
Sþ. 38. Nefndarálit
um till. til þál. um lieimilcl fyrir ríkisstjórnina til að gera samning við Bandaríki 
Ameríku um niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o. 11.

Frá meiri hl. ulanrikismálanefndar.
Tækni nútímans hefur gerbreytt aðslöðu íslands. Aður var Island úr alfaraleið. 

Nú er það þýðingarm ikill áfangi í samgöngukerfi heimsins.
Áhrif þessa komu margvíslega fram i síðustu heim sstvrjöld og leiddu meðal 

annars til herverndarsáttmálans í’rá 1941. Vafalaust hefðu flestir eða allir íslend- 
ingar kosið, að ástand heim sins og aðstaða íslands hefði verið slík, að á þvílikum  
samningi hefði eigi verið þörf. En svo sem öll atvik voru er það áreiðanlega sann- 
mæli, sem í þeim sáttmála segir af hálfu íslendinga, að hann var gerður „í samræmi 
við hagsmuni íslands". Hefur reynslan óvéfengjanlega sýnt, að svo var.

Aðferðin við þá samningsgerð var þó slík, að þáverandi forsætisráðherra, Her- 
mann Jónasson, gerði samninginn án vitundar utanríkism álanefndar og alþingis- 
manna, en einungis með samþykki ríkisstjórnarinnar og þeirra manna, er sérstak- 
lega voru kallaðir til. Samningurinn var þá fyrst lagður fyrir Alþingi, er her Banda- 
ríkjanna var kom inn hingað, og aldrei var liann ræddur í ulanríkism álanefnd.

Þrátt fyrir það þótt sáttmálinn frá 1941 væri vel athugaður af þeim, sem um 
liann fjölluðu, miðað við aðstæður allar, hefur raunin orðið sii, að tvenns konar 
skilningi hefur verið haldið fram uiu það, hvenær herinn skuli fara af landi brott. 
Öðrum af liálfu íslendinga, hinum af Bandarikjunum. Þessu tjáir eigi að neita né 
heldur því, að fyrir allra hluta sakir er J>að a>skilegast, að vinsam leg lausn þeirrar 
deilu náist.

Verður að telja ólíkt skynsamlegra og betur í samr;emi við hagsm uni íslands 
að leiða þann ágreining til lykta með friðsamlegu samkomulagi heldur en að hefja 
kærur á hendur Bandaríkjunum, sem sennilega mundu leiða til þess, að ísland  
drægist enn frekar en orðið er inn í deilur stórveldanna.

En þeim mun m ikilsverðara er fyrir Ísland að ljúka þessu m áli sem fyrst, þar 
sem Bandaríkin fyrir réttu ári fóru þess á leit að fá liér langæar herstöðvar. Þó að 
Islendingar synjuðu þeirri málaleitun eindregið, er þess eigi að dyljast, að mörg ríki 
voldugri en Ísland hafa orðið að þola slíkar búsifjar af sterkari nágranna, og var því 
m ikils um vert, að sem fvrst fengist úr því skorið, að slíkar ráðagerðir væru úr sög- 
unni og ákveðin tímamörk sett fyrir dvöl erlends herliðs í landinu.

Samhliða því, sem sjálfsagt er að vísa á bug kröfum uni erlendar herstöðvar og 
alla þá ihlutun, er skert geti sjálfstæði landsins og fullveldi, er hitt einsa'tt, að íslend- 
ingar verða sem aðrar þjóðir að taka sanngjarnt tillit til réttmætra óska og þarfa 
annarra, svo sem löngu er viðurkennt í skiptum allra siðaðra þjóða.

Nú stendur svo á, að ísland er m ikilsverður áfangi á flugleiðinni yfir norðanvert 
Atlantshaf. Ber öllum  saman uin, að hagkvæmast sé að láta ýmsar tegundir flug- 
flutninga fara yfir ísland. Hitt er og óumdeilanlegt, að öryggi allra flugferða á þess- 
um leiðum verður miklum mun meira, ef fullkom inn flugvöllur er á íslandi, svo að 
þar megi lenda í neyðartilfellum .

Er því sízt of djúpt tekið í árinni, þótt sagt sé, að það sé velsæm isskylda af ís- 
lendingum að sjá um, að hér á landi sé til a. m. k. einn fullkom inn flujjvöllur. A 
stríðsárunum voru gerðir hér á landi tveir allstórir flugvellir, annar í Reykjavík, hinn  
á Reykjanesi nærri Keflavík. Er hann miklu stærri en Reykjavíkurflugvöllurinn og 
raunar fleiri en einn völlur í einu flugvallahverfi.

