
ÞRÍTUGASTA OG ANNAÐ LÖGGJAFARÞING 
- - - - - -  NÍÖMDA AUKAÞING - - - - - -

c.UlKHUl
UM

TALLIN MÁL, ÓÚTRÆDD OG AFTUR TEKIN OG UM FYRIRSPURNIR

RRYKJAVIK
PRENTAÐ í FJELAGSPRENTSMIÐJUNNl 

19 20.



Aðalefnisyfirlit fylgir B-deiltL

Skammstafanir.

A.=A-deild AlþingistíÖinda = Þingskjölin 
afgr. = afgreitt.
Alþ. = Alþingi. 
alþm. = alþingismaöur.
Alþt. = Alþingistíöindi. 
aths. = athugasemd. 
atkv. = atkvæöi. 
atkvgr. = atkvæöagreiösla. 
brtt. = breytingartillaga.
Ed. = efri deild.
e. hlj. = einu hljóöi.
fgskj. = fylgiskjal.
flutnm. eöa flm. = flutningsmaöur.
framsm. eöa frsm. = framsögumaöur.
frv. = frumvarp.
frvgr. = írumvarpsgrein.
gr. = grein.
hv. eöa háttv. = háttvirtur.
bæstv. = hæstvirtur.
1. = lög.
lagafrv. = lagafrumvarp.
landsk. = landskjörinn.
u. eöa nál. = nefndarálit.
Nd. = neöri deild.
ráöh. = ráöherra.
samhlj. eöa shlj. = samhljóöa.
samþ. = samþykt.
skrif. = skrifari.
stafl. = stafliöur.
Sþ. = sameinaö þing.
till. = tillaga.
tillgr. = tillögugrein.

tölul. = töluliöur.
umr. = umræöa.
þgskj. = þingskjal.
þingd. eöa þd. = þingdeild.
þingdm. = þingdeildarmaÖur.
þingsál. = þingsályktun.
þm. = þingmaöur.
þm. Ak. = þingmaÖur Akureyringa. 
þm. Árn. = þingmaöur Árnesinga. 
þm. A.-Sk. = þingmaÖur Austur-Skaftfell-

inga.
þm. Barö. = þingmaöur Baröstrendinga. 
þm. Borgf. = þingmaöur BorgfirÖinga. 
þm. Dala. = þingmaöur Dalamanna. 
þm. G.-K. = þingmaöur Gullbringu- og

Kjósarsýslu.
þm. Eyf. = þingmaöur Eyfiröinga. 
þm. Húnv. = þingmaöur Húnvetninga. 
þm. ísaf. = þingmaöur ísafjaröar. 
þm. Mýra. = þingmaöur Mýramanna. 
þm. N.-ísf. = þingmaöur NorÖur-ísfirð-

inga.
þm. N.-M. = þingmaöur Norömýlinga. 
þm. N.-Þ. = þingmaöur NorÖur-Þing-

eyinga.
þm. Rang. = þingmaÖur Rangæinga. 
þm. Reykv. = þingmaöur Reykvikinga. 
þm. Seyöf. = þingmaöur Seyöfiröinga. 
þm. Snæf. = þingmaöur Snæfellinga. 
þm. S.-M. = þingmaöur Sunnmýlinga. 
þm. Stranda. = þingmaöur Strandamanna. 
þm. S.-Þ. = þingmaöur SuÖur-Þingeyinga.



þm. Vestm. = þingmaður Vestmannaey- 
inga.

þm. V.-ísf. =þingmaður Vestur-ísfirðinga. 
þm. V.-Sk. = þingmaður Vestur-Skaftfell-

inga.

B. J. = Bjarni Jónsson, þm. Dala.
B. H. = Björn Hallsson, 2. þm. N.-M.
B. K. = Björn Kristjánsson, 2. þm. G.-K. 
B. Sv. = Bencdikt Sveinsson, þm. N.-Þ. 
E. Árna. = Einar Árnason, 2. þm. Eyf. 
E. E. = Eiríkur Einarsson, 1. þm. Árn. 
E. Þ. = Einar Þorgilsson, 1. þm. G.-K.
G. B. =GuðmundurBjörnson, 6. landsk.þm.
G. G. = Guðjón Guðlaugsson, 4. landsk.

þm.
G. Guðf. = Guðmundur Guðfinnsson, 2. 

þm. Rang.
G. Ó. = Guðmundur ólafsson, i.þm.Húnv.
G. Sv. = Gísli Sveinsson, þm. V.-Sk. 
Gunn. S. = Gunnar Sigurðsson, 1. þm.

Rang'.
H. K. = Hákon Kristófersson, þm. Barð.
H. S11. = Hjörtur Snorrason, 5. landsk.þm 
H. St. = Halldór Steinsson, þm. Snæf. 
Jak. M. = Jakob Möller, 2. þm. Reykv.
J. A. J. = Jón Auðurin Jónsson, þm. ísaf.

J. M. = Jón Magnússon, forsætisráðherra. 
Jóh. Jóh. = Jóhannes Jóhannesson, þm.

Seyðf.
J. S. = Jón Sigurðsson, 2. þm. Skagf.
K. E. = Karl Einarsson, þm. Vestm.
M. G. = Magnús Guðmundsson, 1, þm.

Skagf.
M. K. =Magnús Kristjánsson, þm. Ak. 
M. P. = Magnús Pjetursson, þm. Stranda.. 
Ó. P. = Ólafur Proppé, þm. V.-ísf.
P. J. = Pjetur Jónsson, þm. S.-Þ.
P. O. = Pjetur Ottesen, þm. Borgf.
P. Þ. = Pjetur Þórðarson, þm. Mýra.
S. E. =Sigurður Eggerz, 2. landsk. þm. 
S. F. = Sigurjón Friðjónsson, 1. landsk.

varaþm.
S. H. K. = Sigurður Hjörleifsson Kvaran,,

2. þm. S.-M.
S. J. = Sigurður Jónsson, 3. landsk. þm. 
S. St. = Sigurður Stefánsson, þm. N.-ísh 
St. St. = Stefán Stefánsson, 1. þm. Eyf.. 
Sv. B. = Sveinn Björnsson, 1. þm. Reykv.. 
Sv. Ó. = Sveinn Ólafsson, 1. þm. S.-M. 
Þorl. G. = Þorleifur Guðmundsson, 2.

þm. Árn.
Þorl. J. = Þorleifur Jónsson, þm. A.-Sk. 
Þorst. J. = Þorsteinn Jónsson, 1. þm. N.-M.. 
Þór. J. = Þórarinn Jónsson, 2. þm. Húnv..

Þessar skammstafanir tákna og orðin í fleirtölu og í öllum beygingarföllum.



Fallið mál
Felt þingmannafrumvarp.

Laun embættismamia.

A 12. fundi í Nd., miðvikudagiim 25. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga nni viðauka við 
íög' ur. 71, 28. nóv. 1919, um laun em- 
bættismanna (A. 96).

Á 14. fundi í Nd., fimtudaginn 26. 
febr., kí. 1 miðdegis, var frv. tekið til
1. u m r.

Of skamt var Iiðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jcg sje, 
að búið cr að prenta dagskrá, þar sem 
boðað er til fundar í Sþ. kl. 5 sið- 
degis í dag. Og þar sem þctta mál er 
til 1. umr., þá vil jeg ekki vera að 
lengja fundinn með því að fara út í 
það nú, en óska, að það verði nú þegar 
afgreitt lil 2. umr.

ATKVGR.
Frv vísað til 2. umr. með 19 shlj. 

alkv.

Á 15. fundi í Nd., s. d., kl. 615 síð- 
degis, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
96).

Of skamt liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. í e. blj.

Frsm. (Magnús Fjetursson): pað var 
cins og við mátti búast, þegar gengið 
var frá launalögunum á síðasta þingi, 
að eitthvað myndi það fram koma við 
reynsluna, sem þyrfti lagfæringar við, 
og það hefir nú farið svo líka mcð 
fleira cn eitt atriði, og þá hefir það kom- 
ið fram, sem eðlilegt var, að þeim at- 
riðuni, sem lagfæra átti, hefir vcrið 
vísað til fjárveitinganefndar, en nú 
liefir tíma þingsins verið svo háttað, 
að fjárveitinganefnd hcfir ckki getað 
komið fram með í lagaformi það, sem 
hún helst hefði óskað, cn þetta frv. er 
það eina, sem hún liefir getað afgreitt 
frá sjer i frumvarpsformi.

petta frv. er nokkurskonar lögskýr- 
ing. pannig cr mál með vexti, að þegar 
launafrv. kom frá hæstv. stjórn til síð- 
asta þings, þá var ckki gcrt ráð fyrir 
neinni breytingu á póstlögunum, og upp 
í það teknir' allir póstmenn, með
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þeim stö'ðum og nöfnum, sem þeir þá 
höfðu, og þannig kom frv. frá nefnd- 
inni, en síðar kom fram frv. frá fjár- 
hagsnefnd, og var þá sú breyting á orð- 
in, að nokkrar stöður póstmanna, bæði 
úti um land og hjer í Rvik, höfðu feng- 
ið ný nöfn, án þcss að starfsvið þeirra 
hreyttist í nokkrn verulegu. Nú hefir 
stjórnarráðið skilið lögin þannig, að 
menn þcssir, sem nú ganga inn i em- 
bætti mcð nýjum nöfnum, ættu ekki 
að fá aldursbætur, þótt þeir hafi gegnt 
söinu störfum, en undir öðru nafni. 
Stjórnin hefir tckið þetta bókstaflega, 
þótt tilætlunin væri önnur, og það þrált 
fyrir, að frsm. málsins í Ed. (K. D.) 
tók það skýrt fram í sinni framsögu, að 
J?cssir menn fengi aldursbætur, og sama 
hafði hæstv. forsætisráðh. (J. M.) þá 
látið í ljós undir umr. J?að er líka öllum 
skiljanlegt, að þetta hlýtur að hafa vcr- 
ið meining launamálanefndar i fyrra, 
en þó að það væri ckki neinn vitnioburð- 
ur til frá mjer um anda laganna, þá 
væru lögin sjálf til að sanna það, því að 
i lögunum sjálfum, þar sem eitthvað 
svipað hefði getað orðið vefengt, er 
það beint tekið fram í 7. gr. þeirra. 
Segjum til dæmis, að einhver hafi 
gegnt stundakennarastöðu, þá skal telja 
starfsár hans sem cmbættisár, þrátt 
fyrir það, þótt hann hafi ekki haft fast 
starf.

Sama er að segja um aukapresta og 
aukalækna, en þá munu víst finnast 
menn, sem kunna að segja, að úr því 
að nefndin ekki tók þetta fram í launa- 
lögunum, þá hafi hún ætlast til, að far- 
ið væri eflir bókstaf laganna, en nefnd- 
inni datt ckki í hug, að lögin yrðu 
skýrð á þann hátt, og satt að segja var- 
aði sig heldur ekki á þessu og athug- 
aði það ekki nógu. vel, þar sem þessi 
hreyting varð ekki á frv. fyr en liðið

var mjög á störf nefndarinnar. Jeg get 
nefnt ýms dæmi til að sýna það, hve 
fjarri sanni það cr að ætlast lil þcss, að 
sumir af póstmönnunum sjeu taldir sem 
nýir menn í þessum störfum.

Jeg ætla þá að lcyfa mjer að byrja á 
póstmeis taran um.

Póstmcistarinn í Reykjavik hefir 
vcrið, eins og kunnugt er, yfirpóstmeist- 
ari alls landsius. En samkvæmt ákvörð- 
un síðasta þings hcfir verið breytt uni 
nafn hans, og heitir hann nú aðalpóst- 
meistari.

En breytingin er líka aðallega í þessu 
einu fólgin, er aðallega nafnbreyting, 
þó að ef til vill örlítið hafi bæst við af 
störfum. Getur það nú komið til mála, 
að okkar póstmeislari, sem gcgnt hefir 
svo mörg ár því starfi, sje skoðaður sem 
spánnýr í embætti, þó brcytt hafi verið 
um titil hans?

petta má líka Ijósí sjá af brjefi pósl- 
m,eistara til stjórnarráðsins, þar sem 
hann kemst svo að orði, að ef hjer sje 
um nýtt embætti að ræða, þá sjc sjálf- 
gcfið, að hitt sje lagt niður, og kjósi 
hann þá heldur að komast á biðlaun.

J?á kemur póslmcistarinn á ísafirði 
til athugunar. Áður hjet sá maður pósl- 
afgreiðslumaður, en nú heitir hann 
póstmeistari, en starfið er með öllu 
óbreytt.

Fyrir þessum manni stendur því al- 
veg eins á, að hann fcr á mis við þær 
aldurshætur, sem honum í raun og veru 
ber mcð rjettu. Hann er látinn gjalda 
þess, að löggjafarvaldið finiiur upp á 
þvi að kalla hann öðru nafni. Og hið 
saraa, scm um þessa hefir verið sagt, 
gildir einnig um hina aðra, og þarf þar 
ekki fleiri orðum um að fara.

En þar sem nú stjórnin þegar hefir 
gefið úrskurð um þetta, þá fanst ncfnd- 
inni, að hún gæti ckki gcrt út um þá
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deilu öðruvísi en með lagabreytingum, 
því auðvitað getur ekki komið til mála, 
að þingið fari að koma með lagaskýr- 
ingar þvert ofan i stjórnarráðið.

Annars er það dálítið einkennilegt, að 
að eins einn maður við pósthúsið fær 
aklui'sbætur eftir úrskurði stjórnarráðs- 
ins, en aðrir ckki.

Jeg vil svo ckki vera að þreyta deild- 
ina ir.eð umr. um einstök atriði þcss- 
arar greinár, nema ef einhver mótmæli 
kunna að koma fram, sem jeg á bágt 
með að trúa. Jeg get að vísu tekið það 
fram til skýringar, að frá sjónarmiði 
síðasta þings er lijer ckki um neinar 
launabætur að ræða, heldur að eins full- 
komnun á því, sem það ætlaðist til.

pá er annað atriði, viðvikjandi fyrsta 
bókaverði landsbókasafnsins. Hj er er 
öðru máii að gegna. pessi maður, sem 
hjcr ræðir um, gegndi fyrst lengi störf- 
um fyrir annan mann, en var fyrst 
skipaður 1. jan. 1919. Hann hefir nú 
farið fram á, að aldursbætur nái fyrir 
allan tímann, og þá líka þann tíma, 
sem liann var scttur. Hæstv. forsætis- 
ráðherra (J. M.) hefir líka fallist á 
hessi lilmæli og mæl( mcð þvi, að þcss- 
um óskum hans yrði fullnægt. Fjár- 
vcitinganefndin hefir sömulciðis fallist 
á, að þessar kröfur sjcu sanngjarnar og 
vel samræmanlegar við sum ákvæði 
launalaganna, ekki síst þegar þess er 
gætí, að þessi maður hefir undanfarið 
borið skarðan lilut frá borði af rikis- 
ins hálfu, eins og reyndar fleiri starfs-
menn þcss.

pað liggur í augum uppi, að nefndin 
ætlast til þcss, að þessi lagfæring gangi 
i gildi frá sama tíma og launalögin.

Jcg vænti svo fljótrar afgreiðslu, og 
geri ekki ráð fyrir að þurfa að f jölyrða 
meira hjer um.

Atvinnumálaráðherra (P. J.): Jeg 
skal taka það fram, að jeg get ekki tal- 
að frá þessu sæti eins og skyldi, þar 
sem jeg hefi ekki talað við stjórnina 
um það, á hvcrju hún byggi þcnnan 
úrskurð, scm hjer á að fá leiðrjettan. 
Jeg hefi þess vegna engu yfir að lýsa 
frá stjórnarinnar hálfu, og get því ckki 
heldur tckið neina afstöðu viðvíkjandi 
þvi, erhv. frsm. (M. P.) virtistgcfaískyn, 
að stjórnin hcfði ekki verið með öllu 
óhlutdræg, þar sem hún úrskurðaði cin- 
um manni aldursbætur, en ekki öðrum, 
sem eins cða líkt er áslatt fyrir.

Annars lít jcg svo á þetta mál, að 
það vcl mcgi bíða til næsta þings. Sje 
ekki, að það sjc hundrað i hættunni, þú 
að sú lciðrjetting, scm hjer á að gera,. 
korni ckki fyr cn þá; sjerstaklega líka 
þegar það getur orkað tvímælis, hvort 
sú lciðrjetting er rjctt eða sanngjörn 
cða ekki. Og það vcrður aldrei siglt 
fyrir öll annes, að gera mönnum jöfn- 
uð. — Jeg skal svo ekki fara frekari 
orðum um, þetta; að eins vckja athygli 
á því, að það var alveg rjctt hjá hv. fjár- 
veitinganefnd að láta leiorjettinguna 
frekar koma í lagaformi, ef hún ætti 
að gerast, heldur en að vera að koma 
fram með nokkrar lögskýringar.

Frsm. (Magnús Pjetursson): pað 
var fallega gcrt af hæstv. atvinnumála- 
ráðherra (P. J.) að gera tilraun til þess 
að bera blak af fyrverandi stjórn. En 
það var reyndar óþarfi, þar sem jeg var 
alls ekki að væna hana um ncina hlut- 
drægni. Jeg var að eins að benda á 
ósamræmið, sem hjer ætti sjer stað, 
cn kom alls ekki ncin hlutdrægni í hug.

IJæstv. atvinnumálaráðherra (P. J.) 
talaði cnn fremur um, að þclta mættí 
vel bíða til næsta þings. En nefndin lcit
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öðruvísi á það mál. Henni fanst ein- 
mitt, að þetta niætti ekki biða, þvi hjer 
væri imi misskiliiing að ræða, og þann 
misskilning bæri að laga sem fyrst. — 
Bæði jcg og ýrn'sir fleiri líta svo á, að 
dráttur á að laga þessar misfellur geti 
vel orðið til þess, að vjer missum þessa 
menn, sem standa vel i stöðu sinni, og 
enn fremur, að ekki megi draga að 
votta þeim samúð, ef þeir hafa orðið 
fyrir rangsleitni.

Jeg skal svo að lokum geta þess, að 
það hafa komið fram fleiri erindi um 
launabætur, sjerstaklega frá póstmÖnn- 
urn utan Reykjavíkur. En tímans vegna 
lagði nefndin þetta ekki fyrir þingið, en 
vill láta póststjórnína um það, að ráða 
fram úr þessu, og gefa henni valdtilþess 
að ráða starfsmenn sína fyrir það kaup, 
cr þeir fást fyrir. Enda liggur það í 
augum uppi, að ekki má leggja niður 
þesskonar störf, þó ekki fáis^ menn 
i þau fyrir þær fjárhæðir, sem þingið 
gerði ráð fyrir; verður þá að eins að 
sjálfsögðu að leita aukafjárveitinga, ef 
frain úr þvi fer.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg tók 
ekki ræðu hv. frsm. (M. P.) þannig, að 
hann beindist að stjórninni mcð ásök- 
un um hlutdrægni. En í síðari ræðu 
sinni mintist hann á misskilning hjá 
stjórninni, hvað úrskurðinn snerti.

En það efast jeg um, að aðrir sjeu 
færari til þess að skýra lög en þeir, sem 
hafa haft þessi mál til meðferðar.

En hver hafi verið meining launa- 
málanefndar síðasta þings, hvort hún 
hafi til annars ætlast, það skal jeg ekkí 
deila um. En hínu held jeg fram, að 
skýringin hafi verið rjett eftir lÖgun- 
um.

Gunnar Sigurðsson: Jeg skal ekki

lengja neitt umr. um, þetta mál. Jeg skal 
að eins geta þess, að jeg er þess full- 
viss, að skilningur hv. fjárveitinga- 
ncfndar er rjettur a tilætlun síðasta 
þings.

Annars furðar mig á þeim ummæl- 
um hæstv. atvinnumálaráðherra (P. J.), 
að þetta geti beðið. Hjer er um fátæka 
mcnn að ræða, og eflaust sjer hann það 
við betri athugun, að þeirn, sem þurfa 
iaun sín til nauðsynlegra útgjalda, get- 
ur orðið sú bið nokkuð löng,

Hjcr er ekki um nein aukin útgjöld 
að ræða, heldur rjetta og sjálfsagða 
skýringu á launalögunum frá í fyrra

ATKVGR.
1. gr. samþ. mcð 13 shlj. atkv.
2. gr. samþ. mcð 17. shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. 

atkv.

Á 16. fundi í Nd., föstudaginn 27, 
febr., var frv, tekið til 3. u m r. (A. 
96).

Of skanit var liðið frá 2. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ. í e. hlj.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 slilj. atkv. og af- 

gr. til Ed.

A 17. fundi í Ed., laugardaginn 28. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lÖg nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun em- 
bættismanna,
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 157).
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Á sama fundi var frv. tekið til 1.
u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
Afbrigði leyfð og samþ. án atkvgr.

Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Jeg
leyf i m j er f yrir hön d f j árvcitinga- 
nefndar að minnasf á frv. Hins vegar 
vildi jeg geta þess, að nefndin hefir 
haft litinn tíma til að athuga það, en 
gert það eftir föngum. Hjer er aðallega 
að ræða um pástmenn, og utan Reykja- 
vikur, um hvernig skuli skilja launa- 
lögin. pað veltur á því, hvort telja eigi 
starfsmann eftir nýju lögunum, eða 
hvort hann skuli teljafráþví, erþeirtóku 
að starfa sem póstmenn. Nöfnum hcfir 
verið breytt; þeir cr áður voru póst- 
afgreiðslumenn verða nú póstfulltrúar. 
Viðvíkjandi afstöðu nefndarinnar í mál- 
Ínu ;er það að scgja, að þar sem nefnd- 
inni vanst ekki tími til þess að gera 
nefndarálit, þá er alt óbundið hvað at- 
kvæðagreiðslu snertir. Við höfðum ekki 
tækifæri að ræða það svo lengi, að við 
kæmumst að niðurstöðu. Jeg fyrir mitt 
leyti mun greiða frv. atkv. mitt.

Sigurður Eggerz: Jeg er i engum vafa 
um, að skilningur stjómarinnar á lög- 
unum er rjettur. Samkvæmt launalög- 
unum: hafa verið búnar til ýmsar nýjar 
stöður innan póstmálanna, eins og 
póstfulltrúi hjer í Reykjavík og póst- 
íneistari i sumum kaupstöðum utan 
Reykjavíkur o. s. frv., en aftur befir 
gömlu stöðunum, eins og t. d. póstaf- 
greiðslum'aður, verið baldið, en nú eru 
byrjunarlaun t. d. póstfulltrúa hin 
sömu og Iokalaun eða hámárkslaun 

■póstafgreiðslumanna. pvíer það, aðpóst- 
afgreiðslumaður í elsta flokki, sem

Alíþt. 1920. C. (32. löggjafarþinig).

vcrður póstfulltrúi, fær í byrjun ekki 
hærri laun en hann hafði, og þar sem 
um nýja stöðu er að ræða, þá heimila 
lögin ekki annað.

Jeg er með því, að frv nái fram að 
ganga, af því kröfur póstmanna eru 
bygðar á sanngimi, en hins vegar held 
jcg því fast fram, að skýringar stjórn- 
arinnar á lögunum sjeu rjettar.

Fjármálaráðherra (M. G.): Jeg býst 
við, að það sje rjett, að sumir póst- 
manna hafi orðið út undan vegna hinna 
nýju launalaga, en jeg vildi að eins 
bcnda á, að þetta er ekkert einsdæmi 
um póstmcnn. pað er hægt að benda á 
ýms slík dæmi annarsstaðar. En þetta 
frv., scm hjer er um að ræða, bætir 
ekki úr nema svo örlitlu af þessu, og 
eiida vafamál, hvort það er þannig orð- 
að, að það bæti úr þar, sem því er ætl- 
að að gera það. Rjettast hygg jeg að 
væri því að fella þessa tilk, en athuga 
svo fyrir næsta þing í einu lagi, hvcrju 
þarf að breyta. Jeg vildi því mega leggja 
það til, að þetta frv. yrði felí, með það 
íyrir augum, að athugað verði fyrir 
næsta þing, hvorf veruleg nauðsyn sje 
á breytingum, og þá hverjum'. Legg 
áherslu á, að þetta sje athugað í einu 
íagi.

Jóhaunes Jóhannesson: Jeg er sam- 
dóma hæstv. fjármálaráðherra (M. G.) 
um það, að ekki sje rjett að breyta 
launalögunum á þessu þingi, því að þá 
yrði að fara út í fleira en í frv. þessu 
er gcrt. Á jeg hjer ekki einasta við 
kennarana, sem ef til vill eiga enn frek- 
ari kröfur til þess, að launaákvæði 
þeirra sjeu athuguð og lagfærð, en póst- 
mennirnir, heldur og við hina þrcfÖldu 
takmörkun dýrtíðaruppbótarinnar, sem 
í launalögunum <er sett, og gerir 

2 ,
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dýrtíðaruppbótina því meir óþolandi, 
seni dýrtíðin vex meir. Frv. þelta á 
J?ví að mínu áliti ekki fram að ganga, 
því það eru ekki mestu misfellurnar á 
Iaunalögunum, sem því er ætlað að bæta 
úr. Tel jeg sjálfsagt, að nsesta Alþingi 
taki launalögin til meðferðar og bæti 
úr göllurn þeini, sem á þeim eru. pessu 
frv. vil jeg hins vegar að vísað sje til 
stjómarinnar og leyfi mjcr að leggja 
til, að það verði gert.

