1. Þegar lög nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, voru sett, var 

það ákveðið, að annar lielmingur ágóðans af einkasölunni skyldi renna í 
Byggingar- og landnámssjóð skv. lögum nr. 35 7. maí 1928, en hinn hlutiqn 
ganga til byggingarsjóða skv. lögum um verkamannabústaði, nr. 71 8. sept. 
1931. Lögin voru þvi alls ekki sett sem venjuleg tekjuöflunarlög fyrir rik- 
issjóð, heldur beinlinis í því skvni að hjálpa til við uppbyggingu mann- 
legra vistarvera til sjávar og sveita. Lögin má þvi miklu fremur skoða sem 
viðauka við lögin um Byggingar- og landnámssjóð og lögin um verka- 
mannabústaði en sem skattalög. Ef þessar tekjur eru teknar og þeim ráð- 
stafað til annars, væri það algert brot á tilgangi laganna og tilætlun Al- . 
þingis 1931. Mætti þá á sama hátt ákveða, að öll útsvör í landinu skyldu 
renna i ríkissjóð í nokkur ár, til þess að bæta úr tekjuþörf ríkissjóðs í 
kreppunni.

2. Það voru fastir samningar milli Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins, 
er þessi lög voru sett, að tekjum einkasölunnar skyldi þannig varið. Verði 
þessu breytt, er það samningsrof.

3. Á síðasta Alþingi, er samskonar frv. og hér er óskað umsagnar um var til 
umræðu, var þvi skýlaust lofað af hæstv. fjármálaráðherra, að þessi und- 
anþága skvldi aðeins gilda til ársloka 1933. Ef nú á að framlengjá lögin, 
verður að skoða það sem brigðmælgi, sem illa fer manni í þeirri stöðu. 
Samkvæmt þessu leggjum vér eindregið til, að umrætt frv. nái ekki fram

að ganga.

Virðingarfvllst.

Jón Baldvinsson. Stefán Jóh. Stefánsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal IV.

Menntamálaráð íslands.
Reykjavik, 9. marz 1933.

Háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar hefir með bréfi, dags. 25. f. m., beiðzt 
skriflegrar umsagnar Menntamálaráðs um 7. tölulið í frumvarpi til laga um 
bráðabirgðabreytingu nokkurra laga, sem nú liggur fyrir hinu háa Alþingi.

Þegar svipað frumvarp lá fyrir Alþingi 1932, sendi Menntamálaráð, ásamt



stjórnendum bókadeildar og náttúrufræðideildar menningarsjóðs, mótmæli sín 
gegn því, að tekjur menningarsjóðs vrðu á nokkurn hátt skertar. Menntamála- 
ráð vill fyrir sitt levti endurtaka eindregin mótmæli sín gegn skerðingu menn- 
ingarsjóðs og levfir sér hér með að taka upp eftirfarandi áðurnefnda greinar- 
gerð fyrir þessum mótmælum:

,,Með stofnun menningarsjóðs er andlegri starfsemi i landinu veittur all- 
verulegur stuðningur, sem má að miklu gagni koma, þegar tímar líða, svo framt 
að sjóðurinn fær að starfa óskertur, enda mun til þess ætlazt i upphafi, að hann 
sé óháður árferði og sparnaðarviðleitni einstakra manna. En með frv. því, er 
áður getur, er tilraun gerð til þess að hnekkja þeirri starfsemi, sem þegar er 
hafin í sambandi við sjóðinn, og meira að segja ónýttar fyrirætlanir og fram- 
kvæmdir, sem ráðnar voru í þeirri trú, að sjóðurinn starfaði óskertur framvegis.

Um starfseini bókadeildar hingað til er óþarft að fjölyrða. Aðeins skal á 
það bent, að ekki er vonlegt, að fjöldi úrvalsrita liggi fyrir til útgáfu þegar í upp- 
hafi starfseminnar. Það hlýtur að taka nokkurn tima að koma slíkri starfsemi á 
þann rekspöl, sem stjórn deildarinnar hefir hugsað sér til frambúðar. En hann 
er sá, að verja mestum hluta fjárins til útgáfu stórra fræðirita við alþýðu hæfi, 
sem einstakir bókaútgefendur telja sér ekki viðráðanleg. Hefir t. d. þegar verið 
rætl um útgáfu stórrar mannkynssögu og yfirlitsrits í náttúrufræði. Ennfremur 
hefir komið til mála að gefa út ritsöfn merkustu íslenzkra skálda og rithöfunda, 
bæði eldri og yngri. Einmitt nú standa yfir samningar uni útgáfu allra rita Matt- 
híasar Jochumssonar. En jafnhliða þessum stóru ritum mun bókadeildin gefa út 
smærri rit, bæði skáldrit og fræðirit.

Að lokum skal á það bent, að nýlega eru gerðir samningar um, að hókadeild 
menningarsjóðs gefi út Lögbók Islendinga, þá er fyrirhugað var, að út yrði gefin 
á ríkiskostnað. Hefir bókadeildin þar ineð lvft allþungri byrði af ríkissjóði, en 
bundið um leið sjálfri sér þann bagga, sem óvíst er, að hún rísi undir. ef sjóður- 
inn verður skorinn niður að hálfu.

Náttúrufræðideild menningarsjóðs hefir þegar hrundið af stað margþætt- 
um rannsóknum á náttúru landsins með tilstyrk sjóðsins. Sú deild á mikið 
og merkilegt verkefni fyrir liöndum, ef ekki verður tekið fyrir liendur hennar 
með því að svipta hana styrk þeim, sem sjóðurinn veitir. En með því að starf- 
semi hennar liingað til og fyrirhugaðar framkvæmdir eru lítt kunnar almenn- 
ingi, og þá einnig háttv. fjárhagsnefnd, látum vér fvlgja liér með bréf til mennta- 
málaráðs frá stjórn náttúrufræðideildar, þar sem hún gerir glögga grein fyrir 
starfsemi deildarinnar og framtíðarætlunum liennar.

Um listadeild menningarsjóðs er það að segja, að lilutverk hennar er tvenns- 
konar, annarsvegar að koma upp listasafni fyrir íslenzka ríkið, og hinsvegar að 
gera færum mönnum kleift að starfa að íslenzkri myndlist. Fyrra atriðið er liarla 
nauðsynlegt hverri menningarþjóð og sizt ástæða til að draga úr þeirri merki- 
legu viðleitni. Síðara atriðið er og áriðandi engu síður. Það er kunnugt, að kjör 
islenzkra listamanna hafa ætíð verið örðug, og sökum vfirstandandi kreppu eru 
jian enn örðugri, með því að fáir eða engir kaupendur fást að listaverkum þeirra. 
Það myndi því verða islenzku listalífi til óbætanlegs hnekkis, ef stórlega væri 
dregið úr opinberum framlögum til listaverkakaupa.



Að öllu þessu athuguðu væutuin vér þess fastlega, að háttv. fjárhagsnefnd 
rasi ekki að því ráði að leggja samþykki sitt á frv. þetta, sem áreiðanlega yrði 
til þess að drepa niður þann visi andlegrar starfsemi í landinu, sem hafinn er 
með stofnun menningarsjóðs".

Framanritaða greinargerð vill Menntamálaráð gera að sinum orðum, að svo 
miklu levti sem við á nú, og endur.tekur eindregin mótmæli sín gegn þessum lið 
frumvarpsins.

Barði Guðmundsson. Arni Pálsson. Stefán Jóh. Stefánsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.