íslendingar liafa nú þegar að nokkru tekið við rekstri Reykjavíkurvallarins, en 
því fer m jög fjarri, að hann sé svo fullkom inn sem skvldi. Eftir þeim litlu gögnum, 
sem fyrir liggja í þeim cfnuin, þarfnast völlurinn enn m ikillar stækkunar, ef hann
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á að \erða  talinn sæniilegur Atlantshafstlugvöllur. Mun sia'kkun hans kosta m illjóna- 
tugi, gera nauðsynleg niðurrif 30 íbiiðarhúsa auk æði margra annarra bygginga, og 
þó aldrei fá því áorkað, að völlurinn verði svo góður sem skyldi. Segir i skýrslu  
flugmálaráðherra um þetta efni, að tnllnaðaruppdrættir liggi enn ekki fyrir og engin  
áætlun um það, hverju þurfi til að kosta til þess að gera Reykjavikurflugvöllinn full- 
kominn á alþjóðavísu, og segir síðan orðrétt: „en víst er, að slikar stórfelldar endur- 
bætur á Reykjavíkurflugvellinuin verða aðeins gerðar, ef alþjóðafé kemur til að veru- 
legu levti“. En þá er þess að gæta, að enginn alþjóðasjóður cr fyrir hendi, scm veiti 
slíka styrki, heldur mundi verða undir högg að s;t‘kja hjá stjórnum einstakra rikja um 
fjárframlög í þessu skjrni, enda mundu þær þá geta sett þau skilyrði, er þeim sýndist. 
Hitt ógnar áreiðanlega mörgum íslendingum , ef eini flugvöllur landsins, sá sem starf- 
ræktur væri fyrir stórar flugvélar, ætti að vera inni í miði i höfuðborg landsins. Sýnist 
mönnum hættunni þar með a’rið gálauslega boðið hcim.

Reynsla íslendinga af rekstri flugvalla er enn harla lítil. í fjárlögum þessa árs 
eru 600000 kr. ætlaðar til flugvallagerðar, reksturs flugvalla og lendingarbóta. Það, 
sem af er þessu ári, hefur nú þegar verið ávisað á Revkjavíkurvöllinn einan 2450000 kr., og er það raunar ekki allt greitt enn.

En í næsta árs fjárlögum hefur flugm álastjóri óskað, að lil rekstrar Reykja- 
vikurvallarins vrði veittar 3150000 króna, og áa*tlar hann einungis 600000 króna 
tekjur til að vega þar á móti, og er í þeirri upphæð ekkert áætlað til nvrra tækja, stækkana o. þ. h. ‘

 ̂ I skýrslu sinni gerir flugmálaráðherra að vísu lítið úr kostnaði við rekstur 
Keflavíkurvallarins, ef hann verði eingöngu eða aðallega rekinn sem neyðarhöfn i 
sambandi við Reykjavikurflugvöllinn sem aðalvöll. En hvort tveggja er, að ekki er 
æskilegt, að Reykjavíkurvöllurinn verði aðaltlugvöllur landsins og að ráðherrann ger- 
ir ráð fyrir, að ef veruleg starfræksla vcrði á Keflavikurvellinum, þurfi til hennar 
„alþjóðlegt rekstrartillag“, sem þá þyrfti að semja við einstakar erlendar þjóðir um, eins og áður greinir.

Öll atvik i sambandi við stjórn þessara mála eru yfirleitt slík, að augljóst er, að 
Islendingar eiga m ikið eftir að læra uin þau, og er það eigi annað en eðli m álsins samkvæmt.

Að syo vöxnu máli fer því þess vegna fjarri, að Islendingar séu þess viðbúnir að 
taka einir við rekstri K ellavíkurvallarins og halda honuin við með sæmileííum  hætti. ‘

Stjórn Bandaríkjanna heldur J>\i hins vegar fram, að 'egn a skyldu sinnar til 
herstjornar og eftirlits í Þýzkalandi sé scr mikil nauðsyn að halda afnotuin Kefla- 
víkurvallarins, sem gerður var fyrir fé Handarikjanna. Hefur Bandaríkjastjórn cin- 
initt fært fram þessa nauðsyn sína fyrir þvi, að Íuin hefur enn eigi flutt ailan liðs- 
afla sinn burt af landi héðan. Stjórn Stóra-Bretlands hefur cinnig látið uppi \ ið  
íslenzku rikisstjórnina, að hun teldi þcssa nauðsyn Bandarikjanna vera mikla. Munu 
þeir og vera fáir, sem treysta sér með öllu til að neita þessari nauðsvn og svnja þess algerlega, að við lienni verði orðið.