ATKVGR.
Till. um: að visa málinu til stjórnar-

innar, frá J?m. Seýðf. (Jóh. Jóh.), feld 
með 7 : 7 atkv., að viðböfðu nafnakalli, 
og sÖgðu

já: B. K., E. Árna., G. G., G. Guðf., 
Jóh. Jóh., S, J., G. B.

nei: G. Ó., H. St., H. Sn., K. E„ S. E., 
S H. K., S. F.

Frv. f e 11 frá 2. umr, með 8 : 4 
atkv.



Mál, vísað til ríkisstjórnarinnar, 
tekin aftur og ekki útrædd.

i.
Vísað til ríkisstjórnarinnar.

Þingmannafrumvörp.

1. Biskopskosning.

Á 3. fundi í Nd., föstudaginn 13. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi lil íaga um biskupskosn- 
ingu (A. 15).

Á 5. fundi í Nd., þriðjudaginn 17. 
íebrúar, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók niálið af dagskrá.

Á 6. fnndi í Nd., miðvikudaginn 18. 
febrúar, var frv. aftur tekið til 1. 
umr.

Flm. (Sigurður Stefánsson): í ástæð- 
unum fyrir þessu frv., sem jeg leyfi

mjcr að flytja, er gerð grein fyrir 
nokkrum sögulegum breytingum, sem 
orðið hafa á veitingu biskupsembættis- 
ins á íslandi, en þar er nokkuð fljótt 
yfir sögu farið, og skal jeg því leyfa 
mjer að fara nokkrmn frekari orðum 
um það.

Á lýðveldistímanum voru biskupar á 
íslandi jafnan kosnir af presíastjettinni, 
framl á 13. öld. pá sátu á þvi tímabili 
margir ágætismenn að stóli, og biskups- 
dómurinn stóð þá með miklum blóma. 
Eftír að prándheimsbiskupar fengu 
forræði yfir íslensku biskupsstólunum 
tók norræna klerkavaldið að verða ihlut- 
unarsanit um skipun biskupsembætt- 
anna íslensku og tók að senda hingað 
norræna biskupa. Síðustu biskuparnir,
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sem kosnir voru á lýðveldistímanum, 
voru þeir Magnús Gissurarson í Skál- 
holti, 1216—1237, og Guðmundur Ara- 
son á Hólum, 1203—1237. pá tóku við 
norrænir biskupar, sendir hingað ókosn- 
ir og óboðnir, Sigvarður pjcttmarsson i 
Skálholti, 1238—1268, og á Hólum Bót- 
ólfur, 1238—1246, og Heinrekur Karls- 
son, 1247—1260. Á cftir þessum nor- 
rænu biskupum, sem allir komu hingað 
óboðnir og ókosnir, komu íslenskir 
biskupar aftur, Brandur og Jörundur á 
Hólum, án efa tilnefndir af hjerlands- 
mönnum, þótt ekki sje það með ber- 
um orðum sagt. Um Árna biskup por- 
láksson er það hins vcgar berlega sagt, 
að hann væri tilnefndur hjcðan af landi 
1268, en þess þó jafnframt getið, að 
erkibiskup eigi kosningu að ráða. En 
þrátt fyrir það reynist þó jafnan síðan 
svo, að sjeu biskuparnir íslenskir, þá 
hafa þeir verið kosnir hjer allir, nema 
Árni Ólafsson. Með berum orðum er 
sagt, að kosnir cða kjörnir sjcu Ormur 
porsteinsson 1320, Laurentius Kálfsson 
1322, Egill 1321, Jón Sigurðsson 1341, 
Ólafur Rögnvaldsson 1458, Sveinn 1462.

Útlendir biskupar á 14. og 15. öld 
komust á ýmsan hátt að stólunum, 
sumir kjörnir af kórshræðrum, svo sem 
Auðunn rauði, sumir fyrir fylgi kon- 
ungsvaldsins, eins og Marcellus, en 
langflestir þeirra „pcr provisioncm", þ. 
e. keyptu sjcr veitingarbrjef í páfagarði.

En þrátt fyrir þetta gleymdu íslend- 
ingar aldrei kosningarrjeíti sínum. Ög- 
mundur Pálsson og Jón Arason voru 
báðir kosnir, Ögmundur á Alþingi, Jón 
af klerkum nyrðra.

Gissur Einarsson var kosinn mcð ráði 
ögmundar biskups.

Árið 1548 var tvöföld kosning, lút- 
hersk og kaþólsk. Kaþólskir kusu Sig- 
urð ábóta, en kosning hans var ónýtt

af konungi; lútherskir kusu Martein 
Einarsson.

Árið 1551 var kosinn Sigurður Jóns- 
son, Arasonar, cn konungur ónýtir það 
og' skipar Ólaf Hjaltason. Eftir hann 
var aftur kosinn Sigurður Jónsson, en 
það ónýtt og skipaður Guðbrandur 
porláksson. Oddur Einarsson kosinn 
1588 og svo allir biskupar síðan fram 
til 1656; siðastur íslenskra biskupa var 
kosinn Gísli porláksson á Hólum 21. 
apríl 1656, á ahncnnri prestastefnu á 
Flugumýri.

Árið 1721 var Jón officialis Halldórs- 
son kosinn á prestastcfnu, cn það var 
að cngu haft, og konungur skipaði Jón 
Árnason Skálholtsbiskup.

petta var síðasta tilraun prestastjett- 
arinnar íslcnsku tilaðhaldahinumforna 
rjetti sínum, og mun sagan jafnan telja 
þann mann, erþávarkosimi,meðalhinna 
merkustu klerka þessa lands, en hann 
þó varð að lúta fyrir danska valdinu.

Með þessum orðum vildi jeg bæta 
upp það, scm mjer þólti heldur fljótt 
yfir farið í ástæðunum fyrir frv.; skal 
jcg svo ckki fara fleiri orðum um það, 
hvað kosningu prestastjettarinnar sncrt- 
ir, en að eins geta þess, sem reyndar 
er fullkunnugt, að á meðan prestar 
kusu biskupa varð aldrei nein óánægja 
með valið, licldur Ijetu lærðir og leikir 
sjcr það vel lynda. Aftur bólar mjög 
á óánægju eftir að danska stjórnin íor 
að blanda sjer í það mál; t. d. þegar 
Jón Vigfússon var skipaður biskup á 
Hólum, vakti það mjög mikla gremju 
í öllu stiftinu. Má að vísu svo vera, 
að það hafi nokkru mn valdið, að Norð- 
lcndingar voru þá orðnir vanir því, að 
hafa afkomendur Guðbrands biskups 
yfir sjer.

pað má nú rcyndar segja, að þessi 
samanburður og þetta yfirlit sje ekki
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nógu kröftugt lil að koma því til lcið- 
ar, að þessu frv. verði vel tekið, þar 
sem vjer höfum nú fengið innlenda 
sljórn, og því síður gerandi ráð fyrir, 
að liún beiti valdi sínu á svipaðan hátt 
og ókunnug og útlcnd yfirgangsstjórn, 
sem vjer áttum fyr undir að búa, en 
þegar litið er á það, sem gerst hefir 
í þá átt siðan, þá hefir allmjög verið 
dregið úr veitingarvaldi landsstjórnar- 
innar á gcistlegum cmbættum, og má 
þvi til sönnunar benda á, að það var 
leitt i lög fyrir allmörgum árum, að 
söfnuðir kjósi sjálfir presta sína. J>ó 
var kosningarrjettur safnaðanna eftir 
þeirn lögum allmjög takmarkaður, með 
þvi stjórnin tilnefndi 3 af umsækjend- 
unum, cf fleiri voru, og máltu safnað- 
armenn að eins vclja um þá, en brátt 
urðu söfnuðirnir óánægðir með þann 
ruðningarrjett stjórnarinnar, og var 
því með lögum 17. nóv. 1909, um veit- 
ingu prestakalla, það ákyæði numið úr 
gildi, og hefir síðan ekki borið á neinni 
óánægju mcð prcstskosningarlögin.

pá vildi jcg nefna lögin frá 30. júlí 
1909, uni vígslubiskupa. Meðþeimlögum 
er skipun þessara embættismanna lögð 
undir atkv. prestastjettarinnar. Að vísu 
cr verksvið þeirra ekki stórt, en þó all- 
veglegt; en þó er það svo, að Alþingi 
hefir ekki litist að láta stjórnina skipa 
þessa embættismenn, heldur Ieggja 
skipun þeirra undir atkv. preslanna. — 
Báðar þessar breytingar ganga í þá 
átt, að losa kirkjuna við íhlutun rikis- 
valdsins í embættavcitingum hennar, að 
svo raiklu leyti sem samrýmst getur 
hinu núverandi þjóðkirkjufyrirkomu- 
lagi.

Bn það cr fleira að athuga við þetta 
mál, og það kom mjer einkuni og sjer í 
lagi til að bera þetta frv. fram.

pað er alkunna, að á síðustu árum

hefir komið upp allmikill ágreiningur 
í islcnsku þjóðkirkjunni um ýms mjög 
þýðingarmikil atriði í kcnningum, henn- 
ar, cr sncrta aðalkjarna kristindóms- 
ins, og hefir þcssi ágrciningur skift 
prcstunum i tvo flokka, nýguðfræðinga 
og gamalguðfræðinga. Jeg skal ekkert 
um það scgja, hvor þcssara flokka sje 
sterkari, cn hitt er víst, að þessi nýja 
guðfræði, sem hefir vcrið kölluð van- 
trúarstefnan þýska, hefir náð allmikl- 
um tökum á hinum yngri prestuin.

En þcssi hreyfing bendir í þá átt, að 
það geti vcrið varhugavert, að lands- 
stjórnin hafi alveg takm'arkalausl vald 
um skipun biskupsembætlisins. J’að er 
í alla staði eðlilegt, að þessar stefnur 
korrti til grcina, þegar skipa skal yfir- 
hirði íslensku þjóðkirkjunnar, og þá er 
ekkert eðlilegra ,en að sú stefnan, sem 
flciri hefir fylgismennina, ráði nokkru 
um skipun biskupsembættisins. En ef 
stjórnin hcfir óskorað vald til að skipa 
hann, getur svo farið, að hann sje ckki 
skipaður að vilja m'eiri hluta prcsta- 
stjcttarinnar. Enn fremur gctur það ver- 
ið, að stjórnin sje ákafur fylgjandi 
annarshvors flokksins, cn þetta gæti þá 
líka komið í bága við vilja meiri hl. 
prestanna og sá biskup skipaður, scm 
stæði á öndvcrðum meið við presta- 
stjettina um böfuðatriði kristindóms- 
ins. í veg fyrir þctta vildi jcg koma 
með frv. þcssu. En það er hvorki stað- 
ur njc. stund til að fara út í þann ágrcin- 
ing hjer, enda hcld jcg, að nóg sje að 
taka þcssi atriði fram, og vil jeg segja, 
að það gæti haft óheppileg áhrif á sam- 
vinnu biskups við prcstana til eflingar 
kirkju og kristindómi, cf hann verður 
i algerðum minni hluta við prestastjett- 
ina. pað getur líka vcl svo farið, að 
sá ágreiningur, sem nú er reyndar tölu- 
vcrður, vaxi, og cf hann hcldur fer vax-
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andi en minkandi, er ekki neina alveg 
eðlilegt, að meiri hl. presíastjettarinn- 
ar ráði biskupskosningu. Mjer finst 
þetta svo eðlilegt, að J?vi verði ckki i 
nióti m'ælt.

En þó maður hverfi nú alveg frá 
þessurn ágreiningi, má aftur líta á það, 
hvort það sje alveg eins vel trygt, að 
biskupsdómurinn sje i höndum vel 
hæfra manna, með því, að biskupinn 
sjc kosinn af prestum. pá get jcg ekki 
ætlað annað cn að það sjc fulltrygt með 
kosningu prestanna, Jeg vil ekki gera 
svo lílið úr prcstastjettinni íslensku, 
þcirri núvcrandi eða þeirri komandi, að 
hún hafi ckki það helst fyrir augum, 
sem kirkju og kristindómi er til efling- 
ar,og láti það umfram alt ráða kosningu 
sinni.

Jeg skal svo ekki þreyta hv. deild- 
armenn á lengri ræðu, cn það verð jeg 
að scgja, að mjer kemur það mjög á 
óvart, ef margir verða á móti þessu frv., 
scm taka vill upp gamlan og góðan 
sið í kirkju vorri, cr lagðist niður fyrir 
erlent ofríki.

Gunnar Sigurðsson: J?að er koniinn 
fram almennur vilji að flýta þcssu þingi 
sem rncst.

Jcg álit, að það sje ekkert tjón, þó að 
þetta frv. nái ekki fram að ganga þcg- 
ar á þessu þingi, og jeg vil skjóta þvi til 
sessunautar míns, hv. flm. (S. St.), að 
hann ekki virði það á verri vcg, þó að 
frv. nái ckki að verða að lögum á þessu 
þingi. Jcg skal ekkcrt fara inn á efni 
frv., en hvað formið snertir, þá finst 
mjer i ýmsu ábótavant. J?að stendur t. 
d. ckkert um það í frv., hverjir skuli 
hafa kjörgengi til biskupsvígslu; vænt- 
anlega hefir það verið meining hv. flm. 
(S. St.), að kjörgengi hefðu að eins 

prestvígðir nienn, en eftir frv. getur

liver sem er verið kjörgengur. Jeg vil 
því lcyfa mjer að leggja hjer fram rök- 
studda dagskrá, sem jcg skal lesa upp 
nieð leyfi hæstv. forseta:

Með því að það er almennur vilji 
þingmanna að flýta aukaþinginu 
sem mest, og hins vegar ekkert tjón 
að því, þótt frv. til laga um biskups- 
kosningu bíði næsta reglulegs Al- 
þingis, þá tekur deildin fyrir næsta 
máí á dagskrá.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg gat því 
miður ekki komið fyr á fund, og hefi 
þcss vcgna ckki licyrt ástæður flm. fyr- 
ir frv.

Mjcr kemur það að vísu ckki á óvart, 
að frv. sem þetta cr fram komið. Um 
þetta hefir verið talað áður, og jcg tel 
það ekki nema eðlilcgt, að prestar og 
aðrir kirkjunnar nicnn hafi einhver 
áhrif á biskupsval. Bein biskupskosning 
liefir aldrci átt sjcr stað i hinni evangel. 
þjóðkirkju; ckki heldurhjer álandisíðan 
siðabót. par sem talað er um, að biskup- 
ar hafi verið kosnir hjcr á landi á sið- 
ari hluta Í6. aldar og á fyrri liluta 17. 
aldar, þá var kosning þcirra síst bisk- 
upskosning í þeim skilningi, að hún væri 
lögð undir atkvæði allra presta í hvoru 
biskupsdæmi, heldur var hún aðallega 
fólgin i því, að lærðir menn og leikir 
á Alþingi eða prestar á synodus komu 
sjcr saman um tilnefning, er stjórnin 
að vísu tók lillit til, en ekki þóltist liund- 
in við.

par scm biskupskosning hefir á sið- 
ustu iínium verið leidd í lög innan cvan- 
geliskra þjóðkirkna — í Noregi, Sví- 
þjóð og Finnlandi — er þá ekki heldur 
um bcina kosningu að ræða, heldur er 
þar að eins kirkjunni sjálfri, þ. c. 
prcstum, próföstum og guðfræðisprófes- 
sorum gefinn kostur á að hafa áhrif á
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biskupsskipun, með því að tilnefna þá 
þrjá, er þeir álíta hæfasta. En stjórnin 
er ekki bundin við að taka þann, er 
flcst hcfir atkvæði, og getur jafnvel 
gengið fram hjá öllum þremur.

Jcg teldi rjctt, að eitthvað líkt þcssu, 
sem á sjer stað um þetta efni í um- 
getnum löndum, væri leitf í lög hjá 
oss.

Flm. (Sigurður Stefánsson): pað er 
rjett athugað hjá 1. þm. Rang. (Gunn. 
S.), að það mun ekki vinnast tími til 
að gera frv. þctta svo úr garði, að það 
nái fram að ganga á þessu þingi. Jeg 
býst við, að því verði vísað til allsherj- 
arnefndar. Og jcg vonast til, að hún 
láti frv. ekki standa í vegi fyrir því, að 
þinginu vcrði slitið innan þess tíma, 
sem gert var ráð fyrir. En þrátt fyrir 
það, að jcg búist við, að málið míundi 
sæla þessari níeðferð, tel jeg vel far- 
ið, að það hefir fram komið á þessu 
þingi; það er þá hægur nær að leggja 
það fyrir næsta þing. Prestastefnan 
næsta getur þá sagt álit sitt á málinu, 
þvi að mjer þykir líklegt, að málið 
þyki ekki svo ómerkilegt, að hún vilji 
ekki scgja álit sitt á því. Timinn til 
næsta þings getur því orðið til að at- 
huga málið og bæta úr misfellum þeini, 
sem á frv. kunna að vcra. En jeg skal 
taka það fram;, að jeg bjóst ckki við, að 
málið gengi fram á þcssu þingi.

Hæstv. forsætisráðh. (J. M.) talaði 
að vísu hlýlega mn málið, en var því 
þó hins vegar heldur mótfallinn. Kvað 
hann, að þetta gæfi prestastjettinni of 
óskorað vald um biskupsvalið. pessar- 
ar skoðunar var jeg líka fyrst i stað. En 
þegar jeg athugaði málið betur, fjell 
jeg frá hcnni. Vjer vitum, að fyrrum 
fengu söfnuðirnir ekki að velja sjer 
presta. J?etta vakti einatt megna

óánægju, og mcð lögum frá 16. nóv. 
1907 var söfnuðum veitt leyfi til að 
vclja sjer sjálfir prcstinn. petta þótti 
og þykir sjálfsagt. Mjer virðist lang- 
eðlilcgast, að biskupskosningin hlíti 
þannig sömu reglu, að prcstar landsins 
fái að velja sjer biskup.

Mjcr licyrðist hæstv. forsætisráð- 
hcrra (J. M.) segja, að biskupar hcfðu 
ekki verið kosnir fyrrum. En eins og 
og jeg tók fram, þá tíðkaðist það þó 
hjer á landi fram á miðja 17. öld. Síð- 
asti biskupinn, sem þannig var valinn, 
var Gísli biskup Jónsson, cr kjörinn 
var lil biskups á almennri prestastefnu 
að Flugumýri 23. apríl 1666.

Jeg skal svo ekki orðlengja þetta 
frckar. Jeg vildi að iokum geta þess, 
að mjer finst rökstudd dagskrá ónauð- 
synlcg, úr þvi að jeg hcfi lýst þessu 
yfir.

Forsætisráðherra (J. M.): pað er að 
eins örstutt athugascmd.

Jcg sagði það, að að visu hefði nokk- 
urskonar biskupskosning eða tilnefning 
átl sjer stað hjer eftir siðabót — síð- 
asl á 16. og fyrst á 17. öld, en bein bisk- 
upskosning hefði það ekki verið.

Gunnar Sigurðsson: Jcg held fast við 
dagskrána, og einkum er háltv. flm. 
(S. St.) liefir lýst yfir því, að sjer sje 
ekki kappsmál, að málið nái fram að 
ganga á þessu þingi. Jeg sje heldúr 
ekki ncitt því til fyrirstöðu, að presta- 
stefnan og aðrir prestafundir geti látið 
i ljós álit sitt á málinu, þar scm þvi hef- 
ir nú vcrið lireyff á Alþingi, og gæti 
hv. flm. (S. St.) stutt að því engu að 
síður, þótt málinu væri frestað til næsta 
rcglulcgs Alþingis. Annars lcgg jeg ckki 
mikið upp úr áliti prestafunda um þetta 
mál, þar sem jeg tel víst, að allir prest- 
ar verða málinu hlyntir.
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Bjarni Jónsson: Mjer þykir leiðín- 
Icgt og lítill þingsómi, að þessi ástæða, 
scm fyrst cr talin í hinni rökstuddu dag- 
skrá, sjáist prcntuð í þingtíðindunum, 
og þætti mjer vænt um, ef hv. þm. 
(Gunn. S.) vildi breyta fyrri hlutanum.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá 1. þm. Rang. 

(Gunn. S.) feld með 12 : 7 atkv.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 : 3 at- 

kv. og til allsherjarnefndar (sjá A. bls. 
305) með 16:1 atkv.

Á 15. fundi i Nd., fimtudaginn 26. 
febrúar, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
15,n.l04).

Of skaml var liðið frá útbýtingu nál. 
Afbrigði leyfð og' samþ. í e. hlj.

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg' 
hefi gerf grein fyrir því áður, eins og 
sjá má líka af nál., að nefndin hefir 
orðið ásátt um, að þctta mál yrði ekki 
afgreitt nú.

Hjer er um nýmæli að ræða, og því 
gott, að það fái scm bestan undirbún- 
ing, enda engin ástæða til þess að hraða 
því.

Ncfndin liefir enga sjerstaka afstöðu 
tekið til málsins, cn leggur til, að það 
sje lagt fyrir hjeraðsfundi og synodus, 
sem undirbúi það svo fyrir næsta þing,

Jcg skal svo ekki fara fleiri orðum. 
um þetta, en vænti þcss fastlega, að 
stjórnin taki þetta mál til rækilegrar 
athugunar.

Einn nefndarmannanna skrifaði und- 
ir álitið með fyrirvara, — vildi jafnvel 
helst engan biskup hafa, en að öðru 
leyti voru ncfndarmenn á einu máli um 
að láta málið sæta þessum úrslitum, 
scm til er lagt

ATKVGR.
Till. allsherjarnefndar á þgskj. 104, 

um að v í s a m á 1 i n u t i 1 r í k i s- 
stjórnarinna r samþ. með 17 shlj. 
atkv.

2. íslensk peningaslátta.

Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 23. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að stofna sjer- 
staka, íslenska peningasláttu (A. 65).

Á 11. fundi i Nd., þriðjudaginn 24. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. 
atkv.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jcg ætla, að 
svo hafi verið undanfarin ár, að ekki 
liafi verið mikið sjálfstæði þessa lands. 
En nú tókst svo til við samningsgerð- 
ina við Dani, að landið fjekk heimild 
til að taka pcningasláttuna i sínar 
hendur, sem sjálfstætt riki. En nú eru 
margir svo gerðir, að þeir hafa ckki 
gaman af að vita af því á pappirnum, 
heldur í framkvæmdinni. Jcg' hygg, að 
þetta sje einn af þeim sjálfsögðu hlut- 
um, eins og t. d. hæstirjettur, svo að 
allir skilji, að það Cr ekki einungis að 
ræða um orðalag á pappírnum, hcldur 
um framkvæmd. Mjcr sýnist það ekki 
meira en hæfilegur mctnaður, þó mcnn 
vilji ekki vera á annara vegum melra 
en við erum skuldbundnir til samkvæmt 
samningum. Jeg held, að peningaslátta, 
sem ríkið hefði á hendi, yrði ekki til
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stórgróða í vanalegu ári, 'ekki hcldur 
tap a'ð henni. Mjcr virðist því full nauð- 
syn á því, að Alþingi veiti stjórninni 
þegar í stað heimild til framkvæmda, 
svo stjórnin vcrði ckki í vandræðum 
sökum heimildarskorts, cf til þess kem- 
ur. petta þing er að flýta sjcr, cn þó 
hygg jeg, að geyma mætti mörg mál, 
sem nú eru rædd, til næsla þings, en 
mörg mál þola eriga bið, og er þetta eitt 
aí’ þcim, því að ef gengismunurdanskrar 
krónu og peninga annara ríkja verð- 
ur svo mikill, að stórtjón sje að nota 
danska mynt, sýnist mjcr sjálfsagt að 
reyna þetta og sjá, hvort íslcnska krón- 
an verður ekki hærri. Má telja víst, að 
svo verði, þar scm útflutningur cr 
meiri en innflutningur. Má vcra, að inn- 
flutningur sjc eins mikill nú og útflutn- 
ingur, cn þó er jcg i vafa um, að það sje. 
En hitt er víst, að framvegis verður, 
eins og verið hefir, að íslcndingar flytja 
meira út en að sjer. það liggur i eðli 
landsins og atvinnuvegum, og engin 
ústæða til að halda, að svo verði ekki 
framvegis, eftir þvi sem þjóðinni vex 
fiskur um hrygg. Eí dönsk króna held- 
ur áfram að lækka, er sjálfsagt fyrir 
stjórnina að framkvæma þetía hið bráð- 
asta, en þá má hana ekki vanta heim- 
ildina til þess.Margirkynnuað viljaberja 
því við, að ekki væri fljótlegt að koma 
sliku í framkvæmd, en þá vil jcg benda 
þeim á einn vcg. pá er ckki annað cn 
að fá eitthvert annað riki til að ’ána 
sin verkfæri i bili til að móta peninga 
fyrir Island, ef um svo krappan sjó væri 
að sigla; það þyrfti ckki að bíðaeftirþvi, 
að það væri gert mcð landsins eigin 
verkfærum. Að sjálfsögðu yrði það 
hlutvcrk stjórnarinnar að sjá um, hvaða 
vegir væru bestir til framkvæmda, og 
jcg er sannfærður um, að hver sljórn 
sem yrði í landinu myndi gera alt, sem i

Alþt. 1920. C. (32. löggjafarþing).

hennar valdi stæði, til þess, að alt færi 
sem best, ef húnhcfðiheimildina. Ogmeð 
þcssu er líka trygging fyrir þvi, að á 
komandi tíniiim þurfi íslendingar ekki 
að biða skaða af gengismun danskrar 
myntar og myiitar annara landa. því að 
samjkvæmt atvinnuvegum og verslun 
þcssa lands cr ástæða til að ætla, að is- 
lenskir peningar hafi ætið hátt gengi. 
Sjáíísagt þarf ekki að minna stjórnina 
á, að samkvæmt samningagerðinni við 
Dani þarf hún að semja við Norðmenn 
og Svía um mynt. Er það sjálfsagður 
hlutur.

