
Nd. 695. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 33 23. apríl 1946, um tunnusmiði.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur haft þetta frv. til athugunar, en gat ekki orðið sammála um það.
Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt, en minni hlutinn, undir-
ritaður, leggur til, að frv. verði fellt.

Í greinargerð þeirri, sem fylgdi frv. frá ríkisstjórninni, er það talin ein höfuð-
röksemdin fyrir því að leggja niður stjórn tunnuverksmiðju ríkisins og fela síldar-
útvegsnefnd störf hennar og þar með yfirstjórn yfir byggingu tunnuverksmiðjanna
á Siglufirði og Akureyri, að af því muni leiða, að sparast muni mikil útgjöld. Þessi
röksemd er alveg gripin úr lausu lofti, vegna þess að hvort sem síldarútvegsnefnd
eða stjórn tunnuverksmiðja ríkisins annast rekstur tunnuverksmiðjanna, þarf að
hafa marga góða starfsmenn í sambandi við tunnusmíðið, bæði fagmenn við véla-
smiðjurnar, skrifstofufólk og sérstakan framkvæmdastjóra. Það eina, sem hægt
er að kalla, að kunni að vera sparnaður, er að leggja niður þessa 3 manna stjórn,
sem sett var yfir tunnuverksmiðjumar með lögum nr. 33 frá 23. apríl 1946. A móti
þeim sparnaði kemur svo það, að síldarútvegsnefnd er ætíð upptekin við öll mögu-
leg önnur störf í sambandi við sölu ú saltsíld, öflun markaða, útreikning síldar-
verðs og úthlutun söluandvirðis, enn fremur skipulagningu söltunarinnar, stöðugt
umfangsmikið starf og ýmislegt fleira, sem tengt er núverandi skyldustörfum síld-
arútvegsnefndar. Reynslan hefur sýnt, að síldarútvegsnefnd hefur ætíð átt fullt
í fangi með sín störf, þó engu sé á hana bætt. Sífelldar kvartanir hafa verið hafðar
uppi meðal saltenda yfir semaganginum í störfum síldarútvegsnefndar, sem hefur
valdið saltendum stórkostlegu óhagræði og töfum. Störfin hafa gengið svo seint,
að oft hafa liðið mánuðir frá því, að síldarútvegsnefnd tók við andvirði síldar,
sem hún hefur flutt út vegna saltenda. þar til hún greiddi það út. A meðan stóðu
saltendur í hinum mestu peningavandræðum. Gremja saltenda hefur verið einkum
fyrir það, að á sama tíma, sem síldarútvegsnefnd hefur legið mánuðum saman
með fjármuni þeirra, hafa þeir sjálfir orðið að taka dýr rekstrarlán í þeim bönkum,
sem síldarútvegsnefnd geymdi peningana. Það er engum vafa undirorpið, að ef
síldarútvegsnefnd hefði starfað betur og greitt salt endum jafnóðum og hún tók við
fénu fyrir vöru þeirra, hefði það létt mjög mikið undir með þessum atvinnuvegi.
Af þessu sést, að síldarútvegsnefnd má engan veginn við því að bæta á sig nýjum
umfangsmiklum störfum. Við þetta bætist, að ef síldarútvegsnefnd rækir sæmi-
lega starf sitt við að auka framleiðslu á saltsíld og bæta vinnuaðferðir, þá hefur
hún engan tíma aflögu fyrir það umfangsmikla og þýðingarmikla verkefni, sem
tunnuverksmiðja ríkisins bíður, að 'húa svo um hnútana, að Íslendingar smíði sjálfir
allar síldartunnur, sem landið þarfnast, þannig að þjóðin geti verið óháð erlendum
tunnuframleiðendum, og mun ég víkja nánar að þessu síðar.

Þær ástæður aðrar, sem nefndar eru í greinargerð frv. þessa um það, að síldar-
útvegsnefnd sé svo kunnug öllu, er lýtur að tunnum, bæði kaupum á tunnum og
smíði þeirra, vegna þeirra tunnukaupa, sem nefndin hefur annazt, og vegna þess
að hún hafi "ráð á mönnum með sérþekkingu á því, er að smíði síldartunna lýtur",
eru algerlega rangar. Nefndin hefur ekki haft neina menn í þjónustu sinni, sem
sérþekkingu hafa á tunnum, enda hafa tunnukaup hennar frá byrjun verið mjög
tilviljunarkennd. Stundum hefur hún fengið góðar tunnur, en stundum hafa þær
líka verið afleitar, einmitt vegna vöntunar hjá nefndinni á sérfróðum mönnum.
Nefndin hefur heldur aldrei baft í þjónustu sinni menn, er hefðu þekkingu á tunnu-
smíði, enda ekkert við tunnusmíði fengizt og aldrei sýnt hinn minnsta áhuga fyrir
innlendri tunnusmíði, og mun ég víkja nánar að þvi síðar.