Mundi vegur Islands og áreiðanlega sízt vaxa við það, ef landsmenn neituðu að 
verða við þeim óskum, er tryggja sæmilegt öryggi á flugleiðum  mn norðanvert At- 
lantshaf, á meðan þeir eru þess ekki viðbúnir að taka sjálfir að öllu við rekstri vallarins.

Það, s&m nú hetur verið sagt, skýrir að nokkru, af hverju um það er samið í 
samningi þeim, er nú er til athugunar, annars vegar að Bandaríkin skuli hið bráð- 
asta flytja brott af landinu allan heratla sinn og sjóher, en hins vegar öðlast tíma- 
bundinn og takmarkaðan afnotarétt af K eflavikurfiugveilinum .

Einstakar greinar sam ningsfrum varpsins hafa sælt m ikilli gagnrýni, og skal því 
gerð nokkur grein fyrir þeim og breytingartillögunuin. sem fyrir liggja.
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1 . greinin er nauðsynleg alveg án tillits lil ágreinings um það, hvenær herinn sé 
skyldur til að hverfa héðan af landi brott, því að ým s fleiri atriði eru i sáttmálan- 
um, og þarf því að segja til um, hvenær hann skuli í heild falla úr gildi.

2. greinin fjallar einungis um afhending Keflavíkurvallarins til íslendinga, og 
getur efni hennar ekki valdið ágreiningi.

3. gr. upphaflega sam ningsfrum varpsins hefur sætt þeirri gagnrýni, að hún tak- 
markaði rétt íslendinga yfir landi sinu. Sú aðfinning er að vísu á m isskilningi byggð, 
en þar sem greinin hefur valdið ágreiningi og er efni sínu samkvæmt óþörf, er lagt 
til, að hún sé felld niður.

4. gr., sem verður 3. gr„ hefur verið ranglega túlkuð. Lagt er til, að orðalagi 
hennar verði breytt svo, að eigi verði uni það villzt, að allur her eigi að vera horfinn  
af landinu innan 180 daga. Var það ætíð tilætlunin. Þess skal getið, að þar sem í 
greininni er talað um herlið og sjólið, þá er þar inni falið fluglið, þar sem það er ekki 
sérstakur liðsafli, heldur heyrir til hinum almenna her Bandarikjanna.

1 5. gr. er annað höfuðákvæði sam ningsins, sem sé það, að Bandaríkjunuin  
eru veitt viss réttindi á flugvellinum  við Keflavík i sambandi við herstjórn þeirra og 
eftirlit í Þýzkalandi. Réttindin eru berum orðuin takmörkuð við þessa skyldu Banda- 
rikjanna. Öll önnur not Bandaríkjanna af vellinuin eru þvi óheim il samkvæmt þess- 
um samningi. Hins vegar eru þessi not slík, að ákvæði loftferðasam ningsins við 
Bandaríkin frá 1945 eru ekki fullnægjandi, þvi að hann fjallar einungis um við- 
skiptaflug. En þessi grein ræðir einmitt um afnot flugfara, sem rekin eru af Banda- 
rikjunum i sambandi við herstjórn þeirra i Þýzkalandi.

Því hefur verið haldið fram, að með þessu ákvæði væri Bandaríkjunum gert 
m ögulegt að stofna hér herstöð. Þetta er fjarstæða. í sambandi við herstjórn og 
eftirlit Bandaríkjanna i Þýzkalandi þarf enga herstöð á íslandi. Og er hún þegar af 
þeirri ástæðu óheim il skv. þessum samningi, og mundi það vera hreint samningsrof, 
sambærilegt við óheim ila hertöku landsins, ef henni væri komið upp undir yfirvarpi 
þessa sainnings. Ef gert er ráð fyrir slíku róttarbroti Bandarikjanna, er það hið sama 
og sagt væri, að þau væru í raun réttri ósamningshæf, og mundi ísland vafalaust 
vera eina rikið i veröldinni, sem slika afstöðu tæki gegn þessu mikla og volduga 
menningarríki.