Jeg vona, að deildin lofi þessu máli 
að ganga áfram til samþ. á þessu þingi. 
Vel ge-tur verið, að eitt eða annað vanti 
i hjá mjer, og liáttv. þm. sæju það 
betur, og gætu þeir þá komið með brtt. 
við 2. umr. Annars er mjer það ekk- 
crt kappsmál, að það fari ekki í ncfnd; 
e-kkert á nióti, að því verði vísað lil hv. 
fjárhagsnefndar. En þar sem stutt er 
eftir af þingi, vænli jeg, að því verði 
fíýtt. Svo ætla jeg ekki að tefja frekara.

Forsætisráðherra (J. M.); Ráðuneytið 
getur ekki haft neilt á nióti því að fá 
heimildina; hitt er eftir að vila, hvort 
nckkur tiltök eru að nota hana. Jeg 
hcfi litillega athugað málið og minst 
á það við fjármálameim hjerlendis og 
verslunarmenn. Telja þeir örðugt að 
vi‘a, hver áhrif sjerstök, ísl. peninga- 
slátta hefði á gengi peninga vorra. pað 
er mjög crfitt að scgja fyrir um gengi 
íslenskrar krónu. þar að auki cru mikl- 
ir crfiðleikar á framkvæmdinni nú. 
Mcðal annars er örðugt að fá gull og 
silfur til sláttu, og málmyerðið i pcn- 
ingunum er meira en peningarnir nema. 
par við bætist svo kostnaðurinnviðslátt- 
una. Samt er rjett, að stjórnin athugi 
málið.

3
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. 

atkv.

Á 14. fundi í Nd., fimtudaginn 26. 
febrúar, kl. 1 miðdegis, var frv. tekið 
til 2. umr. (A. 65).

Of skamt var liðið frá 1. umr. — 
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jcg ætla ekki 
að tefja lengi. Að eins að geta þess, að 
stjórnin styður það, að frv. nái fram 
að ganga. Annars hefir þctta verið rætt 
nægilega.

Forsætisráðherra (J. M.): pað er rjett 
hjá hv. þm. Dala. (B. J.), að stjórnin 
getur ekkert haft á móti þvi, að hafa 
heimildina. En jeg vil leggja áherslu 
á, að það cr að eins heimild, og jeg tel 
ólíklegt, að heimild þessi verði notuð 
fyrst um sinn. En af því að nú er silf- 
ur óg gull mjög dýrt, silfrið jafnvel svo 
dýrt, að máhnvcrðið er meira cn pen- 
ingurinn sjálfur, og ekki víst, hver áhrif 
það hefði á gildi íslensku krónunnar, 
ef nú væri farið að slá íslenska pen- 
inga.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg hafði sjálf- 
ur tekið eftir því, hve málmar eru dýr- 
ir, og taldi ekki líklcgt, að þetta yrði 
framkvæmt í svip. En svo gæti farið, 
að það borgaði sig, og þá væri betra 
fyrir stjórnina að hafa hcimildina. Jeg 
ætlasf ekki til, að það sje annað en 
heimild.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. nieð 19 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj.. 
atkv.

Á 15. fundi í Nd., s. d., kl. 615 síðdeg- 
is, var frv. tekið lil 3. umr. (A. 65).

Of skam't var liðið frá 2. umr. — 
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og af- 

gr. til Ed.

Á 14. fundi i Ed., föstudaginn 27.. 
febrúar, var úthýtt

Frumvarpi til laga um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að stofna sjer- 
staka, íslenska peningasláttu, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 140).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. 
u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.. 
- - Afbrigði leyfð og samþ. í c. hlj.

Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Mjer 
virðist frv. þetta bera það með sjcr, að 
það hafi fengið harla lítinn undirbún- 
ing. Hjer er að vísu að eins um hcim- 
ildarlög að ræða. En er það nú rjett 
að fela sljórninni mál þannig út í blá- 
inn? Ef þingið vildi óska, að málið væri 
tekið til athugunar, þá hcfði verið við- 
kunnanlegra að fela stjórninni það með 
þingsályktunartill. Jeg gcri þó ráð fyr- 
ir því, að þctta geri ekki mikið til, með 
því að stjórnin myndi að sjálfsögðu 
bcra málið undir þingið áður en hún 
afrjeði nokkuð í því. Hins vcgar er það 
ánægjulegt, að málið sje rannsakað í 
sambandi við gengismun vorra pen-
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inga og annara ríkja. pcss vegna vil jcg 
ckki amast við því, að frv. gangi til 
2. Limr. En mjög er jcg ótrúaður á laga- 
setning i þessa átt, þ. e. að kasta fram 
heimildum út í loftið án rannsóknar.

Sigurður Eggerz: Jeg' hefi ckki heyrt 
umr. í hv. Nd. um málið. En jeg þyk- 
ist vita, að ástæðan fyrir því sje sú, að 
mönnum hafi vaxið í augum hinn mikli 
gengismunur peninga vorra og annara 
þjóða. En það væri að sjálfsögðu stór- 
hagur fyrir landið, ef hægt væri að ráða 
bót á þcssu.

það cr nú ef til vill örðugt að segja 
um það, hvað veldur gengismun pen- 
inga. En flestir eru þó á þeirri skoð- 
un, að gengið miðist við hlutfallið milli 
útfluttrar og innfluttrar vöru. pað er 
nú ckki gott að scgja um þctta hlut- 
fall sem sfendur, vegna þess hve versl- 
unarskýrslur vorar ná skamt. En cft- 
ir þvi, sem jcg hcfi getað komist næst, 
námu útfluttar vörur 30 miljónum 
kr. og innfluttar vörur 40 milj. kr. ár- 
ið 1917, cn árið 1918 útfluttar vörur 
40 milj. kr., en innfluttar 30 milj. kr., 
svo að þctta vcgur salt bæði árin. En 
eftir þcssu er þá gengismunur óeðli- 
lcgur.

En þótt þctta frv. verði samþ., þá þarf 
málið sjálfsagt undirbúning, meðal ann- 
ars samninga við stjórnir annara Norð- 
urlanda, sbr. sambandslögin. Og þótt 
jcg' sje ekki sluðningsmaður núverandi 
stjórnar, þá efast jeg ckki um það, að 
stjórnin muni gcra sitt besta í þessu 
máii.

Forsætisráðherra (J. M.): Eins og 
jcg hefi tekið fram í hv. Nd., getur 
stjórnin ekkert haff á móti því, að henni 
sje veitt heimild sú, er hjer um ræðir.

En, eins og jcg lika tók fram þar, þá 
cr ekki hægt að búast við því, að mál- 
inu vcrði hrundið í framkvæmd í náinni 
framtið. Ástæðan cr sú, að efnið, silfur 
og gull, er nú dýrara en peningarnir 
sjálfir; hjer við bætist cinnig kostnaður 
við að útvega áhöld. Sem stendur myndi 
því peningaslátta verða óhagur fyrir 
ríkið.

Um gengismuninn og það, sem ræð- 
ur honum, er erfitt að segja; flestir 
munu þó vera þeirrar skoðunar, að 
Iiann miðist við inníluttar og útfluttar 
vörur. pað er auðvitað ómögulegt að 
segja um það, hvort gengi íslenskrar 
krónu myndi verða hærra eða lægra 
cn danskrar krónu, ef myntsláttan yrði 
aðskilin. Jeg hefi spurst fyrir um þetta 
hjá fjármálamönnum, sjerstaklega hjer- 
lendiim, og hafa þcir ekki þorað að ráða 
til þess að setja á stofn peningasláttu.

En stjórnin mun athuga málið eftir 
föngum, þótl líklcga verði ekki meira 
að gert til næsta þings.

Björn Kristjánsson: Jeg stcnd ekki 
upp lil að brcgða fæti fyrir frv., þótt 
jeg hins vegar telji það töluvert var- 
hugavcrt. það er auðvitað framleiðslan, 
sem riður baggamuninn um gcngi pen- 
inga, en að sjálfsögðu geta bankarnir 
gert mikið til þess að bæta gengið.

Jeg verð að vera á sama máli sem 
hv. 2. þm. S.-M. (S. H. K.), að málið 
sje ekki nægilcga undirbúið. pað verð- 
ur þvi lill. mín, að m,álinu sje vísað til 
stjórnarinnar til undirbúnings fyrir 
næsta þing.

Sigurður Eggerz: Eins og jeg tók 
fram áðan, má vera, að það sje fleira 
cn eitt, sem ræður gcngi mynta, en 
sjálfsag't hefir mismunúrinn milli inn-
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ílutnings og útflutnings mikið að segja 
og ckki óeðlilcgt, að hann hefði mest 
að segja.

Hv. 2. þm. G.-K. (B. K.) sagði, að 
myntin skapaði ekki gcngið, og er það 
rjctt. En nrcðan við höfum sömu mynt 
og Danmörk verður gcngi hcnnar hið 
sama hjer og þar. Og þær sjerstöku 
ástæður, sem hjer eru fyrir hendi, geta 
á meðan ekki breytt gengi krónunnar 
hjer, eða verið eingöngu ráðandi um 
gcngi hennar.

Jeg skal ckki lengja umr. um þetta 
mál. Mjer finst ekkert athugavert við 
að samþ. frv., og veit, undir öllum 
kringumstæðum,, að enginn þarf að bera 
kvíðboga fyrir, að stjórnin fari gönu- 
hlaup í málinu.

Karl Einarsson: Jeg vil að eins gera 
fyrirspurn til stjórnarinnar. pað er þá, 
að ef málinu er vísað til stjórnarinn- 
ar, hvort hún álíti sjer heimilt að verja 
fje til undirbúnings málinu? Ef hún 
svarar því játandi, finst mjer mega bíða 
að samþykkja frv. Jeg vil einnig taka 
það fram, að jeg treysti stjórninni full- 
komlega í þessu máli.

Forsætisráðherra (J.M.): Jeg vil svara 
því, sem hv. þm. Vestm. (K. E.) beindi 
til stjórnarinnar. Jeg ætla, að stjórnin 
teldi sjer heimilt að rannsaka það með 
sínum eigin mÖnnum. Hvað því við- 
víkur, að Icita til annara, myndu þeir 
menn, er stjórnin leitaði til, ekki taka 
ncitt fje fyrir ómakið. Enda er hjer 
ckkí um stórfenglcga rannsókn að ræða.

Hálldór Steinsson: Jeg vcrð að álíta, 
að málið sje lítið undirbúið, og ætla 
þvi að koma fram með rökstudda dag- 
skrá, sem jeg skaí lesa upp með leyfi 
hæstv. forscta:

„í því trausti, að ríkisstjórnin 
afJi upplýsinga um, hvort tiltæki- 
legt sje að setja á stofn sjerstaka, 
íslenska peningasláttu, og leggi 
máJið síðan fyrir næsta Alþingi, 
tekur deildin fyrir næsta mál á 
dagskrá.“

Sigurður Eggerz: Jeg er hissa á, að 
hv. deild skuli vcra hrædd við að sam- 
þykkja frv. þctla. Meiri ástæða væri 
til þess að hræðast hitt, að vera of 
seinfær í máli, sem kann að vera mjög; 
svo þýðingarmikið.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. Snæf. 

(H. St.) samþ. með 10 :4 atkv., að1 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: H. St., Jóh. Jóh., S. H. K., S. J., S..
F. , B. K., E. Árna., G. G., G. Guðf.,.
G. Ó.

nei: H. Sn„ K. E., S. E., G. B.

Frv. þar mcð

vísað til r í k i s s t j ó r n ar i n n ar..

3. Leyfi til að reka bankafyrirtækL

Á 12. fundi i Nd., miðvikudaginn 25. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um leyfi til þess 
að reka bankafyrirtæki á íslandi (A. 
89).

Á 14. fundi í Nd., fimtudaginn 26. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.
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Of skamt var liðið f'rá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Flm. (Bjarni Jónsson): pað má ekki 
minna vera, fyrst einn af hæslv. ráðh. 
ljet það í Ijós, en að jeg bcndi á, að 
það var fullkomlega rjettmætt, sem 
Pyþagoras gerði, að lcggja mikla 
áherslu á tölur. Hann taldi tölur vera 
insta eðli hlutanna, og tók cftir því, að 
hlutfallið ræður mestu um málin.

Ef menn lesa hagskýrslur þessa lands 
og ganga gegnum þær tölur, scm þar 
eru, þá munu þcir um leið sjá fyrir 
augum sjer fjárhópana úti um landið, 
skipin á miðunum, og fólkið, starfandi 
að hinum ýmsu atvinnuvcgum á landi.

En það cr ckki að cins í þessu tilfelli, 
að hagskýrslutölur eru eðlilegar; þær 
eru það líka þegar verið cr að tala um 
banka. Bankar cru til þcss að lána fje, 
cn frá þeim liggja taugar inn á hvers 
manns heimili, og það cr ekki síður 
fögur mynd, sem ætli að vaka fyrir 
mönnum, þegar þcir lcsa bankatölur, 
því þá sjá menn, hve þjóðinni er nauð- 
synlegt að afla pcninga,afls þeirra hluta, 
cr gera skal, og þá æ.tti að vcra því meiri 
ástæða til fyrir þingið, að æðakerfi 
þjóðarinnar, það er að segja viðskifta- 
lífið, sje hcilt og gott, og þá er líka vit- 
anlegt, að slænif væri, ef gallar slædd- 
ust inn í þetla æðakerfi; þess vegna 
held jeg', að það, sem farið er fram á 
í þessu frv., sje alveg rjett, og nauð- 
synlcgt fyrir stjórnina að liafa nákvæmt 
cftirlit mcð allri þess háttar starfsemi. 
Jeg á ekki við, þótt hvcr og cinn þurfi 
lcyfi til að koma á fót slikri starfsemi, 
að þá þurfi það ekki að vera neitt haft á 
viðskiftalífinu. Nú, það sýnist líka hafa 
verið litið svo á þetta áður, því að jeg 
man eftir, að ýms höft hafa verið lögð

á að stofna sparisjóði, og þvi mætti líka 
heiinta einhvcrja tryggingu af þeim 
mönnum, sem vilja stofna banka hjer 
á landi, en nú mun það vera svo, að cf 
einhvcr vill stofna banka, þá má hann 
það, ef hann vill leggja sig undir sömu 
lög og aðrir menn, ekki biðja um skatt- 
frelsi eða önnur fríðindi.

Nú dettur mjer í hug, að cf jcg væri 
ríkur niaður, þá myndi jeg kann skevilja 
ná undir mig öllu Suðurlandsundirlend- 
inu. pá niundi jcg stofna banka, láta 
stór lán gcgn veði í þessum fasteign- 
um, og svo, ef jeg væri dálítið verri 
maður en jeg er, ganga að öllu saman, 
kippa að mjcr hcndinni og liafa svo alt 
einn; þetta er ekkert óhugsanlegt bragð, 
ef sá, er bcitir, horfir ckki í aurana. En 
slíkt á ekki að gcta komið fyrir. þess 
vegna á stjórnin að hafa lcyfi til að 
hafa eftirlit með öllum bankastofnun- 
um, sem starfa í landinu, og hún á að 
hafa fullkominn rjett til að líla á alla 
þeirra starfsemi og rannsaka hana nið- 
ur til grunna, eða láta trúnaðarmenn 
sina gera það, og hún á að hafa heim- 
ild til að kippa leyfinu af þessum stofn- 
unum, cf henni finst citthvað vera skað- 
samlegt i starfsemi þeirra, svo að stóru 
ncmi, cða ef alþjóðarháski getur staf- 
að af því.

Nú vil jeg játa það um þelta frv., eins 
og annað frv. viðvíkjandi Landsbank- 
anum, scm jeg bar fram, að jeg hefi 
ckki haft líma til að scmja þau, og 
ckki heldur til að lcita annars, sem 
gæti samið þau fullvel. pví verður þctta 
meira sem stefna, og mundi jeg láta 
mjcr nægja, þó að ekki yrði annað að 
gert en að mcnn vísuðu frá sjer mál- 
inu til næsta þings.

Jeg skal svo ekki þreyta menn á 
lengri ræðu að þessu sinni, cn vænti, að
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menn sjcu svo varkárir fyrir þetta land, 
að þeir vilji lcggja drög til, að slík lög 
komi fram.

Jakob Möller: Jeg fellst á þau rök, 
sem hv. þm. Dala. (B. J.) færði fyrir 
þvi, að nauðsyn sje að setja slík lög 
senf þessi, en þar scm auðsjeð er, að 
frv. þclla getur ekki gcngið fram á 
þessu þingi, geri jeg það að till. minni, 
að máli þessu sje vísað til stjórnarinn- 
ar, og vil jeg jafnframt skora á stjórn- 
ina að taka þetta mál til athugunar og 
leggja fyrir næsta þing frv. i sömu átt 
•og' frv. fer fram á.

ATKVGR.
Till. um að v í s a m á 1 i n u t i 1 

stjómarinnar samþ. með 18 
shlj. atkv.

4. Peningamálanefnd.

A 18. fundi í Nd., laugardaginn 28. 
febrúar, kl. 10 árdegis, var útbýtt

Frumvarpi til laga um peningamála- 
nefnd (A. 176).

Á sama fundi var frv. tckið til 1. 
n m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 17 : 4 
atkv.

Forsætisráðherra (J. M.): Frv. þetta 
er komið frarn í samráði við bankana 
og' eftir þcirra hvöt. Er þetta nauðsyn- 
leg' ráðstöfun, sem siðar mun vcrða 
skýrt nánar frá. Vona jeg, að hv. deild 
lofi málinu að koma til umr.

Forseti: pað er leyft að taka málið 
á dagskrá, og er það þvi til umr.

F3m. (Jón A. Jónsson): pað er fvrir 
tilmæli hæstv. stjórnar og fjárhags- 
ncfnda beggja deilda, að jeg og hv. 1. 
þm. Árn. (E. E.) tókum að okkur að 
flytja þctla mál.

Framsaga mín mun verða nokkuð 
takmörkuð, því tími hefir ekki verið 
nægur til athugunar, sem vert væri um 
slíkt mál.

En hv. dcild veit, að hjer er um mát 
að ræða, sem i náinni framtíð hcfir 
geysimikla þýðingu fyrir fjárskifti ís- 
lands við erlend riki.

Ástæðan til, að þessarar gæslu þarf 
við, er sú, að við flytjum meira inn af 
vörum cn við flytjum út.

í Danmörku er þegar komið slíkt 
fjárhagsráð, sem hjer er farið fram á, 
og jeg hygg, að það sjc fylsta nauð- 
syn, að við setjum slíkt ráð á stofn 
hjer.

Svo er þessu liáttað í Danmörku, að 
bankar þar mega hvorki nje vilja flytja 
fje úr landi með yfirfærslu í aðra 
banka, ncma með leyfi „Valuta“-ráðs- 
ins. Ástæðan til þcss, að ráð þetta var 
sett á stofn í Danmörku, var sú, að Dan- 
ir höfðu flutt svo miklu mcira inn en 
út, að þeir höfðu stórskemt lánstraust 
sitt meðal erlendra ríkja. Mcð ncfnd 
þeirri, sem hjer er farið fram á að verði 
setl á stofn, er um það að ræða, að 
gefa landsstjórninni íhlutunarrjelt um 
peningaviðskifti íslands við erlend ríki.

það er nauðsynlegt fyrir þjóðarhag- 
inn að rannsaka, hver viðskifti lands- 
menn hafa við aðrar þjóðir, og geta 
stcmt stigu fyrir þcim, ef þau ganga í 
óheillavænlega átt, og vil jeg þá sjer- 
staklega nefna ýmsa óþarfavöru, sem 
nú reyndar hafa verið sett lög mn, og
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svo cinnig það, er of mikið er flutt inn 
í landið í einu af einhverri nauðsynja- 
vöru.

Um þetta hefir komið fram sú sko'ð- 
un, að bankarnir gætu miklu ráðið og 
haft gott eftirlit með þessu. En þetta 
cr mesti misskilningur.

Síík nefnd mundi liafa nákvæmar 
skýrslur og yfirlit yfir innflutninginn, 
og þá um lcið landshaginn, og geta því 
ætíð haft gott heildaryfirlit; þetta eiga 
hankarnir ckki svo hægt mcð, cnda 
liggur þetta svo að scg'ja algerlega fyr- 
ir utan verksvið þeirra.

í Danmörku cr það þannig, að menn 
geta eigi, þótt þeir eigi stórfje inni í 
bönkunum, fcngið það yfirfært t. d. í 
banka í Englandi. Jeg g-et nú hugsað 
mjer, að hv. deild telji rjett manna til 
athafnafrelsis nokkuð skertan með 
þessu, en á þessum tímum mcga menn 
vara sig að halda of fast við „prin- 
cipin.“

pað cr auðvitað hart aðgöngu að 
mega ekki kaupa livað sem er fráútlönd- 
um fyrir sitl eigið fje, en hagur lands- 
ins allur heimtar, að það sje höfð hönd 
í bagga með, á slikum tímum, sem við 
uú lifum á. Með þessu ætti þá í fyrsta 
lagi að vinnast það, að ekki þyrfti að 
neita um peninga til kaupa á nauð- 
synjavöru, cn aflur á móti getur slikt 
vcl komið til mála með óþarfavöru.

Clausen, bankastjóri í Danmörku, 
kveður nauðsynlegar slíkar strangar 
reglur, og segir hann í umsögn um 
„Valuta“-ráðið danska, að rcglurnar 
nái cigi cinungis til banka, hvað við- 
víkur yfirfærslu til útlanda, heldur 
meg'i „privat“-menn, sem eigi fje í út- 
löndum, ckki láta það af hendi fyrir 
vörur, nema með leyfi þessa „Valuta“- 
ráðs.

Bankarnir hjerna hafa líka sjeð hætt-

una og stungið upp á likri skipun hjer 
og cr í Danmörku.

Jcg cr viss um, að náisl góð nefnd- 
arskipun, þá yrði það fyrsla lyftistöng- 
in undir það, að gengi pcninga vorra 
hækkaði eitthvað frá því, sem nú er.

petta eru að vísu nokkur óþægindi 
fyrir einsíaklingana, en til þcss má ckki 
taka, er um svo brýna hagsmuni he.ild-
arinnar er að ræða, sem hjer.

pað cr ckki tím'i til að visa þcssu
máli til fjárhagsnefndar, en þannig 
heyrðist mjcr hljóðið í fjárhagsnefnd- 
inni, að þeim fyndist full þörf á slíkum 
ráðstöfunum.

Jakob Möller: Jeg greiddi atkvæði á 
móti þvi, að þetta mál yrði tekið hjer 
til umræðu, og stend nú upp að eins 
til þcss, að gera nokkra grein fyrir því 
atkvæði minu.

Mjcr finst þetta frv. um pcningamála- 
nefnd vera hálfgcrt fálm út í loftið, og 
hugsa, að það sje ef til vill fram komlð 
af misskilningi. Stjórnin hefir sjcð, að 
slíkar ráðstafanir hafa verið gcrðar í 
nágrannalöndunum, og þvi haldið, að 
sjálfsagt væri að gera þær hjer. En 
ástæðurnar, sem eru til slikra „ráða“ 
erlendis, eru ekki til hjer. J?ar eru þær 
settar til að sporna við því, að pening- 
arnir falli níður úr öllu valdi, en jeg 
sje ckki, að við gætum gert neinar þær 
ráðstafanir hjer, sem breytt gætu gengi 
danskrar myntar. Jeg hygg, að það væri 
nægilegt fyrir stjórnina að ráðfæra sig 
við bankana og verslunarráðið um þcssi 
mál, cn finst, að óþarft sjc að skipa mx 
nýja ncfnd til þess aðallega, að hirða 
einhvcr laun úr landssjóði, og ef til vill 
að baka landsmönnum ýms óþægindi 
og fyrirhöfn, sem hægf væri að komast 
hjá.
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Forsætisráðherra (J. M.): petta mál 
hafði komið til umtals bæði við bank- 
ana og verslunarráð íslands. Mintist jeg 
fyrst á það við bankana og verslunar- 
ráðið, bvort hcppilegt mundi vera að 
setja slíka nefnd án laga. Eins og jeg 
tók fram, áður, óska báðir bankarnir 
þessa; er það ekki vegna gengismis- 
munarins eingöngu. pað cr ckki aðal- 
atriðið, heldur hitt, að peningum sje 
ckki eytt til kaupa á ónauðsynlegri 
vöru, en nauðsynjavara sitji má skc á 
hakanum.

Jeg hygg, að þótt stjórnin hcfði sett 
nefnd án laga. lil að gera þessar ráð- 
stafanir, þá hcfðu ráðstafanir slíkrar 
ncfndar orðið kraftlitlar. Jeg vona þvi, 
að þingið samþykki þetta, og vil jeg í 
því sambandi leggja áherslu á, að bank- 
arnir báðir telja þetta nauðsyn.