Það er í alla staði óeðlilegt að sameina hjá sömu stofnun það að þurfa að semja
nm síldarsölu við erlenda síldarkaupendur. sem hafa hagsmuna að gæta í því að
selja Íslendingum tunnur eins og einkum á sér stað með Svía, og yfirstjórn hinnar
væntanlegu íslenzku tunnuframleiðslu, sem einmitt miðar að því að gera þjóðina
óháða því að kaupa síldartunnur erlendis frá. Slíkt myndi valda ýmsum erfiðleik-
um bæði fyrir síldarsöluna og líka tunnusmíðina, erfiðleikum, sem hægt er að
komast hjá, ef hafðar eru tvær stofnanir til að annast þessi störf.

Svo sem kunnugt er, var framleiðsla saltsíldar hér á landi stöðugt að vaxa it
árunum milli heimsstyrjaldanna, að undanteknum verstu kreppuárunum. Síðustu
árin fyrir stríð var svo komið, að síldarsöltunin var orðin veigamikill þáttur í
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atvinnulífi Íslendinga. Auk þess var síldarsöltun orðin nokkuð öruggur atvinnu-
vegur, þar sem ekki þurfti að óttast stórvægilegar sveiflur. Þrátt fyrir vaxandi þýð-
ingu síldarsöltunar hér á landi var ekkert gert af opinberri hálfu til þess að koma
upp innlendum tunnuiðnaði. Það skal þó tekið fram, að Alþingi veitti í nokkur ár
ríkisábyrgð fyrir rekstrarláni handa tunnuverksmiðju Siglufjarðar. Auðvitað var
ekkert sjálf'sagðara en að koma þá þegar upp innlendum tunnuiðnaði, það hefði
hæði aukið öryggi síldarsöltunarinnar sem atvinnuvegar með því að tryggja ætíð
nægar birgðir af tunnum, það hefði gert íslenzka saltendur óháða hinum erlendu
sildarkaupendum, og loks hefði innlend tunnusmíði tryggt söltunarstöðvunum góðar
tunnur, en eins og kunnugt er, var verulegur hluti þeirra tunna, sem inn voru
fluttar, slæmur, t. d. frá Noregi voru oft fluttar tunnur, sem Norðmenn sjálfir
hefðu ekki saltað í. Auk þessa var innlend tunnusmíði til þess fallin að skapa vetrar-
atvinnu á stldarhöf'unum norðanlands, en vetraratvinnulevsið hefur alltaf verið
stærsta bölið, sem íbúar bæja og þorpa á Norðurlandi hafa 'átt við að stríða.

Ekkert var eðlilegra en að síldarútvegsnefnd hefði forgöngu um það, að hafin
yrði hér tunnusmíði í stórum stíl. Hún átti að geta séð þýðingu þeirrar framleiðslu
og hafði aðstöðu til að sannfæra ríkisstjórn og Alþingi um nauðsyn þess að hefja
innlendan tunnuiðnað. Þetta gerði síldarútvegsnefnd ekki, heldur voru það allt
aðrir aðilar, sem af áhuga og framsýni réðust í þennan iðnað við mjög erfiðar
kringumstæður.

Fyrir stríð voru starfræktar tvær tunnuverk.smiðjur norðanlands. A Siglufirði
var tunnuverksmiðju, sem samvinnufélagið Tunnuverksmiðja Siglufjarðar átti og
rak. Þessi verksmiðja var bilin góðum tækjum og gat því framleitt mjög góðar
tunnur, en hún bjó við mjög slæman húsakost og átti í hinu mesta basli fjárhags-
lega, þannig að oft gat hún ekki greitt vinnulaun tímum saman. Afköst þessarar verk-
smiðju notuðust því ekki nema að litlu leyti. A Akureyri var og tunnuverksmiðja,
sem Akureyrarkaupstaður átti og rak, en sú verksmiðja var mjög úrelt og léleg,
en var þó rekin af allmiklum myndarskap og veitti töluverða vinnu yfir vetrarmán-
nðina. Hins vegar átti bæjarstjórn Akureyrar stöðugt í hinum mestu vandræðum
11m sölu á tunnum sínum og varð því oft að liggja með miklar tunnubirgðir undir
beru lofti, þannig að þær lágu undir skemmdum, eða lána saltendum þær, og var
þá oft undir hælinn lagt, hvort þeir borguðu á tilsettum tíma.·