Ef menn lita svo á, að þau afnot, sem hér eru veitt, jafngildi herstöð, yrðu menn  
með sama hætti að telja, að umferðarrétlur skv. 43. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna 
væri herstöð, og hefur enginn enn haldið slíku fram, enda hefði þá verið ómögulegt 
fyrir íslendinga að óska þess að ganga í félag Sameinuðu þjóðanna sam lim is þvi, sem  
þeir lýstu yfir, að þeir vildu engar herstöðvar í landi sinu.

í sambandi við hinn takmarkaða umferðarrétt, sem Bandaríkjunum er heimilaður 
um K eflavíkurvöllinn, er nauðsynlegt að sjá svo um, að völlurinn verði rekinn. Svo 
sem þegar er sagt, þá eru íslendingar enn eigi þess búnir að taka einir við rekstri 
vallarins. Bandarikjunum er því heim ilað að halda uppi á eigin kostnað, beinlinis  
eða á sína ábyrgð, þeirri starfsemi, þeim tækjum og því siarfsliði, sem nauðsynlegt 
kann að vera til slíkra afnota. Upphaflega var eigi beruin orðum tekið fram, að allt 
þetta ætti einungis við K eflavikurvöllinn einan, svo sem augljóst var þó eftir eðli 
málsins, og er það nú fært i það horf, að enginn efi kemst að.

Svo er ráð fyrir gert, að Bandaríkin geti ým ist látið sína eigin starfsmenn annast 
þessi störf eða falið þau t. d. flugfélagi á sína ábyrgð. En hvort heldur er, þá er 
þarna einungis um að ræða venjulega borgara, en ekki hermenn, og auðvitað eru 
öll hervirki á sjálfum  vellinum  óheim il, þvi að ekki eru þau nauðsynleg hér uppi á 
íslandi vegna umferðarrétfar í saniliandi við herstjórn og eftirlit Bandaríkjastjórnar 
í Þýzkalandi.

Það skiptir m eginmáli um réttarstöðu þessara manna, að þeir eru ekki hermenn, 
heldur venjulegir borgarar. Af þessum sökum lenda þeir að öllu undir islenzkri lög-
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sögn, lúta íslenzkum  dómstólum, íslenzkri lögreglu o. s. frv. Þeir þurfa hér bæði 
landsvistarleyfi og atvinnuleyfi, og er íslenzku stjórninni þar með fenginn hem ill á, 
að eigi dvelji hér fleiri menn í þessu skyni en nauðsynlegt er að hennar dómi. Ef hún 
m isbeitir þvi valdi sínu, verður hún hins vegar að hlíta þeirri meðferð, sem við liggur, 
ef samningurinn er rofinn. Mundi úrskurður í því efni annaðhvort koma undir 
gerðardóm, skv. gerðardómssamningi m illi ríkjanna frá því 1930, eða liita þeim regl- 
um, er gilda um slíkan ágreining skv. reglum hinna sam einuðu þjóða.

Þá er það eigi síður ótvírætt, að vegna yfirráða íslands á íslenzkri grund og eign- 
arréttar landsins á sjálfum  vellinum , er Bandaríkjastjórn óheim ilt að gera þar önmir 
mannvirki eða stækkanir á vellinum  aðrar en íslenzka stjórnin samþykkir.

Um þau flugför og áhafnir, sein á vellinum  lenda í sambandi við herstjórn 
Bandaríkjanna og eftirlit í Þýzkalandi gilda sérreglur. A. m. k. sumt af þeim flug- 
förum mundi verða hernaðarvélar, og felst í 3. málsl. 4. gr. (áður 5. gr.), að um þær og 
áhafnir þeirra fari að alþjóðalögum, en þar eru settar ýtarlegar reglur uin þetta 
efni, og er ekki fært að lúta öðnun reglum en þeiin, ef menn á annað borð vilja  
leyfa þessum  vélum  hér viðkomu.

Eðlilegt er, að engin lendingargjöld séu greidd af þessum vélum, þar sem ákveðið 
er, að Bandaríkin skuli ein greiða allan kostnað við fvrirgieiðslu  þá og lendingar- 
möguleika, sem þeim eru látnir í té.

í  þessari grein og 8 . gr. eru fyrirmæli, er trvggja það, að enginn kostnaður af 
rekstri og viðhaldi vallarins lendi á ríkissjóði íslands umfrain það, sem ríkisstjórnin  
samþykkir.