Bjarni Jónsson: Jcg vissi ckki fyrst, 
að málaleitanir höfðu komið frá bönk- 
unum, en jafnvel þótf svo sje, trúi jeg 
ekki, að slík nauðsyn sje hjer á, sem 
orðað hcfir verið af hæstv. forsætis- 
ráðh. (J. M.) og hv. þm. ísaf. (J. A.
J.). Jeg cfast um, að slíkt peningaráð 
gcri hálft gagn á móts við það ógagn, 
scm það gæti gcrt.

Mjer skilst, að þessi nefnd eigi að 
hafa nokkuð inikið vald, er hún á að 
segja um og vcra síðasti dómstóll um 
það, hvaða vöirur sjeu þarflcgar eða 
ekki. Með þessu getur nefndin stöðvað 
viðskiftin við hvaða land sem er. Hún 
getur lagt band á verslunina þannig, að 
menn m'egi t. d. ekki skifta við neitt 
land nema citt, t. d. Danmörku, undir 
því yfirskyni, að það væri okkur nauð- 
synlcgt sökum gengis peninga vorra. 
(Atvinnumálaráðh. (P. J.): Sá scm getur 
«ert ilt, gcrir það). Já, það er cinmitt

alvcg rjctt, og þess vegna er hættulcgl 
að gcfa nefndinni slikt vald.

Mjer finst ástæða til, ef þcssara ráð- 
stafana þarf við, að gefa stjórninni þá 
sjálfri beimild til að framkvæma þær.

Jcg ætla það ískyggilegt, að stjórn- 
in afhendi í fárra hcndur mikinn hlula 
af því valdi, sem henni er ætlað. Hún 
bcr altaf ábyrgð fyrir Alþingi, en þess- 
ir mcnn verða ábyrgðarlausir og eiga 
þó að stjórna öllum pcningamálum 
landsins. Mjcr þykir það einkennilegt, 
ef hv. þin. cru nú fúsir á að afsala 
sjer valdi sínu, því oft virðast þeir finna 
til þess, þcgar um það er að ræða að 
láta einhverja illa launaða starfsmenn 
rikisins njóta sanngirni, t. d. ef greiða 
á póstmönnum uppbót eða annað þess 
háttar. Jzá finna fulltrúar þjóðarinnar 
til valdsins og eru trcgir á að stofna 
fjárhag ríkisins í voða. En þeir lelja það 
ekki voða að afsala öllum viðskiftum 
til fárra manna.

pað getur verið nauðsynlegt að hafa 
eitthvert eftirlit ineð peningamálefnum 
einstaklinganna, en það á þá stjórnin 
að hafa, því altaf er hægt að láta hana 
gera skil ráðsmensku sinnar. Hún á vit- 
anlega að hafa leyfi til að kveðja sjcr 
til aðstoðar hæfa mcnn, og skal jeg mcð 
Ijúfu geði samþykkja fjárveitingu í þá 
átt, en hún má ekki koma ábyrgðinni 
af sjer; það tel jcg mikhi hættulegra 
en þær smáfjárveitingar, sem mjer er 
altaf brigslað um. Hjer er um það að 
tala, að leggja tjóður á alt viðskiftalíf 
manna og láta þá, sem tjóðursins gæta, 
vera ábyrgðarlausa, ncma gagnvart 
hegningarlögunum. petta gæti verið 
áminning til kjósenda um að athuga 
vinnubrögð fulltrúa sinna. Öllu virðist 
snúið öfugt í þessu máli. Bankana vant- 
ar fje til þess, að heilbrigð viðskifti og
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framfarir þróist, en þingið sinnir því 
«engu. pað ncitar að veita afbrigði, þcg- 
ar um frv. er að ræða, sem fer fram á 
að auka starfsfje Landsbankans. En 
það stendur með öndina í hálsinum út 
af viðskiftum við önnur lönd, hvort þar 
sje nóg fje fyrir hendi og hvernig því 
skuli varið. Ekki nóg með það. pingið 
hcfði sennilega, ef tími hefði til þess 
unnist, leyft fjegjörnum mönnum að 
reka hjer skattfrjálsa peningaverslun, 
þegar aðrir, t. d. útgerðarmenn, verða 
að greiða stórfje af útgerð sinni í rik- 
issjóð og það án tillits til þess, hvort 
þeir græða eða tapa. Og nú ætlar þing- 
ið að strjúka í kvöld. pað scgir við 
stjórnina: pú mátt fcla Pjetri cða Páli 
öll velferðarmál þjóðarinnar, við meg- 
um ckki vera að því að hugsa um þau. 
petta mega þeir gcra, sem vilja, en jeg 
gcri það ckki.

Atvinnumálaráðherra (P. J.): Háttv. 
2. þm. Reykv. (Jak. M.) talaði um þetta 
mál scm fáhn úf i loftið. petta eru slerk 
orð, og verð jeg að mótmæla þeim. Jeg 
skal játa það, að jeg cr ekki mikið inni 
í þessu máli og hefi ekki haft það íil 
langrar íhugunar. En það cru bankarn- 
ir, scm hafa komið málinu á hreyfing, 
og verslunarráðið cr því einnig hlynl. 
pcgar þessar tvær stofnanir liafa lagt 
þctta til, þá er það undarlegt, cf hver 
og cinn getur kallað það fálm út i 
bláinn.

Háttv. þm. Dala. (B. J.) talaði mcst 
um, hvað nefndin gæti gert ilt. Allir, 
scm citthvert vald hafa, geta auðvitað 
gert ilt, ef þeir vilja hafa sig til þess, 
og það mun oftast vcra rjett hlutfall 
milli þess, sem menn geta gert ilt og 
gott, og víst er um það, að sá, sem ekki 
g c t u r gert ilt, kcmur litlu góðu til

Al'þt. 1920. C. (32. löggjafarþing).

leiðar. Spurningin verður því um það, 
hvort nefndin gcti gert gagn og hvort 
þingið trcysti stjórninni til að velja þá 
menn í nefndina, sem geri gagn frem- 
ur en skaða.

Háttv. frsm. (J. A. J.) tók það fram, 
hvað slíkar nefndir gera í útlöndum og 
hvaða gagn þær gætu gcrt hjer. petta 
cr ófriðarráðstöfun, þvi ástandið í hcim- 
inum er cnn þá stríðsástand, þó frið- 
ur sjc saminn að nafni til. petta cr 
beint framhald af því, sem gert hefir 
verið 1914—1917. pað hefir orðið að 
höggva nærri einstaklingnum og jafn- 
vel taka af honum eignaráð, cn almcnn- 
ingshcill hefir krafist þcssa. Horfurnar 
hafa versnað nú um hríð; skuldir við 
útlönd hafa aukist, og ekki horfur á þvi 
um sumt af vörum vorum, að við get- 
um selt þær fyrir gott vcrð. Síldin er 
óseld, og þó það hcyrist, að hún muni 
cf til vill komast í eitthvert vcrð, þá er 
það bæpið, og cnn hæpnara, að verð fá- 
ist fyrir hana fyrst um sinn. Kjötsalan 
hefir stöðvast, og fleira mætti ncfna. 
Aðflutningur þar á móti minkar ekki, 
lieldur síhækkar i vcrði, og eru þá ekki 
lengi að safnast skuldir. Við þurfum 
að flytja mikið inn á næstu árum, fyrst 
og fremst til matar og annara þaría, og 
atvinnuvegirnir þarfnast stórfje. Eitt 
er það cnn, sem kallar að, og það eru 
húsabyggingar. Við þurfum að bæta 
okkar húsakynni, nærri byggja upp alt 
landið. pegar svo er áslatt, þá er full 
áslæða til að fara eins vel með fje sitt 
og hæg cr, reyna að spara eftir föng- 
um það, sem er hjákvæmilegt, til hins, 
sem er óhjákvæmilegt. pess vegna er 
líka nauðsynlegt að hafa mcnn sjer til 
aðsloðar, sem hafa yíirlit yfir öll pcn- 
ingamálin og hafa vald til að kippa 
í taumana, ef mikið liggur við.

4



51 Mál, vísað til ríkisstjórnarinnar. 
Peningamálanefnd.

Eiríkur Einarsson: Jeg hefi látið það 
í ljós við fyrri alkvgr., að jeg væri 
mótfallinn frv.-moldviðrinu hjer á 
þingi, og þykir ef til vill sumum, að nú 
skjóti skökku við, þar scm jcg gcrist 
flm. þessa frv. En jeg get rjcltlætt það 
mcð þcirri hrýnu nauðsyn, sem á þvi cr.

Jcg skal taka það fram, að hjcr hcf- 
ir verið rætt frv. um bann gegn inn- 
flutningi óþarfa varnings. petta frv. er 
í fullu samræmi við það, sem jeg sagði, 
er hitt fi v. var |il umr. Jeg lagði áherslu 
á það, að stcrk innflutningsnefnd yrði 
skipuð til að sjá um þcssi mál, og ncfnd- 
in, sem þetta frv. fcr fram á, er sams- 
konar og sú, sem jeg óskaði, þó hún 
hciti öðru nafni. Aðalatriðið cr það að 
fá fasta íhlutun um innflutning til 
Iandsins. Við megum ekki sökkva okk- 
ur í skuldir og vandræði vegna gróða- 
fiknar sumra og munaðar- og eyðslu- 
löugunar annara. Jeg vona, að við því 
verði sjeð með þessari ncfnd, og er þá 
aðal ti 1 gangin um n áð.

pá ætla jeg að fara nokkrum orð- 
um um væntanlega skipun nefndarinn- 
ar. pað hcfir verið talið sjálfsagt, að 
nefndarmenn yrðu sóttir úr bönkun- 
um og verslunarráðinu. Jeg vil benda 
á það, að verslunarráðið er samsett af 
kaupmönnum, og þó þeir liafi góða 
þekkingu á þessum málum, þá má 
ekki láta þá nær einráða, því það getur 
komið fyrir, að hagur þeirra og þjóð- 
arinnar rekist á. Jeg vil því skjóta því 
til stjórnarinnar að sækja nefndar- 
menn, að minsta kosti cinhverja, á scm 
óháðasta staði, ef þess er kostur.

pað hclsla, sem jcg finn að þessu 
ináli, er það, hvað það er seint fram 
komið. pað ætti fyrir löngu að vcra 
búið að banna innflutning á óþarfa 
varningi. pað hefði mátt flytja hingað 
b.eila kornfarma eða aðrar nauðsynjar,

í stað þcss að fylla Reykjavikurbúð- 
irnar með óþaría. En það þýðir ckki 
að fárasí um orðinn hlut. pað, sem orð- 
ið cr, ætti að bcnda mönnum á, að 
kippa þurfi i taumana sem fyrst, og 
tel jeg sjálfsagt, að frv. nái fram að 
ganga.

Flm. (Jón Auðunn Jónsson): Herra 
forseti! Háttv. 2. þm. Reykv. (Jak. M.) 
gat ekki hugsað til þcss, að þessar ráð- 
stafanir hefðu áhrif á gengi, og hæstv. 
forsætisráðh. (J. M.) tók i sama streng, 
Jeg cr á alt annari skoðun. Ef við 
skuldum mikið, þá falla okkár pen- 
ingar, ef við stöndum okkur vel, þá 
stíga þeír. pað, scm mest áhrif hcfir i 
þcssu cfni, er hlulfallið milli innfluttr- 
ar og útfluttrar vöru. Sameiginleg 
myntslátta við Dani þarf ekki að koma 
til greina, því það cru ekki myntaðir 
pcningar, sem stiga og falla, heldur 
seðlar, og þá höfum við ekki samcigin- 
lega, þó enginn gcngismunur sje á 
þeim.

pá var það háttv. þm. Dala. (R. J.). 
Honum skildis[ það, að nefndin ætli 
að ákveða, frá hvaða landi mcnn ættu 
að kaupa vörur sinar. pctta er mis- 
skilningur. Nefndin á ekki að gcra aðr- 
ar ráðstafanir en þær, sem nauðsyn- 
legar eru, og ckki hindra annað cn það, 
scm óforsvaranlegt cr gagnvart fjár- 
hagi þjóðarinnar. Háttv. þm. vildi gefa 
sljórninni þetta vald, en þá yrði líklega 
litið úr framkvæmdum, nema síjórnin 
fengi sjcr aðstoð, og þá væri það sama, 
hvort sú aðstoð hjeti nefnd eða annað. 
Stjórnin gctur ekki sagt um það. hvað 
mcgi flytja inn og hvað ekki. pað á 
að vera verk nefndarinnar. Bankarn- 
ir ciga líka að vísa mönnum til henn- 
ar og láta þá fá unisögn hennar, hvort 
það, sem beðið cr um, er nauðsynlcgt
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eða tiltækilegt. pá hjclt hv. þm. (B. 
J.), að þetta yrði til að hindra viðskifli 
okkar við Danmörkii. En ncfndin á að 
sjá um viðskifti okkar við öll lönd og 
bcina þeini helst þangað, scm hagkvæm- 
ast er. Yfirleitt reyndi þcssi hv. þm. 
(B. J.) að gera væntanlegri nefnd sem 

verstar hvatir og litla skynsemi, og með 
því móti fjekk hann það úl úr rök- 
semdaleiðslu sinni, að stórhættulegt 
væri að skipa nefndina. Ef hann hefði 
haft það öfugt, gert ráð fyrir, að menn 
með viti og þekkingu og góðuni vilja 
yrðu skipaðir í ncfndina, þá hefði hann 
komisl að gagnstæðri niðurstöðu.

pað liefir verið minsi á bankamálið 
í þessu sambandi pað er leiðinlegt, að 
ekki hefir unnist tími til að grciða úr 
því að þessu sinni. Jeg er sammála 
hv. þm. Dala. (B. J.), að nauðsynlegl 
sje að auka fjc Landsbankans, en jeg 
vil ekki fara lcngra út í það mál hjer.

Jeg held, að nauðsynin á þessari pen- 
ingamálanefnd sje auðsæ, og vona, að 
inenn grciði atkv. með frv.

Jakob Möller: Mjer kom það ekki á 
óvart, þó það sannaðist við frekari um- 
ræður, að það væri rjett til getið af 
mjer, að þessi fyrirhugaða nefndarskip- 
un mundi vcra „fálrn úf i loftið“. Nú 
er það komið á daginn. Meðmælendum 
frv. kemur ekki sainan um, hvað ncfnd- 
in eigi aðallega að hafa fyrir stafni. 
peir virðast ckki vita hvað þcir vilja, 
cn vilja scnnilega bara rcyna að gera 
citthvað, eins og aðrar þjóðir, án lillits 
til ólíkrar aðstöðu. Háttv. flm. (J. A. 
J.) heldur, að nefndin eigi að bafa 
sama verksvið og „Valutaraadet“ í 
Danmörku og önnur slík ráð, sem skip- 
uð hafa verið í öðrum löndum. En þau 
„ráð“ hafa það verk eitt með höndum, 
að reyna að hafa heinil á verðfalli gjald-

eyrisins. Við höfum enga sjerstaka 
mynt, eða gjaldeyri, og gætum því að 
eins haft áhrif á verðgildi danskrar 
myntar, að verslunar okkar við útlönd 
gætti að nokkrum verulegum mun i 
allri verslunarumsetningu Danmcrkur 
og íslands samaii lagðri. En svo er 
ekki. Nefndin verður þcss vegna hje- 
gómi, cf hún á að vera verðgildisnefnd, 
og þá er nafnið peningamálanefnd lika 
villandi.

Hállv. flm. (J. A. J.) staðhæfði í 
annan stað, að nefndin ætti ckki að 
hafa ncin afskifti af þvi, við livaða 
lönd menn versluðu. Hjer licld jeg að 
háttv. flm. (J. A. J.) misskilji sjálfan 
sig. Nefndin á vitanlega að hafa af- 
skifti af þessu, og t. d. forðast við- 
skifti við Ameriku, ineðan dollarinn er 
svo hár, hefta vörukaup þaðan eins 
og frekast er unt, til þess að draga úr 
eftirspurninni eftir ameriska gjald- 
cyrinum, svo að hann falli í verði. Ef 
hún gerði þetta ekki, þá er fyrirsjáan- 
lcgt, að hún gæti engin áhrif haft á verð- 
gildi myntarinnar, eins og hv. flm. (J. 
A. J.) þó ætlast til. pað er því augljóst, 
að nefndin hlýlur að leggja slíkar höml- 
ur á viðskiftin við önnur lönd, og af- 
skifti hennar því að verða allbagaleg.

Aftur á móti ncitar hæstv. forsæíis- 
ráðh. (J. M.) því, að ncfndinni sje 
ætlað að hafa nokkur áhrif á gcngi 
myntar. Fyrir lionum vakir það, að 
korna í vcg fyrir, að peningum verði 
eylt til að kaupa óþarfar vörur, svo að 
ef til vill verði skortur á peiiingum til 
að kaupa nauðsynjavörur. En stjórnin 
hefir þegar fengið heimild til þess að 
banna innflutning á öllum óþörfum 
vörmn, og ætti með því að vera sctl 
nægilega undir þann lcka.

Af þessu finst mjcr það augljóst, að 
hvorki hæstv. stjórn nje hv. flutnings-
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menn hafi gert sjer nægilega Ijóst, 
hvað nefndin eigi að afreka, og verð- 
ur ncfndarskipunin þá „fálm“ eitl.

pað hefir verið um það rætt, að þetta 
væri gert eftir tilmælum eða að ráði 
bankanna og verslunarráðsins. Jeg vildi 
gjaman fá að vita, hvort þcssi tilmæli 
hafa verið pöntuð, eða J?au komið af 
sjálfsdáðum. Mjer hefir skilist það á 
ýmsu, að stjórnin hafi sjálf viljað fá 
þessa nefnd, að eins af þvi að aðrar 
þjóðir settu slikar ncfndir. En stjórnin 
virðist ckki hafa athugað, að hjer stend- 
ur alt öðruvísi á en í öðrum löndum, 
scm hafa sjcrstaka mynt.

pess ber líka vel að gæta, scm liv. 
þm. Dala. (B. J.) hefir bent á, að þessi 
lieimild til ncfndarskipunar yrði til þess 
að firra stjórnina allri ábyrgð á því, 
sení þessi væntanlega nefnd kynni að 
gcra, en á tímum sem þessum á stjórn- 
'in að hafa fulla ábyrgð á öllum sínum 
gerðum og fyrirætlunum, ekki síst þeg- 
ar þær eru eins fálmkendar eins og 
hjcr á sjer stað. Ef stjórnin kemst að 
einhverri ákveðinni niðurstöðu um, að 
brýn þörf sje á þvi, að gera eitthvað i 
þcssa átt, þá getur hún gert það i sam- 
ráði við bankana og verslnnarráðið á 
sína ábyrgð. Jhngið má ekki taka þá 
ábyrgð á sig svona fyrirfram og alger- 
Icga blindandi.

Forsætisráðherra (J. M.): pað cr 
auðvitað, að ráðstöfun sú, e.r hjcr er 
farið fram á, miðar ekki sjerstaklega 
að því, að hafa áhrif á gengismun; það 
getur hún ekki haft eftir þvi, sem á 
stendur hjá oss, heldur beint til þess 
að sporna við óþarfri eyðslu.

Mál þetta er að fyrra bragði upp tek- 
ið af bankastjórnunum hjer.

Bjarni Jónsson: Mjer þótti það kyn-

legt, er hv. frsm. (J. A. J.) taldi það 
ófært, að stjórnin skifti sjer af eða 
hefði sjálf á hendi það starf, sem ætl- 
að er sjerstakri ncfnd. Og mjer þykir 
þetta þvi kynlegra þess vegna, að 
nýlega hafa verið samþ. lög, sem tak- 
marka innflutning á óþarfavöru, þar 
sem ekki er gert róð fyrir, að sjerstök 
nefnd hafi hönd í bagga. Og þá neyð- 
ist stjórnin til að skifta sjer af því, 
hverskonar vörur eru fluttar til lands- 
ins. En það cr mergurinn málsins. Ef 
peningunum er eytt til þess að kaupa 
óþarfa vöru, þó á stjórnin að nota þá 
beimild, sem hún hefir, til þcss að 
takmarka eða banna innflutning á 
vorunni. — pað væri þvi stjórn- 
inni að kcnna, ef peningar væru ekki 
til í landinu, til þess að borga nauð- 
synjavöru. Hún hefir enga heimild til 
að fela það nefnd.

Hv. frsm. (J. A. J.) sagði, að það 
væri misskilningur, að nefndin ætti að 
takmarka það, við hvaða lönd væri 
skift. En hv. 2. þni. Reykv. (Jak. M.) 
hefir nú sýnt fram á, að þetta er aðal- 
hlutvcrk hennar.

Annars vildi jeg spyrja um það> í 
sambandi við ákvæði 1. gr„ að stjórn- 
in ákveði starfssvið og vald nefndar- 
innar, hvorf þetta á að skiljast svo, að' 
stjórnin fái ncfndinni takmarkalaust 
vald, eða takmarkast það af stjórnar- 
skrá og samningi? Mjer skilst, að hún 
geti fengið henni ótakmarkað vald yfir 
Landsbankanum, en ekki yfir íslands- 
banka. íslandsbanki hefir sín rjettindi, 
og hún gæti því að eins verið að baksu 
með þennan cina, magnlausa banka,, 
seni landið á. Jeg er algerlega á móti 
því, að stjórnimu sje Icyft að afhenda 
nefnd það vald, sem þing og stjórn hef- 
ir. Jeg vil, að stjórnin annist þetta, en 
vitanlega getur hún fengið sjer bestu
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mcnn, sera völ er á, til aðstoÖar, en pað er fjarstæða, að ncfnd sem
beir bera enga ábyrgð gagnvart þing- 
inu, beldur að eins stjórnin. Ef nefnd 
væri hins vegar fengið þetta vald i 
hendur, gæti stjórnin skotið sjer undan 
ábyrgð í þessu máli, sem snertir hag 
þjóðarinnar. Og eins og jeg sagði áð- 
an, leggja menn mesta áherslu á þær 
hliðar lífsins, sem vita að buddunni.

Eins og jeg gat um áðan, hefir stjórn- 
in fengið vaíd til að takmarka innflutn- 
ing á óþarfavöru; þetta er nægilegt, og 
alt, sem þarf að gera.

Annars má cf til vill minnast á það, 
að fyrir mörgum ámm afhenti stjórn- 
in vald sitt til nefndar, en jeg vænti, 
að mönnum sjc það svo minnisstætt, 
að þeir verði mjer sammála um, að 
slík „delcgatio“ eigi ekki að eiga sjer 
stað, og var hún þó i smærri stíl en 
hjer er gert ráð fyrir, þessi fyrirhug- 
aða nefnd á hvorki mcira nje minna 
en að ráða þvi, hvað hver og einn kaup- 
ir. Hún getur t. d. bannað mjer að 
kaupa botnvörpuskip. (Forsætisráðh.: 
]?að er búið). pað er þó stjórnin, sem 
hcfir ábyrgð á því, eftir hinum lögun- 
um. Og jeg get vel ímyndað mjer, að 
sú þjóð, sem hefir látið landið bergmála 
út af innflutningsbanni á áfengi, mundi 
ekki taka því hljóðalaust, ef nefnd ættí 
að ákveða það, við hverja hún mætti 
versla.

Fjármálaráðherra (M, G.): það er 
undarlegt, að hv. þm. skuli vilja berja 
það fram, að þctta frv. sje i byrjun 
runnið undan rifjum stjórnarinnar. 
Fyrir þvi er ekki minsti fótur. Einn 
af bankastjórum Landsbankans á upp- 
tökin að þcssu, og lagði mikið upp úr, 
að það kæmist í framkvæmd, og ís- 
landsbanki hefir tjáð sig þvi eindregið 
fylgjandi.

þessi gcti ekki haft áhrif gagnvart ís- 
landsbanka, því að þótt hann hafi ýms 
einkarjettindi, verður hann að hlíta 
landslögum. Og þegar nú hv. frsm. (J. 
A. J.) hcfir skýrt frá því, að hæpið 
sje, að hægt sje að ráða yfir hjerlendu 
fjc, sem er erlendis, nema nefnd sje 
skipuð, er undarlegt að setja sig á 
móti því, að stjórninni sje hcimilað að 
gera það.

pá er um það, hvort stjórnin geti 
annast þetta. Jeg held, að hún geti það 
ekki, og að því sje rjettast að veita 
henni heimild með lögum til að skipa 
ncfnd og ákvcða vaídsvið hennar, og 
gcrir hún þá hvortlvcggja á sina ábyrgð. 
En-það cr ókleift, að stjórnin geti ann- 
ast þetta sjálf. petta getur orðið svo 
yfirgripsmikið starf. En það cr alger- 
lega rangt, að hj er sje eitthvað ein- 
stakt á ferðinni, sem ekki sje áður 
þekt. Vilanlega mun stjórnin rannsaka 
nákvæmlega, áður nefnd yrði skipuð, 
hvort brýn þörf væri á henni, og ckkí 
skipa hana, cf þÖrfin cr cigi brýn.