Það hefði í alla staði verið eðlilegt, að síldarútvegsnefnd hefði stutt þessar til-
raunir til innlends tunnuiðnaðar, og raunar bar nefndinni siðferðisleg skylda til
þess. En það var eitthvað annað. Síldarútvegsnefnd sýndi þessum fyrirtækjum fulla
óvild, hún rak beinlínis áróður gegn framleiðslu verksmiðjanna. Ýmsir stldarút-
vegsnefndarmenn og framkvæmdastjóri höfðu allt á hornum sér, er við þú var
rætt um samstarf við þessar verksmiðjur. Tunnurnar voru lélegar, sögðu þeir,
verðið of hátt, tunnukaup frá útlöndum áttu að gefa meiri markaðsmöguleika fyrir
saltsíld og þar fram eftir götunum. Nefndin hafði ekki fyrir því að kynna sér að-
stæður, heldur fordæmdi atvinnuveginn, hún vildi sýnilega ekki, að hér gæti risið
upp tunnuiðnaður. Þrátt fyrir þetta komst síldarútvegsnefnd ekki hjá því að láta
nokkuð undan fyrir kröfu tunnuframleiðenda og kaupa nokkuð af framleiðslunni.

Hin innlenda tunnusmíði átti í mjög miklum örðugleikum vegna samkeppni
við erlenda sildarkaupendur, einkum sænsk síldarkaupafélög. Sænsku síldarkaupa-
félögin hafa frá upphafi bæði hér á landi og Í Noregi rekið starfsemi sína á þann
hátt, að þau hafa sjálf flutt inn tunnur, salt. og krydd til söltunarinnar. Þetta hafa
þeir svo lánað saltendum og gátu þá notað sér þessa aðstöðu til að keyra niður
verðið á saltsíldinni. Margar söltunarstöðvar voru svo gersamlega á valdi Svíanna,
að það var nafnið tómt, að um íslenzka síldarsöltunarstöð væri að ræða. Ástæð-
nrnar fyrir því, að Svíarnir gátu haldið þessum undirtökum, voru í fyrsta lagi, að
ekki var til innlend tunnuíramleiðsla, þannig að þeir, sem neituðu að ganga að
afarkostum Svianna, áttu á hættu að fá engar tunnur, í öðru lagi var sú ástæða, að
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.ísl, bankar lánuðu svo lág rekstrar lán til sildarsöltunar, að langflestir saltendur
urðu að þiggja það að fá tunnur, salt og krydd að láni. Einokunaraðstaða sú, sem
sænsku síldarkaupendurnir höfðu á Íslandi fyrir stríð, skaðaði íslenzka síldarsaIt-
endur um tugi milljóna og þjóðarbúið um samsvarandi upphæð í gjaldeyri.

Sænsku síldarkaupendurnir skildu vel, hver hætta þeim var að því, að hér á
landi kæmist upp stórfelldur tunnuiðnaður, enda ráku þeir skarpan áróður gegn
sliku og beittu alls konar verzlunarkúnstum til þess að torvelda starfsemi tunnu-
verksmiðjanna. Í þessu nutu þeir fulls stuðnings síldarútvegsnefndar, og segir það
sig sjálft, að tunnuverksmiðjurnar hafa átt i vök að verjast. Eins og alltaf er, þegar
erlendir fjármálamenn seilast til gróða eins og hér átti sér stað með Svíana, höfðu
þeir lag á því að láta ýmsa menn vinna fyrir sig störf hér, svo sem afgreiða skip,
geyma tunnur, annast móttöku vara fyrir sig, útskipun síldar o. s. frv., og svo borg-
uðu þeir fyrir þessi störf misjafnlega hátt, eftir því hvað þýðingarmikill maður
átti i hlut. Þessi hópur íslenzkra umboðsmanna gerðist svo talsmenn hinna sænsku
gagnvart íslenzkum óánægjuröddum og tryggðu þar með áframhaldandi þetta
óf'remdarástand.