Hins vegar hefur ætíð verið ætlazt til, að völlurinn lyti íslenzkri stjórn, og að- 
staða Bandarikjamanna þar yrði svipuð sem t. d. útgerðarfyrirtækis, sem fær af- 
greiðslupláss og athafnamöguleika í venjulegri höí'n. Slík aðstaða liaggar í engu 
stjórn né eftirliti hafnarstjórans og því síður, að hún skerði í nokkru yfirráð löglegra 
yfirvalda á staðnum.

Til þess að taka af öll tvímæli í þessu er lagt til, að samþykkt verði ný 5. gr. svo 
hljóðandi: Hvorki ákvæðin í næstu grein á undan né nein önnur fyrirmæli þessa 
sam nings raska fullveldisrétti né úrslilayfirráðum  lýðveldisins íslands varðandi um- 
ráð og rekstur vallarins og mannvirkjagerð eða athafnir þar. í samræmi við þetta 
er lagt til, að niðurlag 7. gr. samningsfrv. falli niður, því að það verður óþarft skv. 
þessu.

Ákvæðum 6 . gr. er breytt svo, að réttur íslendinga iil þjálfunar í rekstri flug- 
vallarins er gerður mun ótvíræðari en var skv. upphaflega frumvarpinu.

Orðalagi fyrri hluta 7. gr. er breytt svo, að nú verður ótvirætt, að það er íslenzka 
stjórnin, sem setur reglur um rekstur, öryggi o. j). h. á vellinum, en eðli m álsins skv. 
skal hafa um þær samráð við Bandaríkjastjórn vegna hinna takmörkuðu nota 
hennar af vellinum .

Ákvæðin i 9., 10. og 11. gr. leiðir af því, að Bandaríkin eiga að standa undir 
m iklum  kostnaði i sambandi við rekstur flugvallarins, og þvkir því ástæða til að 
leggja ekki skatta og tolla í ríkissjóð íslands á þann kostnað þeirra, einkum þar 
sem öll óhreyfanleg verðmæti, er Bandaríkjastjórn hefur gert á sinn kostnað á vell- 
inum, eiga að verða eign islenzka ríkissjóðsins að samningstíma liðnum.

Af hálfu íslendinga er væntanlega enginn ágreiningur um það, að æskilegt hefði 
verið, ef svo hefði um samizt, að segja mætti samningnum fyrr upp en heim ilað er 
i 12. gr. Um þetta hefur þó ekki fengizt samkomulag við gagnaðilann. Skýrist það 
af því, að hann ráðgerir, að verulegu fé þurfi að verja til viðhalds vellinum, einkan- 
lega til að reisa þar viðunanlegar vistarverur, en svo sem kunnugt er, hefur ferða- 
mönnum orðið mjög tíðra'tt um, hversu lélegar þær eru nú. Þá lagði Bandaríkja- 
stjórn á það megináherzlu, að sainningurinn gilti allan tímann, sem herstjórnar- 
skylda hennar i Þýzkalandi héldist. Á þetta var ekki unnt að fallast, og var þá samið 
um, að samningnum mætti segja upp, svo að hann þyrfti eigi að gilda lengur en í

4



6V2 ár, en þó skemur, ef herstjórnarskyldan verður fyrr úr sögunni. í þessu sam- 
bandi verður og að hafa það i huga, að ekki er öruggt, hversu skjótt herinn mundi 
hverfa úr landinu, ef þessi samningur kæmist ekki á.

Það er játað, að 6V2 ár er alllangur timi. I sögu íslenzku þjóðarinnar er hann 
þó eigi ýkja langur, og hefur hún sjaldan verið óvirt meira en þegar gefið er i skvn, 
að íslenzku þjóðerni stafi m ikil hætta af, þó að nokkur hundruð útlendingar dvelji 
hér á afmörkuðu landssvæði um þetta árahil. Þvi miður hefur þjóðin oft orðið að 
þola verri raun en þetta og þó haldið þjóðerni sinu, og svo mun enn verða.

Jafnfjarri sanni er það, að með samningi þessum sé færð ófriðarhætta yfir
þjóðina. Atburðirnir 1940 sýndu, að enga samninga þurfti til slikrar hættu, enda 
er við búið, að ef slíkar hörmungar hefjast að nýju, verði lítt spurt að lögum, og 
megum vér þó minnast þess, að 1941 vildu Bandarikin ekki gera land vort að her-
stöð nema með samþykki réttra islenzkra stjórnvalda.