Jakob Möller: Að því er hæstv. for- 
sætisráðherra (J. M.) hcfir nú lýst yfir, 
þá er það eitf ætlunarverk þessarar fyr- 
irhuguðu nefndar að sporna við óþarfri 
eyðslu, eða eyðslu á óþörfum vörum, 
eða með öðrum orðum að takmarka 
innflutning á slíkum vörurm Til þess. 
hefir stjórnin fengið sjerstaka heimild 
í öðrum lögum. pcss vegna leyfi jeg 
mjer að bera fram svo felda rökstudda 
dagskrá:

„í trausti þess, að ríkisstjórnin 
geri, ef með þarf, nauðsynlegar 
ráðstafanir til þess að halda uppi 
jafnvægi í viðskiftum landsins við 
önnur lönd, sjerstaklega með því 
að banna innflutning á óþörfum
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vörum, tekur deildin fyrir næsta 
mál á dagskrá.“

Flm. (Jón Auðunn Jónsson): Jeg vil 
midirstrika það, scm jcg tók fram í 
byrjun þessa máls. Jeg hefi sjeð sím- 
skeyti, sem gefur fylstu ástæðu til að 
ætla, að vjerráðumekkiyfirþvífjevoru, 
sem vjer eigum erlendis, nema stjórnin 
gefi þar sjerstök mcðmæli með, eða þar 
til kjörin nefnd. Ogþar sembankastjórn- 
ir beggja bankanna eru með því, að 
skipuð verði nefnd til þess að annast 
framkvæmdir málsins, þá er gersam- 
lega ástæðulaust af deildinni að standa 
í móti þvi, að stjórnin fái heimild til 
að skipa þessa nefnd. Ef hægt væri að 
koma þessu fyrir á annan hátt, mundi 
stjórnin ckki skipa sjerstaka nefnd.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá 2. þm. 

Reykv. (Jak. M.) feld með 16 : 9 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: P. ()., P. p„ Sv. B„ Sv. Ó„ B. J„ 
E. p„ G. Sv„ H. K„ Jak. M. 

nei: J. S„ M. G„ M. K„ M. P„ Ó. P„
P. J„ St. St„ porl. G„ pörl. J„ 
porst. J„ pór. J„ B. II„ E. E„ 
Gunn. S„ J. A. J„ B. Sv.

S. St. greiddi ekki atkv.

Prv. vísað til 2. umr. með 17 : 3 atkv.

Á 19. fundi í Nd„ s. d. (28. febr.), 
líl. 340 síðdegis, var frv. tekið til 2. 
u m r. (A. 176).

Of skamt var liðið frá 1. umr. — 
Afbrigði leyfð og sám.þ. mcð öllum gr. 
atkv.

Pjetur Ottesen: Mjer blandast ekki

hugur um það, að þctla cr alvarlegi 
mál. En það er mála sannast, að með 
þessu flaustri er ekki til þess að ætl- 
ast, að hv. þm. geti skapað sjer ákveðn- 
ar skoðanir i málinu. pess vegna vildi 
jcg lcyfa mjer að bera fram svo felda 
röks tudda dagskrá:

„Með því, að nú er að þinglausn- 
um komið, þykir deildinni ekki 
rjett að láta þetta mál fara lengra, 
en lítur svo á, að stjórnin geti síð- 
ur útvegað sjer með bráðabirgða- 
íögum heimild þá, er frv. fer fram 
á, ef hún teíur knýjandi nauðsyn 
bera til, og tekur því fyrir næsta 
mál á dagskrá.“

Með þessari dagskrá gctur stjórnin 
altaf beitt bráðabirgðalögum.

Jakob Möller: Jcg ætlaði að eins að 
segja nokkur orð um það, scm hv. flm. 
(J. A. J.) upplýsti um þelta mál i síð- 
ustu ræðu sinni. — pað, sem hann 
sagði, hafði hann eftir cinhverju sím- 
skeyti frá Kaupmannahöfn, scm var á 
þá lcið, að óvíst væri, hvort maður, sem 
ætti peninga í banka í Danmörku, gæti 
fengið að ráðstafa þeim eins og hann 
kynni að vilja. Jcg vildi benda á, hve 
fráleitt væri að byggja á slíkum skeyt- 
um’, sem, enginn veit frá hverjum eru. 
— Mjer þykir ólíklegt, að til þess geti 
komið á friðartímum, að borgurum 
annara ríkja verði neitað um það, að 
ráðstafa inncign sinni í dönskum bönk- 
um á hvern hátt scm þeir vildu, og 
mun jeg þvi ckki láta nefnt skeyti hafa 
nein áhrif á atkvæði mitt í þessu máli.

Flm. (Jón Auðunn Jónsson): Hv. 2.
þm. Reykv. (Jak. M.) virðist hafa mis- 
skilið það, sem jeg sagði um skeytið.
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— Jeg sagði, að eftir þessu skeyti væri 
fullkomin ástæða til að ætla, að við 
gætum ckki ráðið yfir því fje, sem við 
ættum erlcndis, ef stjórnin ekki tæki í 
taumana; og jeg álíl, að stjórnin gcti 
ekki fengist við slíkt, heldur verði hún 
að skipa sjerstaka nefnd til þess, því 
að hvernig er hægt að ætlast til, að 
stjórnin geti ráðið fram úr þvi, ef bank- 
arnir segja: Gerið þið svo velý jeg get 
ckki ráðið fram úr þessu, ncma stjórn- 
in segi silt álit um það? — petta er 
stjórninni ómögulegt, og jcg álít, að 
það þurfi mjög greinagóðan „forretn- 
ings“-mann, til að gera það.

Bjarni Jónsson: Ef sliku gerræði ætti 
að beita, sem hjer er talað um, við ís- 
lcndinga, gætum við litið svo á, scm 
friðinum væri slitið, og eru að engu 
hafandi slíkar frjcttir, en láti danska 
stjórnin þetta frjcttast, cr ekki annað 
en að íslenska sljórnin láti hina dönsku 
vita, að einnig vcrði kyrsctt það fje, 
sem danskir menn eiga’hjá islenskum 
mönnum, og mun stjórn vorri vel til 
þess trúandi að láta þá svo búið standa 
og alt biða lil næsta þings.

En það, scm jeg legg áherslu á, er 
að stjórnin bcri ábyrgðina á öllu, en 
ekki nefndin, en hún ber ábyrgðina 
gagnvart dómstólunum, og það skyldi 
þingið aldrci gera, að láta svo af hendi 
vald sitt, en sljórnin getur svo fjarska 
vel fengið þá allra duglegustu og 
greindustu mcnn í sina þjónustu, og 
hún getur líka fcngið lieimild til að 
borga þcim vinnu sína, en hún á sjálf 
að hafa ábyrgðina; þá fyrst má treysta 
því, að landsmönnum verði ckki gerð- 
ur neinn óleikur cða skaði.

Hvað snertir sljórnmálalraust á þess- 
ari stjórn, þá hcfi jeg það ekki, en jcg 
trcysti henni til að binda sig aldrei við

neilt, sem yrði landinu til skaða, en 
mönnunum í nefndinni trúi jeg ekki, 
því þegar þeir eru lausir við alla ábyrgð. 
þá gera þeir það, sem þeim sjálfum 
sýnist, og þó að það væri sagt i spaugi 
við hæstv. atvinnumálaráðhcrra (P. J.) 
eða snúið úl úr fyrir honum, þá er 
það þó svo, að mcnn gera ilt, ef menn 
gcta það. pað, sem bæði cinstakir menn 
og stjórnir sitja yfir, cr að enginn geti 
gert landinu skaða, en i því efni er 
ckkcrt betra cn að þing og stjórn í 
sameiningu gæti þeirra mála, er þjóð- 
ina varða mestu, og furðar mig mjög 
á því, ef þeir hv. þm., sem hafa lofað 
stjórninni stuðningi, ættu ekki að geta 
treyst hcnni til slíkra hiuta, þar sem 
við, sem ekki höfum lofað hcnni traustk 
getum trúað henni. Veit jeg ekki, hvað 
það á að þýða að vera að tala um van- 
traust á stjórn, í því máli, þar sem. 
hennar svæsnustu mótstöðumenn jafn- 
vel segja, að þcir muni ekki væna hana 
um slíkt.

Forsætisráðherra (J. M.): pað hefír 
mikið til síns máls, er háítv. þin. Borgf. 
(P. 0.) færir sem ástæðu fyrir dag- 
skrártill. sinni, að þingtíminn sje orð- 
inn svo stuttur.

Jeg gct vcl gerl mig ánægðan með 
dagskrártill. og undirtektir þær, sem 
frv. hefir fengið, og tel heimilt stjórn- 
inni samkvæmt því að setja bráða- 
birgðalög slík sem frv., ef ástæða þykir 
og bankarnir ráða til þess. Auðvitað 
tekur stjórnin þá á sig ábyrgðina í 
meira mæli, en jeg fyrir mitt leyti ótt- 
asf ekki þá ábyrgð.

Eiríkur Einarsson: par sem hv. þm. 
Dala. (B. J.) var að tala um gcrræði, 
þá skil ieg ekki, hvcrnig hann fer að 
lcggja slika merkingu í frv. það, er
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hjcr liggur fyrir. í þcssu samþandi vil 
jeg geta þcss, að eftir þeim upplýsing- 
um, scm jcg hcfi aflað mjer um ætl- 
unarverk ncfndarinnar, þá er það setl- 
unin að skipa hana til þess að styrkja 
bankana báða i starfsemi þeirra við 
eftirlif um peningagreiðslu út á við og' 
til hvers þeim cr varið, en alls ekki 
til að hindra þá, bankana, á nokkurn 
hátt, og geli þannig hvort orðið öðru til 
aðstoðar, ncfndin og bankarnir, við 
þctla mikilvæga og nauðsynlega eftir- 
litsstarf.

pað atriðið, sem hv. þm. Dala. (B. 
J.) virtist leggja mcsta áherslu á, get 
jeg fyrir mitt lcyti ekki talið að mestu 
skifti, heldur verð jeg að leggja mesta 
áhersluna á það, að sjeð sjc dýrmætu 
fje landsmanna borgið og að því ekki 
verði sóað út í bláinn, þcgar mcst ríð- 
ur á að halda utan að þvi. Slikt ríður 
aldrci i bág við frelsi vort nje fullveldi.

Flm. (Jón Auðunn Jónsson): pað er 
dálítil leiðrjetting út af misskiiningi 
þeirra hv. 2. þm. Rcykv. (Jak. M.) og 
hv. þm. Dala. (B. J.), að jeg hefði sagt, 
að ekki fengist útborgað það fjc, sem 
við ættum í Danmörku. — Jcg sagði, að 
við gsetum líklega ekki feng'ið að ráð- 
stafa því cins og við vildum. (B. J.: 
Getimi við þá ckki fcngið það útborgað

í gulli?). Nci, alls ekki, útflutningur á 
gulli er bannaður frá Danmörku. En 
það getur sem sagt komið mjög liart 
niður á okkur, ef við getum t. d. ekki 
fengið að borga kol frá Englandi, kann 
ske fleiri tugi þúsunda punda, en cigum 
kann ske það fje, cða meira, inni i 
dönskum bönkum.

Jakob Möller: Mjer finsf hafa orðið 
cnn þá minna úr þcssu skcyti hv. flm. 
(J. A. J.) en jeg hafði í það lagt af 
misskihiingi, svo að þessi misskilning- 
ur, sem jeg gerði mig sckan í, gerir 
hvorki til nje frá, því að eftir því, sem 
hann upplýsti, lítur út fyrir, að ekki 
mundi þurfa annað en cinhverjar lítils 
háttar aðgerðir frá stjórninni, til þess 
að menn geti fengið að ráðstafa inn- 
eignum sínum í dönskum bönkum eftir 
vild sinni, en þá er ncfndin líka óþörf, 
því að stjórnin getur þá blátl áfram 
ráðfært sig við verslunarráðið um, hvort 
ráðstafa incgi umræddum peningum 
eins og eigandiim vill eða ekki.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. Borgf. 

(P. 0.) samþ. með 16 : 2 alkv.

Frv. þar mcð

vísað til ríkisst jórn arinnar.



II.
Tekin aftur.

Þingsályktunartillögur.

1. FlóabátsíerÖir um Austíirði.

Á 15. fundi í Nd., fimtudaginn 26. 
febr., var útbýlt

Tillögu til þingsályktunar um styrk 
til flóabátsferöa um Austfirði (A. 122).

Á sama fundi var till. tekin til 
f y r r i u m r.

Of skaml var liðið frá útbýlingu till. 
— Afbrigði leyfð og samþ. i c. blj.

Flm. (Sveinn Ólafsson): Samvinnu- 
nefnd samgöngumála bárust í þing- 
byrjun margar umsóknir um styrki 
til flóabátsferða. Ein þcirra cr um 
30 þúsund krónur til flóabátsferða á 
Austfjörðum, milli LanganessogHorna- 
f jarðar. Alls námu umsóknirnar röskum 
72þús.kr. tilflóabátsferða, umEyjaf jörð, 
ísafjarðardjúp og fyrirSuðurlandi, eink- 
um sunnan Reykjancss. Á fundi sam- 
göngumálanefndar var það samþykt 
með 7 : 5 atkv. að mæla ekki mcð 
neinni sjerstakri stvrkbciðni, en hafa 
atkvæði laus, svo nefndarnienn sjcu

Al'þt. 1920. C. (32. löggjafarþinig).

óbundnir, ef því verður hreyft á annan 
veg. Út af þessu hcfi jeg leyft mjer 
ásamt 3 öðrum þdm. að koma fram 
með till., sem er á þgskj. 122. Jeg skal 
gcla þess, að hjcr er að eins farið fram 
á % hluta þess, scm upphaflega var 
um beðið, og að það cr að eins styrk- 
beiðni fyrir yfirstandandi ár, en ekki 
til ársloka 1921. Á þgskj. 136, þar sem 
farið er fram, á styrkveitingu til flóa- 
bá tsf erða með suðurströnd landsins, hef ir 
stýrkbeiðnin verið færð niður úr 20 
þús. niður í 14 þús. fyrir yfirstandandi 
ár. En aftur á móti hefir umsókn um 
flóabátsferðir á Isafjarðardjúpi, sem er 
11 þúsund kr., ckki vcrið færð niður 
og liv. deild samþ. að veita þennan 
slyrk, þó að siðasla þing hafi veitt 9 
þús. kr. til sömu ferða.

Mjcr finst því vera fylsta ástæða til 
að ætla, að hv. dcild taki þessu máli 
vel. Ekki hvað sist þar scm hjer er að 
ræða um styrk til flóabátsferða við 
strandlengj u, sem er alt að 14 hluti 
landsins, og þar að auki afskektari 
samgöngum stærri skipa en aðrir hlut-

5
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ar landsíns, pannig hagar til, að inargir 
útkjálkar eru samgöngulausir, nema þar 
scm hægt er að koma hátaferðum við. 
Jeg ætla að taka það fram, að þó að í 
greinargerð fyrir þessari till. sje bent 
á ferðastyrk, sem áður var veittur að 
eins í sambandi við „Regin", er það ekkí 
tæmandi skýrsla um það, hvaðhafiverið 
lagt til ferðanna. Næstliðið ár var ann- 
ar bátur styrktur með 15 þús. kr., svo 
alls hefir styrkurinn verið 33 þús. ki. 
pað er ekki til mikils mælst að fá minrn 
styrk en áður, þrátt fyrir það, þó 
rekstur vjelbáta sje nú dýrari. Er til 
þess ætlast, að sýslusjóðir leggi til það, 
sem á vantar.

Jeg finn ekki ástæðu til að orðlengja 
þetta frekar. Jcg tcl það svo sjálfsagt, 
að það nái fram að ganga, og jeg trúi 
ekki fyr en jeg tek á, að hv. deild snúist 
Illa við þessu. Á næstliðnu þingi var 
þessi till. feld, með það fyrir augum, að 
strandferðir þær, sem þarna yrðu, full- 
nægðu samgönguþörfinni, en reynslan 
hefir skorið úr, að þær eru ekki full- 
nægjandi, og á stöðum, sem ætlaðar voru 
10—12 viðkomur á árinu, hröpuðu þær 
niður i 7—8 viðkomur.

pess vegna óska jeg, að till, mín 
verði samþ., þar sem vonir þær, sem 
bygðar voru á viðkomu þessara skipa, 
hafa brugðist.

pórarinn Jónsson: Ástæðan til þess, 
að þessar till. eru fram komnar hjer 
um þessar bátaferðir, er sú, að það 
komst allmikill glundroði á þetta mál 
i þinglokin á síðasta þingi. pá voru 3 
skip, sem höfðu strandferðir á hendi, og 
það verður ckki annað sagt en að þá 
væri málunum eins vel fyrir komið og 
hægt var. En í þinglok sagði sá mað- 
ur, sem tekið hafði að sjer strandfcrð- 
irnar fyrir Norðurlandi, að hann gæti

ekki rekið þær, og hefir það kann ske 
nokkuð af því lcitt, að inn kom fleyg- 
ur i þetta mál, rjett fyrir þinglok. Eins 
og hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) gat um, þá 
bárust ncfndinni þessi mál í hendur, en 
ncfndin vildi ekki seni slík mæla með 
þcssari beiðni, eins og sakir stóðu. 
Ástæðan var sú, að búið var að gefa út 
áætlun um strandferðir Sterlings á 
Norðurlandi.

Jeg tek þetta ekld fram af þvi, að 
ekki sjc full þörf á ferðum, heldur af 
þvi, að þörfin er víða og æskilegt, að 
jafnrjetti ráði hjer sem annarsstaðar.

Eins og kunnugt er, hafa fyrirfar- 
andi verið veittar 200 þús kr, til strand- 
ferða við Húnaflóa, og ferðir Sterlings 
bundnar við þetta hjerað eins og önnur. 
pess vegna finst mjer, að ef styrkbeiðn- 
ir þær tíl strandferða á Austfjörðum og 
Eyjafirði, er nú liggja fyrir þinginu, 
ná fram að ganga, þá verði út undan 
allmikið hil á strandlengjunni, eða allur 
Húnaflói, og því rjettmætt, að strand- 
ferðaskipið hafi fleiri viðkomustaði þar 
heldur en á þeim svæðum, þar sem flóa- 
bátur er.

pessu vildi jeg leyfa mjer að beina 
til hæstv. stj órnar. Allir eru óánægðirmeð 
ferðir Sterlings, en eftir kringumstæð- 
um gat stjórnin ekki hagað sjer öðru- 
vísi. Engum dylst, að alstaðar eru mikl- 
ar ástæður til að fá frekari samgöngur 
en nú er áætlað, og þess vegna vil jeg 
alls ekkí mæla á móti rjettmæti þessar- 
ar styrkbciðni.

porleifur Jónsson: Eins og háttv. 1. 
þm. S.-M. (Sv. Ó.) tók fram, er hann 
ræddi um till., þá eru líkindi til þcss,. 
að lítið verði um samgöngur á allstóru 
svæði þar eystra.

Ætlas t var til þess í fyrra, að skip 
porsteins Jónssonar gengi um þetta
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svæði, og auk þess „SuðurlandA En 
.þetta hefir hvorttvcggja brugðist, og 
eins og m,enn vita, bcfir „Sterling“ eng- 
an viðkomustað á svæðinu frá Seyðis- 
firði til Reykjavíkur. „Suðurland“ cr 
litið skip, og get jeg því búist við, að 
J?að, þó að það gangi, bæti ekki úr þcirri 
miklu þörf, er þarna er. Jeg álit því 
ekki f jarri, að þingið skcrist bjer i leik- 
inn. Jcg bafði úr mínu hjcraði beiðni 
mn styrk frá þinginu til að annast fllitn- 
ing innan míns bjeraðs. pg beiðni sendi 
jcg samgöngumálanefndinni, en fjckk 
cnga ábeyrn. í sambandi við það vil 
jeg mæla mcð því, að lilanpið vcrði 
undir bagga mcð Austfjarðabátnum, 
cinkum ef bann hcfði viðkomustaði á 
Papós og í Hvalneskrók. Lika er það 
bin mesta nauðsyn að fá bátinn til að 
fara til Ingólfshöfða i Öræfum stöku 
sinnum.

Nóg að gera, — Hcfir sýnt sig mcð
.Jtegin".

porsteinn Jónsson: Eins og fram hef- 
ir verið tekið, var samgöngumála- 
nefndin ekki á eitt sátt uin það, hvort 
veita skyldi fje til nýrra flóabáta eða 
ekki, en aftur var bún öll þeirrar skoð- 
unar, að þeir bátar, sem hafa baft styrk, 
hafi ekki fullnægt þeim börfum, sem 
bjer eru, pað var búist við því á þingi 
i fyrra, að samgöngur i ár yrðu betri 
en raun hefir orðið á, sjerstaklega á 
Austfjörðum. pá var búist við því, að 
3 skip gengju þar um slóðir, Sterling, 
Suðurland og skip borsteins Jónssonar. 
Vegna þess komum við ekki með neina 
fjárbeiðni inn á þingið i sumar sem 
leið. pó okkar till. nú verði samþ., þá 
er upphæðin samt svo litil, að jeg get 
efað, að nokkur sje fáanlegur til að 
rækja ferðirnar fyrlr svo lítið; í fyrra 
var það mjög erfitt og bátarnir litlir

og ónógir. Viðvikjandi því, sem háttv.
2. þm. Húnv. (pór. J.) sagði, að yrði till. 
okkar samþ., þá yrði að breyta áætlun 
Sterlings, þá lit jeg svo á, að ekki sje 
hægt að draga nokkrar hafnir undan, þó 
styrkur fengist. Fyrir okkur vakir það, 
að flóabáturinn gangi á milli þeirra 
bafna, sem Sterling kemur aldrei á; 
vil jeg ncfna Skála á Langanesi, sem 
cr cinna mest fiskihöfn á Austurlandi, 
og þar sem útgerðin ves ár frá ári. 
Aðrar hafnir, sem nauðsynlegt væri að 
flóabátur kæmi á, eru hafnirnar við 
Hjeraðsflóa. Eins og jeg tók fram áð- 
an, þá er mjög tvísýnt, að nokkur fá- 
ist til að gera út bát fyrir svo litið, og 
okkur því ger lnnn mesti óleikur, ef 
dregið væri af þeim höfnum, sem 
Sterling á nú að koma á.

Styrkurinn verður þó altaf betri en 
ekkert — og betra að veifa röngu trje 
en engu.

pórarinn Jónsson: Örstutt athuga- 
semd út af orðum hv. 1. þm. N.-M. 
(porst. J.) viðvikjandi Sterlingsferð- 
um. í fyrsta lagi vil jeg geta þess, að 
undanfarið befir það ekki verið venja, 
að styrkur væri veittur út í bláinn — 
beldur væri hann veittur þegar 
bátur væri fenginn. Ef nú fæst bátur 
til að gegna Austurlandsferðum, þá 
getur hann bætt svo úr þörfinni, að 
draga mætti úr viðkomustöðum Sterl- 
iugs. pað er víða, sem Sterling kemur 
ckki, og jafnvel þar sem enginn flóa- 
bátur gengur. Jeg get þvi ckki verið 
samþykkur till., nema á þeim grund- 
velli, að ef bátur fengist, þá yrði 
fækkað ferðum og viðkomustöð- 
tim Sterlings þar eystra að sama 
skapi. Slrax er jeg kom hingað suður, 
talaði jeg við 2. skrifstofu um það, 
að fjölga viðkomustöðum Steríings á
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Húnaflóa, og það hygg jeg að gert 
verði, ef öll saiíngirni fær að ráða, ef 
flóabátsstyrkur er veittur öðrum hjer- 
nðum. Vil jeg því láta f'ela stjórninni að 
leiða þetta til lykta á sem hagkvæm- 
asan hátt.

Atvinnumálaráðherra (P. J.): Jeg vil 
leyfa mjer að hafa ofurlitinn inngang 
viðvíkjandi þingtímanum. pað hefir ver- 
ið sagt áður, að þinginu ætti að verða 
lokið áður en ísland færi, svo að þing- 
menn gsetu farið með því; og í upphafi 
álitu sumir, að þinginu væri í raun og 
veru lokið, þegar búið væri að sam- 
þykkja stjórnarskrána og stofna nýja 
stjörn. Sje nú áformið um þingslitin 
fast, verða menn að gæta að því, að ckld 
er hægt að ræða alt mögulegt. Hjer má 
ekki tefja tímann, og hjer er því ekki 
tækifæri tii að ræða samgöngumál, svo 
að nokkru gagni sje, og það hefir sam- 
göngumálanefndin líka sjeð .

pví miður er jeg nú ekki nægil. kunn- 
ugur áætlun strandsiglingaskipanna. Jeg 
hygg, að þær áætlanir, sem þingið gerði 
i sumar, hafi verið svo, að allir hafi mátt 
allvel við una, og að við það megi miða. 
Nú, þegar trufluli komst á þcssa áæll- 
un með uppsögn um bát þorst. Jónsson- 
sonar, þá býst jeg við, að þingmenn hafi 
hugsað sjer, að þingið bætti úr henni, 
þar sem skakkaföll verða mest. En varla 
verður það nieð því, að hjeruðin hvert 
um sig fari að draga fram hvert sinn 
tota í kapp við annað hjer á þingi. Sam- 
göngumálanefndin sem heild hefir 
ckki heldur treyst sjer til að koma 
m,eð neinar tillögur út af þeini rnála- 
lcitunum, sem fyrir liggja. Og á þess- 
um örstutta þingtíma verður varla 
komið á því samræmi og hagkvæmní 
í þessum efnum, sem þörf er á, svo 
þessir einstöku styrkir verði að góðum

notum. En vcrði einhverjir styrkir veitt- 
ir, þá finst mjer það hljóta að breyta. 
að einhveriu leyti áætlun.