Sú aðstaða, sem Svíarnir höfðu fyrir stríð, gerði það að verkum, að þeir urðu
mikils til alls ráðandi yfir síldarsöltuninni ú Siglufirði og norðanlands yfirleitt.
Yfir sumarmánuðina voru þeir húsbændur staðarins og gerðu sér dælt við salt-
endur, svo að þeir urðu flestir að sitja og standa eins og Svíarnir buðu og sæta
því verði, sem þeir skörnmtuðu. Mögnuö óánægja var meðal saltenda að þurfa að
lúta boði Svíanna, og leituðu þá margir saltendur til síldarútvegsnefndar í þeirri
von að fá þaðan þann styrk og forustu, sem þörf val' á til þess að setja Svíana á
sinn rétta stað. Frá síldarútvegsnefnd barst engin hjálp. Hún hossaöí Svíunum hvað
mest og lét það ekkert á sig fá, þó að þeir féfletlu íslenzka saltendur og síldarfram-
leiðendur, enda hélt síldarútvegsnefnd Svíum samfelldar stórveizlur á meðan þeir
dvöldu hér, svo að þeim leiddist ekki. Þegar stríðið skall á, gafst íslendingum óvænt
tækifæri til þess að setja Svíum kosti um verð á saltsíldinni, og voru margir
saltendur búnir að knýja þá til stórfelldrar hækkunar á verði saltsíldar, en þá greip
síldarútvegsnefnd inn í og gerði í skyndi samning við Svíana um óverulega hækkun,
og misstu þá saltendur þann eina möguleika, sem þeim gafst til að geta talað við
Svíana um verð sem jafningjar þeirra.

Möguleikar íslendinga til þess að afla sér markaðar fyrir saltsíld hafa aldrei
verið eins miklir og nú eftir að stríðinu lauk. Það er ekki óvarlegt, þótt sagt sé, að
íslendingar eigi þess kost nú að afla sér markaða fyrir samtals á aðra milljón tunna
af saltsíld í Sovétríkjunum, Póllandi, Tékkóslóvakíu, Finnlandi, Svíþjóð og ef til
vill víðar. Að sjálfsögðu er hægt að framleiða svona mikið magn af saltsíld, ef
gengið er að því með oddi og egg og samkvæmt fyrirfram gerðri áætlun, að koma
upp stórfelldum söltunarstöðvum í öllum bæjum og þorpum norðanlands, sem hafa
aðstöðu til söltunar. En ef út í slíkt ætti að fara, verða tunnuvandræðin versti þrösk-
uldurinn. Fyrsta verkefnið, ef auka á síldarsöltun, er að koma upp stórfelldum
tunnuiðnaði fyrst og fremst á Siglufirði og Akureyri, en síðar á hverjum stað, sem
hefur svo mikla söltun, að tunnuframleiðsla þar borgi sig, en það er talið aðvera
20 þús. tunnur. Þegar mesti fituskorturinn er yfirunnninn í heiminum, verður sild-
arsöltunin margfalt ábatasamarl atvinnuvegur en síldarbræðslur, og þá gildir að
vera búnir að auka framleiðsluna sem mest. Smíði tunnuverksmiðjanna þolir því
enga bið. Á þeim tveim árum, sem liðin eru síðan stríðinu lauk, hafa Íslendingar
fengið að silpa seyðið af vanrækslu sinni við að koma upp tunnuiðnaði fyrir stríð.
Hæði Svíar og Norðmenn hafa reynzt þjóðinni mjög illa í því efni. Svíar vilja engar
tunnur eða tunnuefni láta íslendingum í té, heldur láta þeir síldarkaupmenn sína
hafa þetta, til þess að þeir geti á ný náð þeirri aðstöðu, sem þeir höfðu á íslandi
fyrir stríð. Norðmenn hafa ekki heldur viljað láta þjóðinni í té tunnur eða tunnu-
efni, en kjósa heldur að láta Svía og Englendinga fá þær. Nýjustu fréttir frá Noregi
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herma, að Svíar fái á þessu ári 130 þús. tunnur frá Noregi undir Íslandssíld. en við.
fáum þar enga tunnu keypta eins og er. Ef við ættum nú tunnuverksmiðjur, þá var
hægt að fá tunnuefni bæði frá Finnlandi og Sovétríkjunum.