Á hitt ber og að líta, að með samningi þessum  er tryggt, að Reykjavíkurflug- 
völlurinn verði ekki a. 111. k. á næstu árum eini stóri flugvöllurinn hér á landi, og 
raunar gert mögulegt að minnka hann, ef landsmenn vilja. Er þar með geigvænleg 
hætta færð frá höfuðstaðnum , ef illa fer.

Til slíks kemur vonandi ekki. Þetta samningsfrumvarp miðar og þvert á móti 
að því að létta undir með Sameinuðu þjóðununi um, að ein þeirra geti gætt skyldu  
sinnar við að halda uppi friði i heiminum, skyldu, sem Bandaríkin hafa tekizt á 
hendur gagnvart öllum Sameinuðii þjóðunum. Raunin mun og verða sú, að Kefla- 
vikurvöllurinn verður vegna þessa samnings þýðingannikil lendingarstöð í frið- 
samlegum samskiptum þjóðanna.

Það er kunnara en frá þurfi að segja, að miklum  áróðri og æsingum er haldið 
uppi gegn samningsfrumvarpi þessu. Allt hvílir þetta þó á m isskilningi á eðli samn- 
ings þessa og einstökum  greinum hans, svo og vanmati á stöðu íslands sem sjálf- 
stæðs ríkis og röngum hugmyndum um eðlileg samskipti þjóðanna.

Af öllu þessu umróti hefur leitt, að ým sir hafa krafizt þjóðaratkvæðis um frum- 
varp þetta, áður en það gengi i gildi. Slikt væri sjálfsagt, ef með frv. væri skertur 
réttur þjóðarinnar yfir landi hennar eða tilveru hennar og sjálfstæði ógnað. En þvi 
fer fjarri, að svo sé, svo sem að framan hefur verið sýnl. Sam ningsfrumvarpið er 
íslendingum  i flesta staði hagkvæmt og gildistím i þess mjög takmarkaður. Ef út af 
ber, er því auðvelt að losna skjótlega undan samningnuin, þegar reynslan hefur 
kveðið upp sinn dóm.

En hinn óhóflegi áróður, sem beitt hefur verið i máli þessu, gerir það að ríkri 
skyldu þingmanna að taka á sig ábyrgðina um úrlausn þess. Þeir einir hafa aðgang 
að öllum gögnum, sem úrslitum hljóta að ráða, og þeir hafa bezt tóm og vfirsýn  
til að gera sér grein fyrir öllum afleiðingum  þessa máls.

Þingmenn mundu hrapallega bregðast skyldu sinni, ef þeir nú skytu sér undun 
ábvrgð þeirri, er stjórnarskráin leggur þeim á herðar. Þeim ber að hlýða sainvizku 
sinni og engu öðru við ákvörðun slíks máls sem þessa.

Að öllu þessu athuguðu leggur meiri hluti utanrikism álanefndar til, að þings- 
á'yktunartill. verði samþvkkt með svofelldum  ,

BREYTINGUM:
Tillögugreinin ásamt fylgiskjali orðist svo:
Alþingi ályktar að heim ila rikisstjórninni að gera samning við rikisstjórn  

Bandarikja Ameríku, sajnhljóða samningsfrumvarpi því, sem prentað er sem fvlgi- 
skjal með þessari ályktun.
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Fylgiskjal.
1. Ríkisstjórn Islands og rikisstjórn  

Bandarikjanna fallast á, að herverndar- 
samningurinn, sem gerður var 1. júli 1941, 
skuli niður falla, og falli hann úr gildi 
með gildistöku samnings þessa.

2. Flugvallarhverfið við Keflavík og 
flugvellirnir, sem hér eftir nefnast flug- 
völlurinn, ásamt öllum óhreyfanlegum  
mannvirkjum, er Bandarikin hafa reist 
þar og talin verða upp í sam eiginlegri skrá, 
er islenzk og bandarísk yfirvöld skulu 
gera samtímis afhendingu flugvallarins, 
skulu afhent íslenzku stjórninni. Skal 
flugvöllurinn þá verða skýlaus eign is- 
lenzka rikisins, samkvæmt þeim skuld- 
bindingum, er Bandarikin hafa áður tek- 
izt á hendur þar að lútandi.