Jeg er efins í, að fastar rútuferðir 
fyrir smáskip eða báta komi að best- 
um notum hlutfallslega til þess að fylla. 
upp i skörðin á hinum akveðmi ferð- 
um. Einstakar tækifærisferðir geta oft. 
koniið að sannari notum og með minni 
kostnaði. Auk þessa er óvíst, hve kola- 
vandræðin trufla hinar nýju strand- 
ferðaáætlanir. Væri jeg nú í samgöngu- 
málanefnd, mundi jeg helst hverfa aö 
því, eins og á stendur, að veita stjórn- 
inni einhverja fúlgu, er hún reyndi að 
verja til þess að hæta úr verstu ágÖllum 
strandferðanna, og hefði hún til sam- 
ráða og aðstoðar framkvæmdarstjóra 
Eimskipafjelagsins, sem er svo góð- 
kunnur og þar að auki hefir með hönd- 
utn stjórn landsskipanna.

porsteinn Jónsson: Hv. 2. þni. Húnv.. 
(pór. J.) gat þcss, að styrkur hefði ekki 
verið vcittur, nema bátur hefði verið' 
fenginn áður, og þingið hefði getað sam- 
ið við þá mcnn, seni halda ætluðu bátn- 
um úti. En jeg vil geta þess, að á þing- 
nnum 1917—1919 hefir styrkur verið 
veittur flóabátum á Austfjörðum, en 
það hefir aldrei verið vitanlegt, hvort 
bátur fengist, og sýslunefndir þar eystra 
og landsstj. hafa því orðið að taka þetta 
upp á sína arma. En jeg skal taka það 
fram, að þann mann, sem haldið hefir 
uppi þessum fcrðum, hcfi jeg talað við 
og spurt, hvort hanii gæti haldið úti 
báti í þcssum tilgangi. Hann kvaðst 
m'undu geta það, en ekki með minni' 
styrk en 30 þús. kr. úr landssjóði, ef 
það væri bátur á stærð við Regin. Á 
þessu bygði jeg það, að það er mjög 
crfitt að fá mann til að gera út bát á 
Auslurlandi fyrir minna en 30 þús. kr..
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á ári. En viðvíkjandi þessu, sem rætt 
hefir verið mn ásetlun Sterlings, þá 
hygg jeg, að ekki vseri neitt hægt að 
draga úr henni.

En eins og jeg tók fram áðan, var 
tilætlunin, að þessi bátur kæmi þeim 
höfnum aðallega að notum, sem Sterl- 
ing kæmi ekki eða mjög sjaldan á, en 
það eru, eins og kunnugt er, margar 
hafnir austanlands, sem Sterling kem- 
ur aldrei á.

pórarinn Jónsson: Jeg vildi að eins 
gera stutta athugasemd. Jeg er þakk- 
látur hæstv. atvinnumálaráðherra (P.J.) 
fyrir uppástungu hans; hygg jeg, að það 
sje besta úrlausnin úr því sem komið 
er. Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. ó.) vildi held- 
ur láta styrkinn falla niður en breyta 
ákveðinni áætlun Sterlings. J?á virðast 
Úessar bátaferðir ekki koma að svo 
miklu gagni, úr þvi þær að engu geta 
komið í staðinn fyrir Sterlingsferðir. 
Svo er það líka að fara aftan að sið- 
unum, að veita styrk til bátaferða áður 
en nokkur bátur er fenginn. Jeg vildi 
mælast til þess, að tillögumenn vildu 
taka till. aftur, eftir að þeir hafa nú 
heyrt orð hæstv. atvinnumálaráðh. (P. 
J-).

Flm. (Sveinn Ólafsson): Hv, 2. þm. 
Húnv, (pór, J.) taldi það vera að fara 
aftan að siðunum að veita styrk til báta- 
ferða áður en bátur væri fenginn. En 
þar cr því til að svara, að báturinn 
er þegar fenginn, eða að minsta kosti 
fcngið fast tilboð.

pcssari viðbáru þarf jeg þvi eigi að 
svara frekar, því ef viðkomustöðum og 
viðkomum standferðaskipanna yrði 
fjölgað norðanlands, en fækkað austan- 
lands, yrði í raun og veru ekkert gert 
fyrir Austfirði, með því að íáta þá 
hafa þennan styrk.

Annars þýðir ekki að vcra að tala 
um að vera fækka Sterlingsferðunum 
til Austurlands, því bæði er það, að 
Austfirðir eru úl undan nú hvað sam- 
göngur snertir á sjó, og svo er aðstaða 
þess landshluta, eins og öllum er kunn- 
ugt, þannig, að hann verður að hafa 
góðar samgöngur á sjó, og þýðir þvi 
ekkert að bera Austfirði saman við 
ömiur hjeruð, sem hafa góðar samgöng- 
ur á landi. í sjálfu sjer þýðir ekkert 
að fjölvrða um þetta, því jeg hygg, að 
flestir hafi áttað sig á jafneinföldu máli 
og sjeu ráðnir, hvernig þeir greiði at- 
kvæði silt, en vildi samt víkja nokkr- 
um orðum að því, sem hæstv. atvinnu- 
málaráðh. (P. J.) sagði, að haggað 
yrði jafnvægi því, cr þegar væri, ef 
þessi styrkur yrði veittur. þetta er nú 
ekki rjctt, þvi þessi landshluti, scm hjer 
um ræðir, varð einniitt afskiftur, ef 
fjárveitingin á síðasta þingi er athuguð.

En svo er þá annað, sem sje það, að 
þá er búið að hagga algerlega jafn- 
væginu mcð fjárveltingunni til ísa- 
fjarðarbátsins, sem var svo að segja 
verlð að enda við að samþykkja. Ef 
svo ætti eftir það að fara að fella burtu 
þennan litla styrk til % hluta lands- 
ins, þá vil jeg taka mjer orð hv. 2. 
þm. Húnv. (pór. J.) i munn og segja, 
að hjer sje þá verið að fara aftan að 
siðunum. Að öðru leyti vil jeg ekki orð- 
lengja þctta frekar, en láta skcika að 
sköpuðu með úrslitin.

Jón Auðunn Jónsson: pað var út af 
orðum hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), að 
mjer fanst kenna þar nokkurs mis- 
skilnings á styrknum til ísafjarðarbáts- 
ins. pað eru tvær og það vcigamiklar 
ástæður, seni eru og voru færðar fyrir 
þeirrí styrkveitingu.

Önnur var sú, að þeirn bát cru ætl-
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aðar fastar xaóstferðir, og er það þó má 
ske ekkert sjerstakt fyrir þennan bát. 
En þær faila þó niður, ef þessi bátur 
heldur þeim ekki uppi. Hin ástæðan 
var sú, að hjer er styrkur fyrir, sem 
að eins er of lítill, og einnig bátur, sem 
fengist til að taka að sjer ferðirnar, ef 
bætf yrði við styrkinn,

Magnús Pjetursson: Jeg vildi að eins 
gera stutta athugasemd. Hjer álit jeg 
að sje komið í óefni mikið. pað er 
ckki efnilegt, að þingm. skuli vera að 
hlaupa heim af þingi með strandferð- 
irnar í hinni mestu óreiðu, og það er 
ekki heldur efnilegt að kasta t. d. fiár- 
veitingu i einn eða fleiri báta, án þess 
að samgönguþörf alls landsins sje um 
leið athuguð. Jeg held þess vegna, að 
ekki sjeu nema tvær leiðir til í þessu 
máli. Önnur leiðiu er su, sem hæstv. 
atvinnumálaráðherra (P, J.) benti á. 
Hin leiðin er að taka upp til athugun- 
ar bátafyrirkomulag undanfarinna ára. 
En væri sú leið tekin, mundi það kosta 
mikinn tíma, ef ætti að ganga frá öllu 
í góðu samræini. Ætti að samþ. þessa 
•fjárvcitingu, hlyti það að leiða til þess, 
nð samþ. yrðu fjárveitingar til fleiri 
háta. En hins vegar cr mikil þörf á að 
koma þessu í sæmilegt horf. Finst mjer 
tillögumönnunum ekkert rangt gerf til, 
enda cr það ckki tílætlun mín, þótt þeir 
fái ekki styrkinn á þennan hátt, ef bætt 
vcrður úr á þann hátt, sem, hæstv. at- 
vinnumálaráðherra (P. J.) lagði til.

Að svo komnu vii jeg samt ekki beint 
greiða atkv. á móti þessu, en legg til, 
að málinu verði vísað til samgöngu- 
málanefndar.

Fhn. (Sveinn Ólafsson): Háttv. þm. 
Isaf. (J. A. J.) taldi það einskonar 
nýnng, að bátur þessi tæki að sjer land-

um Austfirði.

póstferðir. Jeg veit ekki betur en að 
flóabáturinn austanlands hafieinnig tek- 
ið að sjer póstferðir og með því spar- 
að landpóstferðir. Er þetta því engin 
mikiivæg upplýsing í málinu og rjett- 
lætir ekki málstað hv. þni. (J. A. J) 
nema síður sje, því Austfirðir eru þó 
stærra og fólksfleira svæði en Norður- 
ísafjarðarsýsla.

Magnús Pjetursson: Jeg vildi að eins 
gera stutta athugascmd, til að leiðrjetta 
misskilning, sem hefir gætt hjá hv. 1. 
þm, S.-M. (Sv. Ó.), viðvíkjandi ísa- 
fjarðardjúpshátnum. par er sem sje um 
aðalpóstinn vestanlandsaðræða. Ogyrði 
hann að falla niður, ef ekki yrði hald- 
ið uppi þessum ferðnm. pví mega ferð- 
ir þessar með engu mótí falla niður.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 12 : 5 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til síðari umr. mcð 15. shlj. 

atkv.

Atvirmumálaráðherra (P. J.): Jeg 
geri það að till. minni, að máli þessu 
sje visað til samgöngumálanefndar.

porsteinn Jónsson: Jeg álít, að þýð- 
ingarlaust sje að vísa máli þessu aft- 
ur til samgöngumálanefudar. Nefndin 
kom sjcr saman um, að hún væri óhund- 
in um atkv. sitt sem slík, og hygg jeg, 
að ekki hafi komið fram neinar nýj- 
ar upplýsingar í málinu, sem gætu hafa 
breytt skoðun hennar.

Pjetur Ottesen: Jeg styð till. hæstv. 
atvinnumálaráðherra (P. J.) og legg 
til, að málinu verði visað til samgöngu- 
inálanefndar, sem síðan gefi heildaryf- 
irlit yfir málið.
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Sveinn Björnsson: Mjer finst, að þar 
sem ný till. er korain fram um sam- 
göngumál í heild sinni, sje rjett og 
sjálfsagt að fá álit samgöngumála- 
nefndar um málið, áður en það kemur 
til 2. umr, Jeg vil því, að þessu máli 
sje vísað til samgöngumálanefndar með 
þvi ákveðna fororði, að hún hafi fyrir 
2. umr. þessa máls gefið álit sitt um 
till. hæstv. atvinnumálaráðh. (P. J.), en 
hún innibindur í sjer allar till., sem 
fram hafa komið í þessu máli, þar sem 
hún fjallar um samgongumálin í heild.

BjÖrn Hallsson: Jeg er á sömu skoð- 
un og hv. 1. þm. N.-M. (porst. J.) um 
það, að ekki þýði að vísa málinu til 
s am g öngumálanef  ndar.

pessi till. var fyrir nefndinni áður, 
og var þá samþ. með 7 : 5 atkv. að taka 
hana ekki til greina. Jeg veif ekki til, 
að neinar nýjar upplýsingar hafi kom- 
ið fram í málinu, er gcti hafa breytt 
skoðun nefndarinnar i þessu cfni, og 
mundi hún þvi eflaust gefa sama svar 
sem áður.

Einnig ber þess að gæta, að ekki eru 
nú eftir nema 1—2 dagar af starfstíma 
þingsins, og því nokkurn veginn vist, 
að það er sama sem að drepa málið að ’ 
fara að vísa þvi til nefndar hjeðan af.

Magnús Pjetursson: pað var engan 
veginn ætlun min að vilja drepa mál- 
ið með því að visa því til samgöngu- 
málanefndar. Heldur var það meíning 
mín, að samgöngumálanefndin skyldi 
athuga till. hæstv. atvinnumálaráðh. (P.
J.) um allar samgöngurnar, og kæmu 
þá styrkbeiðnir hv. flm. jafnt til greina 
sem aðrar, því það er vitanlegt, að fleiri 
svæði muni þurfa bátastyrk heldur en 
þau ein, sem þegar eru komnar fram 
tillögur um.

um Austfirði,

pórarinn Jónsson: Jeg tel i sjálfu 
sjer þýðingarlaust að vísa þessu máli 
til samgöngumálanefndar. Jeg býst við, 
að samgöngumálancfnd fallist á tillögu 
hæstv. atvinnumálaráðh. (P. J.), og 
verði því beinasta leiðin að vísa þessari 
till. til hæstv. stjórnar.

ATKVGR.
Till. vísað til samgöngumálanefndar 

(sjá A. bls. 304) nieð 15 : 9 atkv., að 
viðhöfðu íiafnakalli, og sögðu

já: M, P., Ó. P., P. J., P. 0., S. St, 
Sv. B., porl. G., pör. J., E. p., 
Gunn. S„ H. K.. Jak. M„ J. S., M. 
G., M. K.

nei: P. p., St. St., Sv Ó., porl. J., porst. 
J., B. H., E. E., J. A. J., B. Sv.

Tveir þm. (B. J. og G. Sv.) fjar- 
staddir.

Nefndarálit kom ekki.

Á 16. fundi i Nd., föstudaginn 27. 
febr., skýrði forscti frá, að till. væri, 
samkvæmt yfirlýsingu frá fhn. hennar^

tekin aftur.

2, Flóabátsferðlr norðanlanðs.

Á 15, fundi i Nd., fimtudaginn 26. 
febr., var útbýtt

TiIIögu til þingsályktunar um styrk 
til flóabátsferða norðanlands (A. 130).
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Á 16 fundi í Nd., föstudaginn 27. 
febr.( var till. tekin til fyrri umr. 
(A. 130, 147).

Magnús Kristjánsson: pað hefir nú 
verið sainþ. að yeita 80 þús. kr. ’til 
flóabátaferða. í því trausti, að stjórn- 
in sjái hagsmunum þessa landshluta 
borgið, eigi siður en annara, get jeg 
tekið aftur till. mína, um sjerstaka 
fjárveitingu til strandferðabáts norð- 
anlands, og vænti þess, að meðflm. 
minn sje því samþykkur.

norðanlands.

Forseti: Samkvæmt yfirlýsingu hv. 
flm. (M. K.) um, að hann taki till. aft- 
ur, er hún úr sögunni, ef enginn tekur 
hana upp.

Enginn tók till. upp.

Till. því

tekin aftur.



III.
Ekki útrædd.

A. Stjórnarfrumvörp.

1. Vatnalög.

A 2. fundi í Nd., fimtudaginn 12. 
fcbr., var útbýtt

Frumvarpi til vatnalaga (A. 2).

A 4. fundi í Nd„ laugardaginn 14 
febr., var frv. tekið til 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jcg
hygg, að það sje ekki ástæða til þess 
fyrir mig, eins og nú stendur á, að 
fara að eyða mörgum orðum um þetta 
frv. pað cr gamall kunningi og lá bjer 
fyrir síðasía þingi. Stjórnin hefir eigi 
gcrt annað en athuga málið, cn eigi 
treyst sjer lil að koma fram með hcil- 
steypt frv. til vatnalaga að þessu sinni. 
Stjórnin hefir því cigi farið eins langt 
cins og ætlast var til, og hefir margt 
að því stuðlað. Tnninn hefir verið 
naumuv og margt um að hugsa, en 
slíkt stórmál og þctta krcfst þess fyrst 
og fremst, að um það sje hugsað vel 
og lcngi, ef koma á með tillögur í þvi, 
sem fara í verulega aðra stefnu en þær, 
scm þegar liggja fyrir, eftir starf fossa- 
nefndarinnar. Önnur ástæða stjórnar-

Alþt. 1920. C. (32. löggjafarþing).

innar cr su, að örðugt hefir verið að 
afla sjer ýmsra upplýsinga, og tæki og 
gögn af skornum skamti. priðja ástæð- 
an var sú, að þar eð sjórnarskifti voru 
í aðsigi, þá gat atvinnumálaráðherra 
ckki vænst þess að geta fylgt frv„ eft- 
ir. Jeg tel æskilegt, og vil gera það að 
till. minni, að kosin verði 7 manna 
nefnd í málið, til að athuga það og 
konía fram með till. í því.

Jeg vil taka það fram, að um þetta 
cr öll stjórnin sammála, og jafnframt 
geta þess, að fjármálaráðhcrra hefir 
ekki skuldbundið sig til að vera frv. 
fyígjandi.

Sigurður Stefánsson: pað eru all- 
margir þm., sem ekki höfðu búist við 
þvi, að vatnamálið kæmi til umræðu á 
þessu þingi, og eftir ræðu hæstv. at- 
vinnumálaráðh. (S. J.), þá bendir alt 
til þess, að það hafi verið rjett álitið. 
Hann gat þess, að stjórninni hafi ekki 
unnist tími til að athuga málið eins 
rækilega eins og nauðsyn bar til, og 
skil jeg því ekki í því bráðlæti, að geta 
ekki beðið með frv„ uns næsta reglu-

6
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legt Alþingi var kvatt saman, Með þvi 
móti hafði stjórnin betri tíð og tíma 
til að athuga málið og semja till., seni 
að gagni mættu verða.

Á síðasta þingi bar jcg fram rök- 
studda dagskrá til að bjarga málinu úr 
fyrirsjáanlcgum glundroða. í þcirri dag- 
skrá var ekkert tekið fram um það, að 
málið skyldi lagt fyrir þctta þing, held- 
ur að eins fyrir Alþingi. Enda var það 
auðsætt, að ókleift var að undirbúa 
þetta stórmál svo vel undir þetta auka- 
þing, að það gæti að nokkru verulegu 
gagni komið. Jeg hugði jafnvel, að 
stjórninni myndi ekki vinnast tími til 
að undirbúa málið undir næsta þing, 
hvað þá þelta.

Af ástæðum þcim, sem hæstv. ait- 
vinnumálaráðh. (S. J.) kom múeð, fæ 
jeg ekki annað sjeð en að hann sje 
mjcr í raun og veru alveg samþykkur. 
Stjórnin var að cngu leyti skylduð til 
þess að hafa undirbúið málið eða að 
lcggja frv. fyrir þetta þing, og virðist 
því hafa rasað um ráð fram. Hún hefði 
átt að sjá það, að til undirbúnings 
málinu þurfti lengri tíma, og að það 
var í samræmi við hina rökstuddu dag- 
skrá, er samþykt var á þingi í fyrra, þó 
málinu hefði verið frestað til næsta 
reglulegs þings.

petta aukaþing er vitanlega kvatt 
saman til þess að samþ. stjórnarskrána 
og komast úf úr stjórnarvandræð- 
unum. En til þess að útldjá fossamál- 
in, svo að vel sjc, þarf langan tíma, og 
til þess er þetta þing alls ckki komið 
saman. Áður en þingið ræðir þetta mál 
þarf það að vita, hvað þjóðin vill.

Hugir kjósenda eru mjög svo skiftir 
um þctta mál. Bændastjetlin er hrædd 
og hikandi og hcfir cnga ákvörðun tek- 
ið enn. Ekki veit jeg af livcrju hræðsla 
sú stafar, en jeg hygg, að hún ætti að

hafa þau hollu áhrif á þingið, að það 
sæi sóma sinn í því, að fara hægt og 
g'ætilega og afla sjer allra þeirra upp- 
lýsinga, sem unt er að fá.

í sumum kjördæmum er áhugi fyrir 
málinu, en i mörgum ótti svo mikill, 
að haiin ætti að vcra nægileg ástæða 
til þcss, að hjer yrði ekki rasað um 
ráð fram. Kjósendum hefir cigi unnist 
tími, frekar en stjórninni, til að rann- 
saka og kynna sjer málið. Á leiðarþing- 
um, scm jeg hjelf í haust fyrir kjós- 
cndur mína, Ijet jeg það í ljós, að á 
þessu aukaþingi myndi fossamálinu 
ekki verða hrcyft, og ljetu þcir sjcr 
það vel líka. pað áleil jeg mcð öllu rjett.

Kjósendur eru ekki búnir að sjá 
nein gögn, og málið ekki nægilega und- 
irbúið.

Á næstu þingmálafundum mun hver 
þm. lelja sjer skylt að gefa allar þær 
upplýsingar, sem honum cr auðið, og 
jafnframl komast að vilja kjósenda, og 
hann þar af leiðandi kunnur þinginu, 
sem haldið verður 1921. petta mál er 
þannig vaxið, að það ríður lífið á að 
athuga það frá öllum hliðmn, þar sem 
það grípur svo mjög um lif og hcill 
þjóðarinnar. Jeg skal hjcr ekki fara út 
í nein ágreiningsatriði. Jeg er alveg 
söiiiu skoðunar í þcssu máli og jeg var 
í fyrra.

Ef hjer á að fara að ganga frá þessu 
niáli, svo nokkurt vit sjc í, þá lengir 
það þingið að miklum niun, en jeg 
ófús að sitja hjer fram til sumars, og 
get jeg ímyndað mjcr, að flciri cn jeg 
sjeu með þvi márki brendir.

Jcg tcl rjcttast, að þingið hraði sjer 
scm mest að afgreiða sjórnarskrána 
og mynda nýja sljórn, en að því loknu 
álii jeg að þingið hafi lokið þcim störf- 
um, scm það nauðsynlegá þarf að inna 
af hcndi að þessu sinni.
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Jeg lcyfi mjer því hjer með að bera 
aftur fram rökstudda dagskrá, sem 
hljóðar þannig:

„Með því að vatnamálin hafa enn 
eigi fengið þann frekari undirbún- 
ing, sem síðasta Alþingi fal lands- 
stjórninni að gera, og í trausti þess, 
að stjórnin taki þau aftur ti! ræki- 
legrar meðferðar til næsta reglulegs 
Alþingis, þar sem það getur held- 
ur eigi talist verkefni þessa auka- 
þings að ráða þeim til lykta, þá 
tekur deildin fyrir næsta mál á 
dagskrá.“

Mjcr finst þessi rökstudda dagskrá 
geta líka áít við næsta mál á dagskrá.

Bjarni Jónsson: Jeg heyrði á atvinnu- 
málaráðh. (S. J.), að stjórnin hefir 
ekki haft tima til að semja samfelda 
vatnalöggjöf, en kosið þetta í staðinn. 
Jeg sje, að ástæðan til þess, að stjórnin 
hcfir valið nijnni hl. frv., er sú, að hiin 
hcfir ckki haft tíma til að sjá, að meiri 
hl. frv. er hcill lagabálkur, frv. um 
vatnastjórn, frv. um tryggingu, hvern- 
ig skuli ganga frá viðbúnaði öllum, og 
frv. um rafstæði. pykir mjcr undar- 
legt, að stjórnin skuli ckki hafa haft 
líma til að bera þau fram. pau eru 
samin af þar til hæfum mönnum, og 
cru ekki neitt ágrciningsatriði. þó 
að meiri hluti hafi borið þau fram.

pað þykir mjer þó hvað undarlegast, 
að stjórnin skuli ekki hafa lagt fyrir 
þingið frv. um rannsókn á virkjun 
Sogsins. Undravcrt að sljórnin skulí 
hafa glcyml að bera það fram, scm er 
höfuðatriði málsins, því jeg geri ráð 
fyrir, að engum hafi verið svo bráð- 
mál að kasta því i útlenda auðmenn, 
að ekki hefði verið fært að gera áætlun 
um, hve dýrt hcfði verið að virkja það.

Mig undrar það, að stjórninni skyldi

ekki vinnast tími til að leggja þetta frv. 
fram, um rannsókn Sogsfossanna. En 
það cr ef til vill bygt á leyfinu, er 
hún fjckk i fyrra, með þingsáltill. 
Jeg hjelt samt, að hún mundi heldur 
kjósa að fá lög. Sýnist líka kynlegt, að 
stjórnin skyldi ekki heldur velja vatna- 
lagafrv. meiri hl., sem er miklu fyllra 
og ítarlcgra en frv. mjnni hl.

Ef stjórninni hefði vcrið svo um- 
hugað um það að ákvcða með lögum, 
að einstaklingarnir ættu vatn alt og 
vatnsorku alla, þá var það einnig hægt, 
þó frv. meiri hl. hefði verið tekið, því 
eigi var vandinn annar nje meiri en sá, 
að breyta 2 greinum frv. Og þá ánægju 
hefði stjórnin getað veitt sjer. að lýsa 
yfir skoðun sinni, án þess að slökkva 
miklum tíma niður, þar sem hálfur 
klukkutími mundi hafa nægt.

Annars skal jeg lýsa því yfir, að mjer 
þykir allundarlegt, þegar deila hefir 
risið um það, hvort einstaklingarnir 
ættu rennandi vatn, að stjórnin skuli 
þá láta sjer svo ant um að lýsa yfir 
sinum skilningi, i frmnvarpi sínu. Er 
svo að sjá, scm hún vilji gera sig að 
dómstóli, sem þvergirðir fyrir, að ríkið 
gcti fengið rjett sinn og gert þær kröf - 
ur til rennandi vatns, sem það kynni 
að hafa.