Þegar eftir að fyrrverandi ríkisstjórn tók við völdum, fól ég undirritaður einum
bezta tunnugerðarmanni hér ú landi, Haraldi Loftssyni, að rannsaka tunnuverk-
smiðjumar á Siglufirði og Akureyri og gera tillögur um, hvernig þeim. yrði bezt
breytt í fullkonmar verksmiðjur og með hvaða rekstrarfyrirkomulagi væri bezt að
reka þær. Haraldur framkvæmdi rannsókn sína og gerði tillögur, sem ríkisstjórnin
lét þingmönnum í té. Í tillögum sínum lagði Haraldur til, að heppilegast væri, að
ríkið ræki tunnuverksmiðjumar og tæki algerlega að sér tunnuiðnaðinn. Eftir að
þessum rannsóknum og öðrum undirbúningi var lokið, var málið lagt fyrir fyrr-
verandi ríkisstjórn, og varð þar samkomulag um frv., sem lagt var fyrir þingið s.l.
vor, er var síðan afgreitt sem lög nr. 33 23. apríl 1946, um tunnusmíði. Var þá þegar
hafizt handa um undirbúning, A meðan málið var í meðförum þingsins, gerði ríkis-
»tjórnin kaup á tunnuverksmiðjunni á Siglufirði, en síðar keypti ríkið góðar tunnu-
gerðarvélar af lítilli tunnuverksmiðju, sem var starfrækt í nokkur ár í Vestmanna-
eyjum. Þá keypti ríkið tunnuverksmiðjuna á Akureyri af Akureyrarkaupstað. Síðan
hafa og verið keypt verksmiðju- og lagerhús tilbúin í Englandi, vegna þess að it
Akureyri er nauðsynlegt að byggja lagerhús,en á Siglufirði bæði verksmiðju- og
lagerhús. Þá hafa loks verið keyptar ýmsar vélar til beggja verksmiðjanna. Voru
allar framkvæmdir miðaðar við það, að verksmiðjurnar gætu tekið til starfa að ein-
hverju leyti næsta vetur. Með það fyrir augum var leitað kaupa á tunnuefni frá
Sovétríkjunum í sambandi við samningana þar s. l. vor. Undirtektir Sovétstjórnar-
innar voru hinar beztu, og gaf hún ádrátt um að selja íslendingum efni í 200 þús.
tunnur, ef samið væri fyrir skógarhöggstímann it þessum vetri, sem nú er að líða,
og að sjálfsögðu að því tilskildu, að samkomulag yrði um einhverja heildarsamn-
inga. Tækifærið til tunnuef'niskaupa þar er gengið íslendingum úr greipum á þessu
ári vegna seinagangsins á samningunum við Sovétríkin.

Þrátt fyrir tafir, sem orðið hafa, vegna þess að ekki fékkst samkomulag við
fyrrv. fjármálaráðherra um fjáröflun til tunnuverksmiðjunnar, hefur stjórn tunnu-
verksmiðja ríkisins, en hana skipa Tryggvi Helgason bæjarfulltrúi, Jón L. Þórð-
arson forstjóri og Gunnlaugur Hjálmarsson verkamaður, sýnt bæði dugnað og fram-
sýni og er komin vel á veg með framkvæmdir.

Með frv. því, sem hér liggur fyrir, er lagt til, að þessi stjórn sé sett af og síld-
arútvegsnefnd, sem aldrei hefur sýnt nokkurn áhuga fyrir því að koma upp inn-
lendri tunnusmíði, falið að annast framkvæmdir. Það er rétt, að menn geri sér það
ljóst, að frv. þetta er runnið undan rifjum þeirra manna, sem bera ábyrgð á þvi, að
ekki var komið upp stórum tunnuverksmiðjum hér á landi fyrir stríð. Þessir menn,
sem nú vilja setja frá stjórn Tunnuverksmiðja ríkisins, eru berir að því að hafa
lagt hindranir í veg fyrir þá viðleitni til innlendrar tunnusmíði, sem átti sér stað
fyrir stríð.

Frv. það, sem hér liggur fyrir, er borið fram fyrir atbeina þeirra manna, sem
alltaf hafa verið því andvígir. að tunnuiðnaði væri komið upp í landinu. Hinn raun-
verulegi tilgangur frv. er því sá að stöðva smíði tunnuverksmiðjanna á Siglufirði
og Akureyri. Ef ekki tekst að stöðva byggingu þessara verksmiðja með samþykkt
þessa frv., þá er það eingöngu fyrir það, að málið var svo langt komið í skjóli fyrrv.
ríkisstjórnar og fyrir dugnað núverandi stjórnenda tunnuverksmiðja ríkisins, að
núverandi hæstv. ríkisstjórn telur sér ekki fært að stöðva byggingu verksmiðjanna.

Með tilvísun til þessa alls legg ég til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 21. apríl 1947.

Aki Jakobsson.
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