3. Stjórn Bandarikjanna mun svo fljótt 
sem auðið er flytja á brott það herlið og 
sjólið Bandarikjanna, sem nú er i Reykja- 
vik, og innan 180 daga frá gildistöku  
sam nings þessa mun hún smátt og smátt 
flytja á brott allt herlið og sjólið Banda- 
ríkjanna, sem nú er á íslandi.

4. Flugförum þeim, sem rekin eru af 
Bandarikjastjórn eða á hennar vegum i 
sambandi við framkvæmd þeirrar skvldu, 
er Bandaríkin hafa tekizt á hendur, að 
hafa á hendi herstjórn og eftirlit í I>ýzka- 
landi, skulu áfram heim il afnot af Kefla- 
vikurflugvellinum . í þessu skyni skal 
stjórn Bandaríkjanna heimilt að halda 
uppi á flugvellinum  á eigin kostnað, bein- 
linis eða á eigin ábyrgð, þeirri starfsemi, 
þeim tækjum og þvi starfsliði, sem nauð- 
synlegt kann að vera til slikra afnota. 
Taka skal tillit til sérstöðu slikra flug- 
fara og áhafna þeirra að því er varðar 
tolla, landvistarleyfi og önnur formsat- 
riði. Engin lendingargjöld skal greiða af 
slíkum flugförum.

5. Hvorki ákvæðin í næstu grein á und- 
an né nein önnur ákvæði í samningi þess-

1. The Government of Iceland and the 
Government of the United States agree to 
the abrogation of the defense agreement 
of July 1, 1941, which shall terminate 
upon the com ing into force of the present 
agreement.

2. The Keflavík area and the airfields, 
hereinafter referred to as the airport, and 
the immovable installations constructed 
thereon by the United States which w ill 
be listed in a joint Icelandic-United States 
inventory to be prepared concurrently 
with the transfer of the airport, w ill be 
transferred to the Government of Iceland. 
The airport shall then become the un- 
disputed property of the Icelandic State 
in fulfilm ent of the undertakings of the 
Government of the United States with re- 
spect thereto.

3. The Government of the United States 
w ill withdraw as promptly as possible 
United States m ilitary and naval person- 
nel now in the city of Reykjavik and dur- 
ing a period of 180 days commencing 
upon the coming into force of the present 
agreement w ill progressively withdraw  
all United States m ilitary and naval per- 
sonnel now in Iceland.

4. The Keflavik airport w ill continue to 
be available for use bv aireraft operated 
by or on behalf of the Government of the 
United States in connection with the ful- 
filment of United States obligations to 
maintain control ageneies in Germany. 
To this end the Government of the United 
States shall have the right to and may, at 
its expense, maintain at the airport either 
directly or under its responsibility the 
services, facilities and personnel neces- 
sary to such use. The special character of 
these aircraft and their personnel w ill be 
respected as far as custom s, immigration  
and other form alities are concerned. No 
landing fees shall be charged such air- 
craft.

ó. Neither the stipulations in thc fore- 
going paragraph nor any other stipul-
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um raska fullveldisrétti né úrslitn yfir- 
ráðuin lýðveldisins íslands varðandi um- 
ráð og rekstur flugvallarins, mannvirkja- 
gerð eða athafnir þar.

6. I sambandi við rekstur flugvallar- 
ins munu Bandarikin þjálfa íslenzka 
starfsmenn i tækni flugvallarekstrar, svo 
að ísland geti i vaxandi mæli tekið að sér 
rekstur flugvallarins.

7. Ríkisstjórn íslands setur, að höfðu  
samráði við rikisstjórn Bandarikjanna, 
reglur uin rekstur, öryggi og því likt, er 
varðar not allra flugfara af flugvellinum.

8. Stjórnir Islands og Bandaríkjanna 
koma sér saman um grundvöll, er báðar 
geti við unað, að sanngjarnri skiptingu  
sin á m illi á kostnaði þeim, er af viðhaldi 
og rekstri flugvallarins stafar, þó þannig, 
að hvorugri rikisstjórninni skuli skylt að 
leggja í nokkurn þann kostnað af viðhaldi 
og rekstri flugvallarins, sem hún telur 
sér ekki nauðsvnlegan vegna eigin þarfa.