Hefi jcg aldrei verið svo rogginn af 
skoðun minni, að jeg vildi halda hcnni 
fram yfir dómstólana, aldrei farið fram 
á annað cn að æðsti dómstóll færði 
rök fyrir og skæri úr því, hvort ein- 
stakliugarnir væru eigendur rennandi 
vatns eða ekki. Sýnist svo, sem betur 
hefði farið á, að stjórnin hefði látið 
þelta vera jafnvafasamt áfram, heldur 
en að halda þannig fram einstaklings- 
rjettinum til vatnsins.

pað hefir komið fyrir í öðrum lönd- 
um, þar sem vatnalög hafa lcgið fyr-
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ir, og stjormn lagt fram frumvarp þess 
efnis, að rikið hefði eignarrjettinn, að 
þingið hefir svarað: Vjer eigum að 
semja lög um það, hvernig vatnið skuli 
nota, en hver sje eigandi þess, það er 
ckki vort að skera úr, heldur dómstól- 
anna. pannig hefir farið á Saslandi.

En vel mætti hjer svo fara, þegar 
stjórnin sýnir þann skörungshátt, að 
ákveða eignarrjettinn, að eins væri far- 
ið að frá þingsins hálfu, og ekki síst 
þegar svo mætti virðast, sem stjórninni 
hefði ekki farist sem best að gæta 
hagsmuna ríkisins.

Má þar einnig í því sambandi minna 
á sænsku stjórnina, sem aldrei lætur 
útldjá þesskonar mál nema eftir úr- 
skurði dómstólanna, og kemur það illa 
heim við stjórnina hjer og þá aðra, sem 
vilja flevgja í menn þeim cignum eða 
rjettindum, sem þeir eiga ekkert tilkall 
til samkvæmt lögum.

Annars get jeg fallisf á röksíuddu 
dagskrána, vegna þess að menn hafa 
ckki getað kynt sjer málið nógu ræki- 
lega frá háðum hliðum, þegar nefnd- 
in klofnaði, enda cigi svo, að unnið sjc 
sem skyldi að úthreiðslu nef ndarálits- 
ins meðal almennings, sem reynsla mín 
í Dalasýslu ber vott um.

Svo er mál með vexti, að stjórnin 
lofaði, fyrir tilmæli min, að flýta út- 
sendingu nefndarálitsins og senda það 
með pósti um miðjan september. En 
þegar jeg kom þangað vestur til við- 
tals við kjósendur mína i október, mán- 
uði seinna, var ekkert nefndarálit þang- 
að komið. Hafði þá svo farið, að það 
var geymt í heilan mánnð, þar til skips- 
ferð fjell til Stykkishólms — líklega 
til þess að staðfesta það, sem póststjórn- 
in sagði á síðasta þingi, að aldrei færí 
mema halff koffort lil Dala. — Mundu 
menn því hafa verið næsta ófróðir um

það mál, cf jeg heíði eigi slegið var- 
nagla við og sent þangað nokkur ein- 
tÖk.

En það, sem hefir komið fyrir á ein- 
um stað, getur einnig átt sjer stað víð- 
ar, að útsendingunni hafi ekki verið 
flýtt eins og hægt hefði verið.

Enn fremur niá þess minnast, að 
nefndarálit meiri hl. er mikil hók, sem 
vandlcga þarf að lesast, til þess að hafa 
fulf gagn af henni. Og þegar svo þar 
við bætist, að upplagið er of lítið, þá 
er ástæða til að minnast á, hvort eigi 
væri heppilegra að gera útdrátt úr þvi 
og senda minni útgáfu í mörgum ein- 
tökum, svo að almenningur fái tæki- 
færi tíl þess að kynna sjer málið sem 
best. Tel jeg það rjettari aðferð gagn- 
vart landsniönnum, að vinna að því, að 
þeir fái þekkingu á rnálinu, heldur en. 
að flana að þvi, að koma einhverju í 
framkvæmd, þegar um jafnstórt og 
þýðingarniikið framtíðarmál er að ræða 
sem þetta.

Enn fremur býst jeg við þvi, að á 
meðal þingmanna sjeu ýmsir, sem ekki 
hafa kynt sjer málið nógu vel til þess 
að gefa úrslitaatkvæði sitt. Jeg var sjálf- 
ur í nefndinni, og er því vel kunnugt 
um það, hvern tíma og fyrirhöfn það 
kostar að komast að fastri niðurstöðu.

Að vísu má taka það til greina, að 
þeir kunna að vera mjer gáfaðri, en 
þó varla svo, sem þessum tíma munar.

Greiði því dagskránni atkv. mitt

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
skal reyna að svara þeirri spurningu 
háttv. þm. N.-fsf, (S. St.), hvers vegna 
stjórnin hafi lagt þetta frv. fyrir, fyrst 
henni hefði ekki unnist tími til þeirra 
fram'kvæmda, er þingsál.till. frá í 
fyrra ætlaðist til. En jeg skal jafnframt 
taka það fram, að það svar er að eins
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hvað mig sjálfan snertir. Var tilætlun- 
in sú, að gcfa þiiiginu tækifæri til þess 
að vinna eitthvað að málinu til gagns, 
ef því sýndíst svo, því jeg hcfi aldrei 
húist við því, að þvi yrði ráðið tit 
nokkurra lykta á þessu þingi. Annars 
skal jeg lýsa þvi yt'ir, sem minni 
pcrsónulegu skoðun, að jeg legg enga 
áherslu á, að málið sje tekið fyrir, ef 
deildin treystist eigi til þess eínhverra 
ástæðna vegna,

Hvað sncrtir átölur hv. þm. Dala. 
(B. J.), hvers vegna stjórnin hefði eigi 
tekið hin minni frv. einnig fyrir, þar 
sem hann taldi það svo lítillar stundar 
verk. þá er þvi til að svara, að slíkt 
var cinnig hægt að gera á þingi, og hcfði 
stjórnin eigi þurff nema hálftíma til 
þess að undirbúa þau frumvörp tit 
framlagningar, þá má varla ætla, að 
þingmcnn hcfðu heldur tafið sig mikið 
til þess hins sauia. En tilætiunin var, 
að vatnalagafrv. værí lagt fram sem 
heild, en ekki þeg'ar í byrjun sundur- 
greining hínna ýmsu liða þess. En hvað 
Sogið sjerstaklega snertir, þá hygg jeg, 
að þm. sje kunnugt um það, hversu því 
er komið, sem þingið fal stjórninni að 
gera. Ætlaðist það ekki til, að stjómin 
legði fram frv. þar að lútandi, heldur 
að hún Ijcti rannsaka, hvernig þar gæti 
orðið að unnið með sem bestum kjör-
um.

En aðalágreiningsefnið á milli hv. 
þm. Dala. (B. J.) og mín skilst mjer 
vera það, að stjórnin skyldi ekki taka 
frv. meiri hl. fyrir. pessu sýuist reynd- 
ar óþarft að svara, en jeg get þó getið 
þcss, að tvcir úr stjórninni lýstu því 
yfir, að þeir gætu ekki fallist á þá skoð-
un, að íákið hefði vatnseignarrjettinn. 
Jeg lýsti engn yfir þá, en get bætt því 
við nú, að jeg er sÖmu skoðunar.

En ckki er nerna eðlilcgt, að hverj- 
um þyki sinn fugl fagur, og hv. þm, 
Dala. (B. J.) haldi frv. meiri hl. fram, 
En annars hygg jeg, að það yrði of 
langur timi íil að fara út í þau ágrein- 
ingsatriði nú.

Jeg tek það aftur fram, að þetta er 
að eins mín skoðun; hinir úr stjórninni 
geta svarað fyrir sig.

Háttv. þm. Dala. (B. J.) mintist á 
utsendingu mciri hl. frv. og skýrði þar 
rjett frá.

Reyndi jeg að rannsaka það mál og 
talaði við póstmeistara. Sagði hann, að 
eigi liefði verið ætlast lil, að svo færi 
sem fór, heldur að sendingin væri af- 
greidd mcð landpóstinum.

Magnús Kristjánsson: Jeg bað um 
orðið vegna þess, að mjcr virtist for- 
seti ætla að bera upp dagskrána án þess 
að umræður yrðu um hana.

En nú hefir það farið á annan veg, 
og' gæti jeg því fallið frá orðinu, eða 
að minsta kosti verið stuttorður.

]?að kemur hjer fram, sem oftar, að 
erfitt er fyrir stjórnina að gera þing- 
inu til hæfis.

Stundum eru ákúrumar fyrir það, að 
of lítið sje gert, en nú eru þær fyrír 
það, að of mikið hafi verið gcrt.

Jeg leyfi mjer að scgja, að það sje 
'hálffruntaleg aðferð að visa málinu 
þannig frá 1. umr. með dagskrá, því 
ekki hefði það þurft að tefja þingið 
stórum, þó það hefði verið athugað t 
nefnd.

pað eru víst allir sammála um það, 
að um endanlega ákvörðun gat ekld 
vcrið að tala að þessu sinni. En hins 
vegar heldur engin vanþörf á, ef hægt 
væri að marka skýrar stefnur, og það 
sem fyrst. pví þrátt fyrir hið mikla
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starf ínilliþingancfndarinnar, þá veitir 
þó vist mörgum fullerfitt að átta sig', 
og því nauðsynlegl, að málið væri sem 
skýrast, þegar það liggur næst fyrir 
þinginu til athugunar og afgreiðslu. — 
Væri það lika gott, að m'álið kæmi í 
ncfnd, vegna þessa mikla ótta, sem hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) talaði um að vart 
hefði orðið meðal margra kjósenda 
víðs vegar um landið, að rasað væri fyr- 
ir ráð fram um úrslit þess. Annars 
hcfi jcg ekki orðið var við þann ótta, 
nema þá hjá einstaka mönnum, og þá 
hclst hjá fylgismönnum meiri hl. En 
þó sá ótti væri til staðar, þá tel jcg 
hann ástæðulausan, og þingi og stjórn 
vel til þess treystandi að fara hyggi- 
lega og gera það eitt, sem málinu gæti 
verið til gagns.

Jeg skal svo bæta því við, að það 
er mitt álit, að allur dráttur sje skað- 
legur. Ef til vill er búið að draga ýmis- 
legt, sem til slíkra framkvæmda heyr- 
ir, of lengi, og þvi vcr, sem hinu sama 
fcr lengur fram. Að vísu hcfir ástand- 
ið í heiminum undanfarið rjettlætt þctta 
að nokkru, cn vonandi fer það nú að 
lagast og hætta að valda kyrstöðu í 
þessum niálum.

Jeg ætlaði að vera stuttorður, cnda 
gefst vonandi tækifæri til þess að ræða 
þetta nánar síðar. Jeg vona, að öll- 
um sje ljóst um atkv. mitt, að jeg er 
á móti dagskránni, og vona, að svo 
muni fleiri verða.

Sveinn Ólafsson: Jcg ætla ekki, að 
þcssu sinni, að tala mn einstök atriði 
frv., cn sný mjer að lieildarbyggingu 
þess. Umr. hafa farið nokkuð á víð 
og drcif, og jafnvcl hjá sumum út fyr- 
ir efnið, því að hjcr lig'gur að eins fyr- 
ir til umræðu frv. til vatnsrjettinda-

laga, cn ekki til sjcrleyfislaga, svo sem 
ætla mætti af orðum sumra hv. þm.

pví cr haldið hjcr fram, að almenn- 
ingur óttist, að hjer eigi að lögfesta 
hættulcg og óþekt ákvæði, sem athuga 
þurfi betur; að hjcr sje verið að færa 
bclg yfir höfuð þjóðinni. petta er 
fáránleg yfirlýsing og tæpast af heilum 
huga fram komin. Með frv. því til 
vatnalaga, scm fyrir liggur, verður 
ekkcrt lögfest, scm eigi er áður í lög- 
um hjcr eða þá samstætt því. Ef um 
nokkra því líka hættu er að ræða, þá 
er hún þegar komin yfir oss með eldri 
lögum, í frv. eru dregin saman í einn 
lagabálk fyrirmæli gildandi laga um 
vatnsrjettndi frá fyrri og síðari tímmn 
og þar bætt inn í, sem eyður voru, eða 
löggjöfin ófullnægjandi, svo sem síðar
mun sýnt.

Til þess að finna þessum orðum 
mínmn stað skal jcg nefna nokkra 
lagaþætti, scm tcknir cru upp í frv., og 
því gert ráð fyrir að falli úr gildi, cf 
frv. verður að lögum. pcir eru: Vatns- 
rjettindaákvæði Jónsbókar í 22., 24., 45. 
og 56. kap. landleigubálks, 2. kafli 
fossalaganna svo nefndu frá 1907, 
vatnsveitulög fyrir kauptúnin frá 1912, 
áveitulögin frá 1913, lög nr. 51. frá 
1915, mn rafmagnsveitur o. fl. Enginn 
getur í alvöru haldið því fram, að hætta 
stafi af því, að draga saman í heild 
þessi dreifðu ákvæði laga mn vatns- 
rjettindi. Ef einhver uggur eða ótti cr 
lijá landsmönnum við frv., sem jeg 
reyndar tel yfirskinsástæðu mótstöðu- 
manna þcss, þá ætti hann að stafa af 
nýmælum þeim, sem frv. flylur. pau 
eru einkum í 5., 8., 9., 10. og 12., kafla 
og lúta að þurkun lands, vatnsmiðlun, 
umferð á vötnum, mannvirki í vötnum 
og stjórn vatnamála. pví nær öll þcssi
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nýmæli cru sniðin eftir samkynja lög- 
gjöf annara Norðurlandaþjóða, og lög- 
uð eftir landsháttum hjer. En svo scm 
kunnugt er, hafa allar þessar þjóðir, 
eins og vjer íslendingar, bygt vatnalög- 
gjöf sína á þeirri sjereignarundirstöðu 
landeiganda á vatninu og hlunnindum 
þess, sem ríkt hefir hjer frá ómuna- 
tíð, og nýmælin gela þeirra hluta vegna 
alls cigi verið hættuleg. Annað mál er 
það, hvort þau eru nógu ítarleg, en 
reynslan ein getur þar skorið úr.

pað levnir sjer að vísu ekki, að á 
bak við þcssa vefengingu á haldkvæmi 
frv. liggur kórvilla sú, sem kom hjer 
fram fyrir ári síðan, að ríkið ætti öll 
vötn, jafnvel á löndum einstakra 
manna, en nú er því líkast, sem sum- 
ir stuðningsmenn hennar vilji ekki hafa 
hátt um hana.

Jeg tók svo eftir, að hv. þm. Ðala. 
(B. J.) væri óánægður við stjórnina út 
af því, að hún skyldi ekki hafa lagt 
ýms smærri frv. meiri hl. fyrir þetta 
þing, t. d. frv. um raforkuvirki, og 
stiórn vatnamála. — Jeg hcyrði ekki, 
hvernig hæstv. atvinnumálaráðherra (S. 
J.) svaraði þessu atriði, og því ætla jeg 
að fara um það nokkrum orðum.

Astæðan til þess, að írv. þessi hafa 
ekki verið tekin hjer með, er bersýni- 
lega sú, að efni þeirra er tekið upp í 
frv. minni hl., þótt því sje þar á ann- 
an veg skipað en hjá meiri hl. J>að 
hefði því verið tvítekning cfnis, að bera 
þau frv. fram jafnhliða þessu frv. — 
Pað kom fram hjá hv. þm. (B. J.), að 
fyrir þá skuld, að stjórnin hefði ekki 
borið fram þessi aukafrv., væri hjer 
ekki um neina samfelda vatnalöggjöf 
að ræða. petta skil jeg ekki. Hjer er 
einmitt um „hcilsteypta“ vatnalöggjöf 
að tefla, þar scm bæði eru vatnsrjett- 
indalög, og jafnframt lagt fram frv.

til sjerleyfislaga um hagnýtingu á vatns- 
orku .

Vatnalöggjöf þeirrar þjóðar, sem vjer 
hljótum hjer að mcslu að hafa til fyr- 
irmyndar, Norðmanna, cr cinmitt fólg- 
in í þessu tvennu, og þó, að því cr kem- 
ur til vatnsrjettindalaganna, ekki nærri 
eins ítarleg og frv. þetta.

Jcg leiði hjá mjer að svara því, scm 
hv. þm (B. J.) sagði um eignarrjett- 
inn að vatni. Jeg álít ekki æskilegt cða 
þarft að þræta hjer um það, hvort 
hinn germanski eða rómverski skiln- 
ingur á þessum rjetti eigi betur við 
hjcr á landi, eða hvor þeirra hafi ver- 
ið hjer lögfestur. pað liggur öllum 
þeim i augum uppi, sem hleypidóma- 
laust líta á málið.

Jeg vil taka undir það með hv. þm. 
Ak. (M. K.), að cf samþ. ætti þá rök- 
studdu dagskrá, sem fram er komin, 
þá væri máli þessu lítil virðing sýnd. 
pað er og gersamlega rangt hjá flm. 
dagskrárinnar (S. St.), að slík meðferð 
á málinu sje nauðsvnleg, vcgna ónógs 
undirbúnings. Málið cr einmitt vand- 
lega undirbúið, og ætti í raun og veru 
ekkert að vera þvi Lil fyrirstöðu, að 
lögleiða þegar í stað vatnsrjettindafrv. 
með litlum eða engnni breytingum. — 
Hitt cr eðlilegt, að ágreiningur nokkur 
verði um frv. til sjerleyfislaga, og að 
mÖrgum sýnist rjett að geyma það 
næsta þingi. Jcg endurtek það, sem hv. 
þm. Ak. (M. K.) sagði, að samþ. dag- 
skrárinnar er óviðurkvæmileg skyndi- 
afgreiðsla á þessu máli, og minna má 
eigi vera en að þm. fái að vínna að 
málinu og kynnast því, meðan þing- 
líminn varir, því að vissulega hafa 
margir þeirra enn þá kynst því of lítio.

Eiríkur Einarsson: Jeg gæti í raun- 
inni fallið frá orðinu, því að flest af
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þvi, sem jeg vikli sagt hafa, hefir kom- 
ið fram í ræðum hv. þm. Ak. (M. K.) 
og hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.). —- Mjer 
finst a'ðferð sú, sem röksíudda dag- 
skráin felur i sjer, óhæfileg við það 
stórmál, er hefir verið lagt hjer fram 
sem stjórnarfrvi

Jeg get fallist á það með hv. flm. 
dagskrárinnar (S. St), að mál þetta 
er að mörgu leyti óathugað. En í sam- 
bandi við það þykir mjcr ekki rjett að 
vísa því frá með rökstuddri dagskrá; 
mjer virðist eimnitt því meíri þörf á 
að fela málið sjerstakri nefnd, sem 
væntanlega yrði skipuð mönnum íir 
hinum ýmsu flokksbrotum í þinginu. 
Jeg læt það i sjálfu sjer liggja milli 
hluta, hvort málið vferður afgreitt á 
þessu þingi. En jeg veit, að kjósendur i 
Árnessýslu — og þeif ættu að hafa 
glöggasta tilfimiingu fyrir þessu mali — 
ætluðust til, að þctta þíng sýndi mál- 
inu fulla alúð, þótt þeir byggjust ekki 
við, margir hverjir, að það rjeði því 
til lykía. En því er ckki sýnd alúð með 
því að „humma“ það fram af sjer með 
rökstuddri dagskrá. — pjóðin þarf að 
glöggva sig betur á málinu, og hvað- 
an á að mega vænta nánari upplýsinga, 
cf ekki einmitt frá þinginu? Jeg vil 
alls ekki leggja það til, að málið verði 
utkljáð á þessu þingi; en jeg vil, að 
því sje sýud alúð með þvi að fela það 
sjerstakri nefnd til nánari athugunar.

Bjarui Jónsson: Hæstv. atvinnumála- 
ráðherra (S. J.) svaraði ekki ýmsum 
efasemdum, sem jeg var í um afstöðu 
Sijórnarinnar til þcssa máls. Hann 
sagði, að ekki hefði unníst tími til að 

smáfrv. fyrir þetta þiug. petta 
virðist mjer ekki vcra á neinum rök- 
um reist, þar siem stjórnin hefir þó 
sjeð sjer fært að leggja vatnalögin fyr-

ir þing'ið, sem eru vandasömust þess- 
ara laga. En mjer er spurn: Hví vill 
stjórnin ekki lcggja fyrir þetta þing 
frv. um raforkuvirkjun, því að það 
gildir einu, þótt ekki vcrði nývirkjun 
næsta ár; þetta er sjálfsagður hlutur 
til þess að tryggja líf og heilsu manna, 
enda er þetta ekki deiluatriði. Allir eru 
sanimála um nauðsyn þessa frv.

Jeg f jekk ekki heldur svar við spurn- 
ingu minni um virkjun Sogsfossanna. 
Jeg gat þess, að í fyrra hefði verið sam- 
þykt þingsák, sem heimilaði stjórninni 
fje til rannsóknar á virkjun þessara 
fossa. Og það er hverjum skynbærum 
manni Ijóst, að fyrst þarf að rannsaka 
þetta vatnsfall, áður en hafist verður 
handa. Jcg er hissa á því, að stjórnin 
skuli ekki hafa hrundið þessari rann- 
sóku neitt áleiðis, svo að þm. geti gerl 
sjcr það Ijóst, hvort betur mundi borga 
sig, að landið annaðist virkjun foss- 
anna, eða einhverju fjelagi væri fengin 
hún í Ttcndur. Um þetta geta að eins 
sagt lærðustu verkfræðingar, þó ekki 
rannsóknarlausí, heldur að eíns eftir 
ítarlega rannsókn. Og þessi rannsókn á 
að fara fram áður en þingið fram- 
kvæmir nokkuð í vatnamálunum.

Hæstv. atvinnumálaráðherra (S. J.) 
skírskotaði til þess, að þm. fengju að 
vita undirtektir þeirra, sem þykjast eiga 
eignarrjettinn. En þetta er hreint og 
beint aukaatriði. pví að ef laudið virkj- 
aði Sogsfossana til eigin afnota, yrðu 
þeir teknir, bvcr sem þættist hafa eign- 
arrjett á þeim. Og það er aðalatriði 
þessa máls, að virkjunin fari sem fyrst 
fram. Fyrst á að vinda bráðan bug að 
virkjun smávatna til eigin afnota, til 
þess að fólk fái hið bráðasta yl, ljós 

- og fegurð inn í híhýli sín, sjer til un- 
aðar og heilsubótar, en fossaflið verði 
ekki hengingaról að hálsi landsmanna*
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— En hjer í þing'inu er flokkur manna, 
sem er svo bráðlátur, að hann vill láta 
gera eitthvað; sama hvað er. En 
jcg álít, að fyrst eigi að rannsaka mál- 
ið; og til þess, að bráðlæti þessara 
nianna verði ekki að vitleysisflani, vil 
jcg láta rannsóknina fara sem fyrst 
fram. pess vegna furðar mig stórlega 
á því, að stjórnin skuli ekki hafa get- 
að gert enn þá neitt í þessu máli Hefir 
sljórnin beðið vatnastjómina sænsku 
að ljá sjer óhlutdrægan og lærðan verk- 
fræðing, til þess að framkvæma þessa 
rannsókn? Jcg hefi margsinnis lagt það 
til. Og jeg hefi sýnt fram á nauðsyn- 
ina á þessu, þar sem hjcr eru engir, 
sem hafa vit á slíkri rannsókn En i 
Svíþjóð eru þaulæfðir verkfrseðingar í 
þessum cfnum, og þaðan væri vist 

'hægt að fá besta ráðunautinn, sem völ 
er á til þvilíkra rannsókna.

Á þessu ætti að byrja. Síðan ætti að 
byrja virkjunina undir bandleiðslu 
verkfræðinga; ekki elns, heldur margra, 
og ekkj eitt ár, heldur mörg ár.

Jeg skal ekki fjölyrða um vatna- 
stjórnina. Jeg veit, að jcg er ekki á 
sömu skoðun sem stjórnin um það 
atriði. Mjer hcfir ekki tekist að koma 
benni i skilning um þörfina á, að hæf- 
ir menn þurfi að stýra slíku vanda- 
máli. Ætti það þó að vera hverjum 
manni auðsætt, að nauðsynlegt er, að 
•stjórnina annist menn, sem hafa eitt- 
hvert vit á valnamálum. Jeg get vel 
skilið, að stjórnin hefir ekki komist 
enn þá í skilning um þelta; þess sáust 
ýms einkenni á síðasta þingi. En jcg 
'hefi margsinnis hent á það, að vatna- 
stjórnin væri illa komin, ef hún væri 
ekki í hönduni manna, sem vit hafa 
á vatnamálum.

pá vildi hæstv. atvinnmnálaráðherra
Alþt. 1920. C. (32. löggjafarþinig).

(S. J.) halda því fram, að það hefði 
verið of mikið vcrk fyrir stjórnina að 
leggja fram frv. meiri hl., sem er 
vandaðra og betur samið en frv. minni 
hl. En það er þó sannarlega ekki mik- 
ið verk að hreyta ákvæði tveggja eða 
þriggja greina um eignarrjettinn, og 
að landið megi taka vatn ókeyps. Hjer 
getur ekki verið tímaleysi til að dreifa, 
heldur þá hinu, að stjórninni hefir þóít 
frv. minni hl. betur við sitt hæfi.

Jeg skal leiða hjá mjer að minnast 
á alt, sem nú hefir sagt verið um þetta 
mál. IIv þm, Ak. (M. K.) kvaðst ekkí 
hafa orðið var við þann ótta, sem hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) talaði um. Jeg skal 
ckki þrátta um það. En jeg hefi þó orð- 
ið var við mikinn ótta hjá mörgnm 
manni við afdrif fossamálanna. Og 
síðast átti jeg tal i morgun við einn 
af helstu uáttúrufræðingum þessa lands 
uni fossamálin. (Jeg skal geta þess, að 
það var ekki bróðir minn). Hann var 
mjög áhyggjufnllur um afdrif þeirra. 
Og þar, sem jeg hefi farið um sveitir 
landsins, hefi jeg viðá orðið var við 
mikinn ótta hjá ýnisum greindari 
mönnum þjóðarinnar. Jeg skal játa, að 
það dregur ekki úr mínUm óttá, að 
heyra þm. tala um málið.

