
sþ. 740. Framhaldsnefndarálit [126. mál]
um till. til þál. um að leyfa ekki útflutning veiðiskipa.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Eftir að minni hl. allsherjarnefndar hafði gefið út nefndarálit á þskj. 651, bárust
upplýsingar og skjöl um málið, sem rétt þykir að birta. Eru það fyrst skjöl viðvíkj-
andi viðskiptum Björgvíns Bjarnasonar og Síldarútvegsnefndar svo hljóðandi:

GEYMSLUVOTTORÐ.
Ég undirritaður umráðamaður söltunarstöðvar Björgvin h.f., Ingólfsfirði, viður-

kenni hér með að geyma fyrir Síldarútvegsnefnd vegna sænskra síldarkaupenda :
3.485 tunnur

og 111.500 kg salt.
Framangreindar birgðir lofa ég að geyma til næstu síldarvertíðar (1948), og

áhyrgist ég þær að öllu leyti, að því er snertir skemmdir, vanhöld etc. Brunatrygg-
ing er mér óviðkomandi.

ísafirði, 7. apríl 1948.

pr. pr. "BJÖRGVIN" h.f.

Björgvin Bjarnason.
(sign.)

SíLDARÚTVEGSNEFND
STAÐFESTING SlMSKEYTIS

SíMSKEYTI
Símskeyti frá nr. orð dags. kl. Meðtekið frá dags.

Borðeyri 11/8.
kl. af

1330 ai
Ingólfsfirði 47 32 11/8 940

Síldarútvegsnefnd
Siglufirði

Björgvin flutti til Ísafjarðar 1028 tómar 125 saltfullar tunnur stop afhent Gunnari
Guðmundssyni Hólmavík 862 tómar 290 saltfullar stop liggjandi hér 639 tómar 332
saltfullar þetta samtals 3276 tunnur.

Beinteinn.

SÍLDARÚTVEGSNEFND
STAÐFESTING StMSKEYTIS

SIGLUFIRÐI, 17/8 1948.
H/f Björgvin, ísafirði.

Samkvæmt lagervottorði 7/4 - 48 viðurkennið þér geyma vor vegna á söltunarstöð-
inni Ingólfsfirði 3485 tómtunnur og 111500 kg salt stop Samkvæmt upplýsingum
Beinteins Bjarnasonar er afhent til Hólmavíkur og eftirstöðvar Ingólfsfirði samtals
2123 tunnur og 88300 kg salt, vantar því 1362 tunnur og 23200 kg salt, sem útlit er
fyrir að þér hafið ráðstafað úr geymslu á Ingólfsfirði í heimildarleysi og þrátt
fyrir gefið geymsluvottorð stop krefjumst andvirðið kr. 59120,- verði tafarlaust
greitt oss

síldarútvegsnefnd.



SíLDARÚTVEGSNEFND
STAÐFESTING SÍMSKEYTIS

Siglufirði 2/9 1949
Björgvin h/f
ísafirði.

Tilvísun símskeyti vort 17/8 1948 varðandi greiðslu kr. 59120/- fyrir tunnur og
salt ráðstafað í heimildarleysi frá Ingólfsfirði samanber geymsluvottorð yðar 7/4
1948 tilkynnum yður verði upphæðin eigi greidd oss fyrir 10. þessa mánaðar verður
málið afhent lögfræðingi.

Síldarútvegsnefnd.

Símskeytum síldarútvegsnefndar svaraði Björgvin aldrei, og hefur nefndin af-
hent málið lögfræðingi.

Um viðskipti Björgvins við gjaldeyrisyfirvöldin hefur enn fengizt staðfest, að
Björgvin skilaði engum gjaldeyri fyrir fisk seldan við Grænland sumarið 1949. Mun
aflinn hafa numið um 700 smálestum og andvirði hins undansvilma gjaldeyris
hafa numið með eldra genginu milli 1,2 millj. og 1,5 millj. kr. Er þá miðað við sölu-
verð Súðaraflans. Alveg víst er, að bankarnir fengu ekkert af þessu. Hins vegar
leikur sterkur grunur á, að um 4000 pund sterling hafi verið greidd fyrirfram út
á afla þennan og verið seld hér á svörtum markaði. Óskaði viðskiptamálaráðuneytið
eftir rannsókn á málinu við dómsmálaráðuneytið um mánaðamótin sept. og okt.,
en sú rannsókn bar engan árangur, og ekki voru Björgvin Bjarnasyni heldur sett
nein skilyrði af hálfu ríkisstjórnarinnar um að gera grein fyrir gjaldeyri þessum,
þegar hann fékk útflutningsleyfi fyrir skipum sínum hjá ríkisstjórninni.

Alþingi, 12. maí 1950.

Finnur Jónsson.