9. Eigi skal leggja neina tolla eða önn- 
ur gjöld á efni það, útbúnað, nauðsynjar 
eða vörur, sem inn er flutt til afnota fyrir  
stjórn Bandarikjanna eða umboðsmenn 
hennar samkvæmt þessum samningi eða 
til afnota fyrir starfslið það, sem dvelur 
á íslandi vegna starfa, sem leiðir af fram- 
kvæmd samnings þessa. Útflutningsgjalda 
skal heldur eigi krefjast af iitflutningi 
téðra vara.

10. Eigi skal leggja tekjuskatt á þær 
tekjur þess starfsliðs Bandarikjanna, sem 
á íslandi dvelur við störf, er leiðir af 
framkvæmd samnings þessa, er koma frá 
aðilum utan Islands.

11. Þegar samningi þessum lýkur, skal 
stjórn Bandarikjanna heimilt að flytja af 
flugvellinum  öll hreyfanleg mannvirki og 
útbúnað, sem þau eða umboðsmenn þeirra 
hafa látið gera eða lagt til eftir gildis-

ations in this agreement shall impair the 
sovereign rights or the ultimate authority 
of the Republic of Iceland with regard to 
the control and operation of the airport 
or anv construction or activities there.

6. In connection w ith the operation of 
the airport the United States w ill train 
Icelandic personnel in  airport techniques 
to enable Iceland to assume progressively 
the operation of the airport.

7. The Government of Iceland after hav- 
ing consulted the Government of the 
United States w ill place in effect opera- 
tional, safetv, and sim ilar rules to govern 
use of the airport bv all aircraft.

8. The Government of Iceland and the 
Government of the United States w ill de- 
termine a m utually satisfactory formula 
l'or the equitable distribution between  
them of the cost of maintenance and 
operation of the airport, provided, how- 
ever, that neither Government shall be 
obligated to incur any expense with re- 
gard to the maintenance and operation of 
the airport w hich it does not deem neces- 
sarv to meet its own needs.

9. No dutv or other taxes shall be 
charged on material, equipment, supplies 
or goods imported for the use of the 
Government of the United States, or its 
agents, under the agreement or for the 
use of personnel in Iceland by reason of 
employment pursuant to the agreement. 
No export tax shall be charged on the re- 
moval of such articles.

10. No personnel of the United States 
resident on the territorv of Iceland by 
reason of em ployment pursuant to the 
agreement shall be liable to pav income 
tax on incom e derived from sources out- 
side of Iceland.

11. Upon the term ination of the present 
agreement the Government of the Un- 
ited States shall have the right to remove 
froin the airport all movable installations 
and equipment which have l)een con-
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töku sam nings þessa, nema svo semjist, 
að ríkisstjórn Islands kaupi mannvirki 
þessi og útbúnað.

12. Samningur þessi skal gilda á meðan 
á stjórn Bandaríkjanna hvilir sú skuld- 
binding að halda uppi herstjórn og eftir- 
liti í Þýzkalandi; þó má hvor stjórnin  
um sig hvenær sem er, eftir að fimm ár 
eru liðin frá gildistöku samnings þessa, 
l'ara fram á endurskoðun hans. Skulu þá 
stjórnirnar hefja viðræður svo fljótt sem  
auðið er. Leiði slikar viðræður eigi til 
samkomulags innan sex mánaða frá því 
að fyrst kom fram beiðni um endurskoð- 
un, er hvorri stjórninni um sig heiinilt, 
hvenær sem er að þeim tima liðnum, að 
tilkynna skriflega þá fyrirætlun sina að 
segja upp samningnum. Skal samningur- 
inn þá falla úr gildi tólf mánuðum eftir 
(Jagsetningu slíkrar uppsagnar.

structed or provided by the United 
States or its agents after the date of the 
agreement unless by agreement such in- 
stallations and equipment are bought bv 
the Government of Iceland.

12. The agreement shall continue in ef- 
fect until the obligations of the Govern- 
ment of the United States to maintain  
control agencies in Germany shall have 
been fulfilled; provided, however, that at 
any time after the lapse of five years from  
the com ing into force of the present 
agreement, either Government may pro- 
pose a review of the agreement. In such 
case the two Governments shall consult 
as soon as possible. If no agreement is 
reached as a result of such consultation  
within a period of six months from the 
date of original notification, either Gov- 
ernment may at any time thereafter givc 
notice in writing of intention to denounce 
the agreement w hich shall then terminate 
twelve months from the date of such 
notice.

Alþingi, 1. okt. 1946.
Bjarni Benediktsson, Stefán Jóli. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen. 

form., frsm. fundaskr.
Jóhann Þ. Jósefsson.
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