Jeg hlustaði nýlega á tal tveggja 
ungra manna. par komu greinilega 
fram þær tvær stefnur, sem rikja i 
þessu máli. Annar hjelt fram þessari 
heimskulcgu stefnn minni og annara, 
að vilja lialda i þjóðernið, gcra sjer 
ekki leik að þvi, að spilla þvi eða ofur- 
selja það. Hann óttaðist, að svo kynni 
að fara, ef virkjað yrði í stórum stíl. 
Hinn var rneð mannkærleikann. pað 
væri fúlmenska ein að þykja vænna 
um sitt þjóðerni en annara. Við ætt- 
um að bráðna saman við alla mann-
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kærleikahelluna í heiminum. pið þekkið 
hana kann ske!

peir, sem vilja hafa stcrka og heil- 
brigða einstaklinga, þeir vilja einnig 
hafa sterkar og lieilbrigðar þjóðir; því 
það er eins ástatt um þetta tvent. Hver 
cinstaklingur hefir sitt sjerstaka cðli, 
hug'sun og hæfileika, og eins og er um 
þjóðirnar. Engir vilja missa einstak- 
lingseðli sitt, og þeir, sem skilja afstöðu 
þjóða og einstaklinga, þeir vilja ekki 
láta herða snöruna að sínum eigin 
hálsi, og glata þeim arfi, sem þcim bcr 
að láta eftirkomendum sínum í skaut.

Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) talaði um 
nýmælin í þessu frv. og kvað þau bygð 
á. germönskum skilningi, eða nánar til- 
íekið, á norskum skilningi. Jeg vcit 
ekki til, að Norðmenn hafi lag't nokk- 
urn skilning í okkar lög, heldur að eins 
í sin. Og það er alveg nýr fróðleikur 
að tala um germanskan og rómanskan 
skilning á íslcnskum lögum. Jeg hefi 
að minsta kosti ckki heyrt slíkt fvr, og 
vil jcg ekki tefja timann með því að 
fara lengra út í það.

pað kann að vera rjett hjá hv. 1. þm. 
Árn. (E. E.), að þetta mál vanti undir- 
búning, cn það vantar ekki þann und- 
irbúning, sem liann vill veita þvi. — 
pingnefnd hefir ekkcrt við málið að 
gera á því stigi, sem það cr nú. pað, 
scm vantar, eru rannsóknir, mælingar 
og áætlanir, og það cr svo vendilega 
ómögulcgt, að þingdeild geti veitt slík- 
an undirbúning, að mann kynni að 
furða, að sliku skuli haldið fram.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
ætla að eins að drcpa á eitt atriði í 
ræðu hv. þm. Dala. (B. J.). Hann spurð- 
ist fyrir um það, hvers vegna engar 
rannsóknir hefðu farið frarn, og cr

þar því til að svara, sem nú skal lekið 
fram.

pegar síðasta þingi var lokið, var 
komið fram á haust, vctur fyrir dyr- 
um, og gáíu þá engar rannsóknir fram 
farið, því þær eru mjög bundnar stað- 
liáttum og árstíðum. Hj er á landi eru 
hcldur engir þeir menn, sem færir væru 
um að standa fyrir þessum rannsókn- 
um. Um það atriði, að fá hingað lærða 
og rcynda menn til rannsókna, hefi jeg 
fátl eitt að segja. Sljórnin liefir ekkert 
gert í því máli; tíminn stuttur, ráð- 
herraskifti í vændum, og því skaðlaust, 
að þctta, sem og annað, sem að vatna- 
málum lýtur, bíði væntanlegs atvinnu- 
málaráðherra.

Gumnar Sigurðsson: Jeg cr að mestu 
samniála bv. þm Ak. (M. K.) og hv. 
1. þm. Árn. (E. E.), og þarf þvi ekki 
að endurtaka það, scm þeir hafa sagt. 
En það eru tilmæli mín lil hv. þm. N.- 
ísf. (S. St.), að hann taki aftur dag- 
skrá þá, scm hann hcfir borið hjer fram. 
Jeg sjc ekki, að málið geti haft neitt 
ilt af þvi, að vcra rætt hjer og íhug- 
að á þingi. pað er cnn mjög óljóst fyr- 
ir mönnum, og gæti meðferð þingsins 
orðið til að skýra það.

pað liefir verið talað um ótta í þessu 
máli, ólta við það, að málinu vcrði 
hroðað af í flaustri og með lítilli fyr- 
irliyggju. Jcg hefi lítið orðið var við 
þennan ótta, en eflaust er hann samt 
til. En jeg veit um annan ótta. Jeg 
veit, að margir eru hræddir um, að 
þetta mál, sem svo mörg önnur, verði 
kæft með drætti og skriffinsku. pað 
cr sá ótli, scm cr á rökum bygður. 
Meðferð fyrri þinga á málinu sýnir það 
ljóslega; alt hefir lent í ákvörðunar- 
lausu hringli, skriffinsku og drætti, og
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til þess eru vítin að varast þau fyrir 
þetta þing, a<5 það gcri sig ekki sekt 
í því sarna. Ef þingnefnd yrði til þess 
að draga skýrar linur i þcssu máli, skera 
niður aukaatriðin og benda á kjarnann, 
þá væri vel. Jeg vil því endurtaka þau 
tilmæli mín, að hv. þm. N.-ísf. (S. St.) 
taki dagskrána aftur. pví sje nokkurt 
mál þess vcrt að vcra rætt á þessu 
aukaþingi, þá er það þetta mál.

Gísli Sveinsson: Við skildumst svo 
við þetta mál á síðasta þingi, að því 
var öllu vísað til stjórnarinnar mcð 
rökstuddri dagskrá. pað var gert af 
ásettu ráði og mcð Ijósri vitund um 
það öngþveiti, sem málið var komið 
í; flækjan var orðin flóknari eíi svo, 
að úr benni yrði grcitt. pótt jeg ætti 
talsverðan hlut í þessu máli á síðasta 
þingi, og hefði, þar sem jeg var frsm. 
meiri hl. ncfndarinnar hjcr í hv deild, 
orðið að kynna mjer það í öllum at- 
riðum, þá fjellst jeg þó ,á dagskrána. 
Mjer var það Ijóst, að þrátt fyrir öll 
þau kynni, sem nefndin hafði af mál- 
inu, þá höfðu þeir þm., sem fyrir ut- 
an stóðu, ekki gert sjer málið nægilega 
Ijóst til þess að taka ákvörðun um það. 
Við því var hcldur varla að húast, þvi 
að málið var inikið fyrirferðar, og hv. 
þm. vantaði tæki og tíma til að athuga 
það sem skyldí. pað getur hver og einn 
sagt sjer það sjálfur, að utan þings 
muni þekkingin á málinu yfirlcitt mun 
minni. pjóðinni cr algerlega ómögu- 
legt að (aka þegar í stað nokkra ákvörð- 
un í málinu, og ef eitthvað yrði afráðið 
nú, þá væri það gert að þjóðinni forn- 
spurðri eða sama sem fornspurðri.

En þó að þannig sje ásatt um marga 
háttv. þm. og þjóðina í heild sinni, þá 
verður ekki sagt, að málið skorti allan 
undirhúning. Milliþinganefndin starfaði

lengi að þessu máli, cnda lig'gur mik- 
ið eftir liana að vöxtum til. A síðasta 
þingi fjallaði 12 manna samvinnunefnd 
bcggja deilda um málið og vann að 
því nær allan þingtímann. Sú nefnd har 
fram till. í málinu, miðlunartill., og var 
það hennar skoðun, að óhætt væri að 
samþykkja þær þá, en þó varð það úr, 
að málinu var vísað til stjórnarinnar. og 
átti hún að vinna úr öllu þvi, sem fram 
var komið, eittlivað, sem fært þætti að 
leggja fyrir þing.

Menn vissu, að von var á þessu auka- 
þingi, vissu live skamt mmidi líða milli 
þinga, og að lilutverk þcssa þings yrði 
það eitt, að afgreiða stjórnarskrána og 
mynda sljórn. Enginn bjóst víst við því, 
að fossamálin kæniu nú til sögunnar, 
enda cnginn tími til að vinna úr þeim 
svo að gagni yrði pctta hefir líka far- 
ið svo. Hæstv. landsstjórn hefir nú 
kastað málinu ókörruðu til þingsins 
aftur, og er það illa farið. Hæstv. at- 
vinnumálaráðh. (S. J.) ber það fyrir, 
að hann hafi viljað gefa þinginu tæki- 
færi til að ræða málið, ef þvi sýnd- 
ist svo, cn það hefði hæstv. ráðlierra 
(S. J.) átt að geta sagt sjer sjálfur, að 
málið hafði hjer ekkcrt að gera á þessu 
stigi. pað cr sami grauturinn nú og 
þá, og ástæðulaust að lála þingið hræra 
í því cnn á ný. Stjórnin hefir alls ekki 
gert það, scm lienni bar að gera, cn 
það var að undirbúa málið áður en hún 
legði það fram fyrir þing. Jeg vil ekki 
álasa stjórninni fyrir það, að hún hef- 
ir enn ekki undirbúið málið, til þess 
hefir enginn timi verið, en það var 
óþarfi af henni og í alla staði ótilhlýði- 
lcgt að fleygja nú í þingið þeim skóf- 
um, sem flestum þótti viðbrendastar á 
síðasta þingi.

Hæstv. atvinnumálaráðh. (S. J.) við- 
urkennir það, að tími hafi ekki unn-
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ist til undirbúnings, og' bann er ekki 
frá því, að fallast á þá dagskrá, sem 
fram er komin. Mig furðar á því, að 
þeir hv. þm., sem heldur virðast hallast 
til þeirrar liliðar, sem hæstv. ráðb. (S. 
J.) er, skuli nú snúast á móti honum. 
Reyndar er þctta ckkert nýtt, því hæstv. 
ráðherra (S. J.) hefir orðið að reyna 
það áður, þegar hann vegna sannfær- 
ingar sinnar og samvisku hefir tekið 
ákveðna afstöðu til mála, eða fylgt 
þeiin fast fram, að þá hafa þessar stoðir 
hans þráfaldlega fallið frá honum.

pað hcfir verið urn það talað, livort 
þessu máli skuli varpað til nefndar eða 
ckki. Ef svo verður gert, þá cr ekki 
vafi á því, að þingið lengist að mikl- 
um mun, því ekki mun því slitið mcð- 
an nefndir starfa. Nefndin hlyti að fá 
einræði, að kalla mætti, yfir gangi 
málsins, og væri ekki hægt að varna 
því, að allir hlutar kæmu þar fram. 
Hún starfaði eins lengi og henni þætti 
henta, klofnaði i marga parta, sendi 
kynstrin öll af till. og nál., og alt yrði 
þetta gert til að losna við „skriffinsku“. 
það yrði ekki hjá því komist, að þing 
stæði fram á surnar, ef sýna ætti þcssu 
máli alla þá „skriffinsku“ og „alúð“, 
seni um er talað. Háttv. þm. kemur 
saman um það, að þingið cigi að vera 
stutt að þessu sinni. Stjórnarskráin 
og stjórjiarmyndunin eru einu verkin, 
skylduverkin, sem fyrir liggja. Annað 
er lijer ekki að gera, nema það sem upp 
kynni að koma óhjákvæmilegt. J?að 
er með öllu meiningarlaust að hanga 
fram á sumar yfir málum, sem ekki 
verða afgreidd og ekkert er upp úr að 
hafa að svo komnu máli.

Undirbúning getur þingnefnd ekki 
veitt málinu, eins og sakir standa. Áð- 
ur en það á að koma aftur til þings- 
ins kasta, verður að fara fram hlutlaus

rannsókn á því, sjerfræðilegar athug- 
anir og vendileg vinsun úr því, sem fram 
er komið. Á þcssu á svo að byggja 
þann grundvöll sem þingið getur 
starfað í. petta cr verk stjórnarinnar, og 
á málið því enn þá best heima hjá henni. 
Jeg býst við, að það sje þar vel geymt 
og betur komið en hjer, hvað scm um 
vinnubrögðin verður.

Mig furðar á því, að hæstv. lands- 
stjórn, og þá aðallega hæstv. forsætis- 
ráðh. (J, M.), skuli ekki hafa lagt 
álierslu á að hafa málið betur undir- 
búið, ef það á annað borð átti þó að 
koma inn á þhig nú. pað hefir verið 
valið það frv. frá þinginu í fyrra, sem. 
verst var að formi til, hrærigrautur frá 
upphafi til enda . Miðlunarfrv. þing- 
nefndarinnar, eða meiri hl. frv., því 
cf tir því var hitt sniðið að forminu til, 
var mun betra að frágangi og niður- 
skipun, enda starfaði að því maður, 
sem hafði tekniska þekkingu á málinu, 
sem sje verkfræðingur. Stjórnin hefði 
átt að halda sjer við það frv., að minsta 
kosti taka þá tcknisku grind, því hún 
var í alla staði viðunandi.

pað hel'ði ekki átt að vera mikill 
vandi að breyta frv. í þá átt, er stjórn- 
in vildi, setja i rammann þær efnis- 
myndir, sem henni þótti bestar. í stað 
þess að fara þessa sjálfsögðu leið. hef- 
ir hæstv. landsstjórn valið þann ranini- 
ann, sem hornskakkastur var og mest 
gallaður að öllu leyti. I frv. hv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.), sem hjer er nú komið 
fram aftur, jeg á við sjerleyfisfrv., ægði 
öllu saman, þar var ómögulegt að átta 
sig á neinu, og jeg hjelt, að menn gætu 
orðið sammála um það, án tillits til skoð- 
ana í fossam., að það frv. væri óhafandi 
að formi til. pað gat heldur enginn bú- 
ist við öðru, þar sem hv. þm. (Sv. Ó.) 
vantaði alveg tekniska þekkingu á
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málinu og engin von lil, að hann gæti 
aflað sjer hennar í fljótu bragði. Jeg 
verð því að vera þeirrar skoðunar, að 
það beri að vísa þessu frv. frá og láta 
málið bíða næsta reglulegs Alþingis. 
Jeg mun því grciða atkvæði með þeirri 
dagskrá, sem fram er komin.

Háttv. þm. Ak. (M. K.), og þeir hv. 
þm., scm cftir honum hafa japlað, hafa 
kallað aðferðina „fruntalega“. páð er 
allcinkennilegt, að hv. þm. (M. K.), sem 
gerir gælur við liæstv. atvinnumála- 
ráðh. (S. J.), skuli viðhafa þessi orð 
um aðferð. seni hæstv. ráðh. (S. J.) 
í rauninni hefir fallist á. (Atvinnumáía- 
ráðh.: Jeg hefi ekki orðið var við þær 
gælur). pað er cf til vill ekki rjett að 
segja, að hv. þm. (M. K.) hafi gert sier 
gælur við hæslv. ráðh., heldur við þá, 
scm í kring um hann stancla. En hvað 
sem þvi líður, þá cru þessi orð frunta- 
legri en aðfcrðin, og Jiafa þau eflaust 
hrotið af vörum hv. þm. (M. K.) i hita, 
cnda stundum nokkuð laus á koslunum 
í orði. En það cr misskiíningur, að að- 
ferðin sje fruntaleg. Dagskráin er hóg- 
vær og kurteist orðuð, enda viðurkcnd 
af hæstv. ráðherra, sem hlut á að máli. 
Hann á mest undir því, hvernig þessu 
frv. hans verður tckið.

Nokkrir hv. þm. hafa viljað láta mál- 
ið ganga til nefndar, en vilja þó enga 
ákvörðun láta laka í því á þessu þingi. 
peir byggja á þeim misskilningi, að 
málið hafi gop af slíku. pað hefir ver- 
ið margtekið fram, að þingncfnd getur 
engan undirbúning veitt, frekar en orð- 
ið cr, engar upplýsingar gcfið, ekkert 
gcrt fyrir málið. petta hljóta menn að 
skilja. En hjer tala nýir menn; þeir 
vilja fá að grauta í málinu, þeir líka, 
því ekki það?

Við hinir höfum fcngið að grauta í 
þvi, þcir þykjasf órjetti beittir, þeim

finst ef til vill ckkert gaman að sitja 
á þingi, ncma þcir fái að sýna visku 
sína í fossamálunum, og svo á að loka 
þá úti með einni dagskrá! pað er von, 
að þeir berjist á móti hcnni. En vcri 
þeir vissir, málið kemur á sínum thna 
til þingsins.

Eins bér cnn að gæta í þcssu máli, og 
það cr þjóðin. Hún hefir ekki látið 
skoðun sína í ljós, hún hcfir ekki verið 
spurð. Hún hcfir licldur ekki enn skil- 
yrði til að svara, henni er málið ekki 
svo kunnugt, að hún gcti vitað, hvað 
hún vill. Tíminn, sem líður til næsta 
reglulcgs þings, á að nota til þess að 
undirbúa málið og skýra það fyrir 
þjóðinni mcðal annars. pað hefir ver- 
ið talað um „ótta þjóðarinnar“ um það, 
að þessu máli vcrði óhcppilega til lykta 
ráðið. Jeg veit, að þessi ótti er til, þó 
sumstaðar sje hann lítill eða enginn. 
pað má um það deila, á hvcrsu gildum 
rökum hann sjc bygður, en um hitt 
verður ekki dcih, að sá ótti cr rjctt- 
mætur og heppilcgur, scm hnígur að 
því, að þessu máli vcrði ckki flaustrað 
af áður en þjóðin vcit, hvað um cr að 
vcra. Skoðanir manna eru mjög skift- 
ar, og cr margt, sem fram er komið, 
mjög alhugavert, og fleira sem getur 
orkað tvímælis. pað er því síður en 
svo hcppilegt að lirapa að neinu nú, og 
dráttur gerir málinu ekkert til, að 
minsta kosti ekkert ilt. pað hefir cnginn 
málsmietandi maður meðal þjóðarinn- 
ar, mjer vilanlega, ætlast til þcss, að 
frv. þessa efnis yrði lagt fyrir þetta 
þing. pað litur út fyrir, að liæstv. lands- 
stjórn hafi gert það óviljandi, og er 
þá ekki ástæða til, að þingið fari að 
grauta meira með það að þcssu sinni.

Eiríkur Einarsson: Jeg vil bæta því 
við og itreka það, scm jeg licfi áður
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sagt, að ef nokkurt mál verðskuldar að 
fara til nefndar, þá er það þetta. pað 
eru að ryðjast i nefndir ýms önnur 
mál, sem eiga ekkert erindi. Ef xnömi- 
um er það heilindi að hafa þingið stutí, 
þá eíga þeir ekki að koma nfeð slík 
mál, eða eyða inikhim tíma í þau, þar 
sem engin nauðsyn krefur, að þau verði 
afgreidd eða rædd á þessu þingi. Jeg 
get nefnt í þessu sambandi t. d. heilan 
sifjabálk, sem frain cr kominn, og 
fleira og fleira. Aukaþing á ekki að 
f jalla um slik rnál. petta þing er komið 
saman til að afgreiða tvö mál, scm oft 
hafa verið nefnd, og svo til að ræða 
önnur þau mái, cr nauðsyn knýr til að 
tekin sjeu til athugunar. En slík( mál 
er fossamálið, og á það að hafa for- 
sæti fyrir öðrum málum.

í'að er grcinilegt um þessa dagskrá, 
hvar í’iskur liggur undir steini. peir, 
sem eru á móti málinu, verðameðhenni, 
því þeim er ekkert kærara en að það 
verði kæft að fullu og Öllu. pcir, sem 
eru háífir og nenna ekki að sýna mál- 
inu alúð, þeir verða og með hcnni, og 
virðast þeir láta sig litiu skifta, til hvcrs 
þingtíminn fer.

pað er talað um, að málið vanti 
undirbúning, og svo er spurt, hvaða 
undirbúning það fái, þó kákað sje við 
það nú, en það látið óútkljáð.

í þessu sambandi vil jeg ítreka það, 
að einmiít af því, að málið vantar und- 
irbúning og þjóðin er ekki búin að 
átta sig nógu vel á því, eins og haldið 
er fram og jcg er sammála um, þvi 
sjálfsagðara er, að þetta þing taki.raál- 
ið lil rækilegrar athugunar á mcðan 
það á setu hvort eð er, þótt það yrði 
að engu leyti afgreitt sem lög frá þing- 
inu. Ef málið kemst í nefnd og til um- 
ræðu, gætu þm. látið í Ijós og leitað

skýringa viðvikjandi mörguni málsat- 
riðum, sem kuuna að vera vafasöm. 
pví niátið þarf að skýrast að mörgu 
öðrn leyti en því, er snertir mælingar 
og rannsóknir sjerfræðinga, enda er 
það einrig þingsins að athuga, hvað 
næst liggi slíkra rannsókna. — Og 
þeím, sem mest þykir vanta á nndir- 
búning vatnamálsins, stendur það f jarst 
að andæfa nefndarskipun og umræð- 
um. Og hverjum stendur það nær en 
einmitt háttv. þm. að ræða slík mál, 
gcra tillÖgur og benda á leiðir til heilla- 
vænlegra málaloka ? A þessu stigi máls- 
ins er það sjerstaklega nauðsyniegt, ef 
það er ætlunin að leíta einhverrar úr- 
lausnar á valnamálunum á næsta reglu- 
lcgu Alþingi.

Jeg víldi leyfa mjer að benda á það, 
að þar sem vatnahjcruðin eystra, Ár- 
nesingar og Rangæingar, hafa nú við 
síðustu kosningar algerlega skift. um 
fulltrúa sína til Alþingis, þá er cinnig 
á það að bta, að þessi hjeruð, sem ný- 
hreytnin við fyrirhugaða vatnavirkjun 
hlýtur sjerstaklega að koma niður á, 
hvort sem það verður meir til góðs 
cða ills, eiga rjett á því að fá áheyrn 
Alþingis um svona mikilvægt mák þeg- 
ar það og er hæstv. landsstjórnin, sem 
kveður sjer þar hljóðs, með frv. þeim, 
er hún leggur fram, og hinir nýkjörnu 
fulltrúar vatnahjeraðanna hafa fylstu 
ástæðu til þess að vilja komast að, hver 
andi þingsins er um málið, jafnframt 
því að láta eigin vilja sinn í Ijós um 
mesta áhugamál kjósenda sinna og 
j afnvel alls landsins. Jeg vil því ein- 
dregið mótmæla dagskránni, því ef 
nokkurt þingmál verðskuldar, að um 
það sje rætt, þá er það fossamálið. Og 
ef nokkrir þm. greiða alkvæði með 
þessari rökstuddu dagskrá, þá eru það
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J?eir, sem engar framkvæmdir vilja í 
málinu, og er niest umhugað um, að 
pað sje dregið á langinn.

Pjetur Jónsson: Je^ er nokkurn veg- 
inn á sama ináli og hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.), að það hefði raunar ckki þurft að 
liggja fyrir þessu þingi að rseða þetta 
mál. Lít jeg svo á, að stjórnin, scm 
búin var að sækja um lausn, hafi ckki 
verið knúð til að skifta sjer af rnálinu, 
heldur sú stjórn, sem tekið gæti málið 
að sjer, sem slík, til fullkomins flutn- 
ings. En úr því málið cr komið fram 
í þinginu, get jeg samt ekld verið því 
sainþykkur, að það sje felt frá nefnd, 
Jcg álít, að málið hafi heldur en hitt 
gott af þvi, að það skýrist fyrir mönn- 
um og nienii glöggví sig cnn þá bctur 
á því. Jcg ætlast ekki til, að það sje 
látið {gd'pi fyrir þinginu; því við úrslit- 
um býst jeg ekki í þetta sinn. En ef 
við þingm. sitjum hjer saman uin all- 
langan tíina hvort sem cr, sýnist, að 
rjett sjc að nota tímann til þess að 
átta sig betur á málinu. Jeg segi fyrir 
mig, að jeg hefi ekki haft tiina til að 
lesa það niður i kjölinn, og jeg get vel 
búist við því, að svo sje um fleiri.

Sem sagt, jeg álit, að málið græði á 
því, að nefnd sjc kosm i það, sem ræði 
það meðan timi vinst til, en vil þó ekki, 
að það lcngi þingið fram yfir þarfir 
fyrir önnur málefni þingsins.

Sveinn Björnsson: pað, sem kom 
mjer til þess að taka til máls, voru orð 
hv. 1. þm. Árn. (E. E.). Hann sagði, 
að þeir einir greiddu atkv. með hinni 
rökstuddu dagskrá, sem engar fram- 
kvæmdir vildu í máli þessu. pað sýnist 
vcra skoðun hv. þm, (E. E.), að ekki 
sjc hægt að sýna máli þessu alúð á ann- 
an hátt en að kjósa í það nefnd Jeg

vil, fyrir hönd þessara manna, mót- 
mæla ummælum þcssum, og er alger- 
lega gagnstæðrar skoðunar. Jeg áíít, að 
það mundi að eins tefja fyrir niálinu 
að setja það í nefnd. Hv. 1. þm. Rang. 
(Gunn. S.) mintist á ótta og sagði, að 
það væri óttinn við dráttínn og skrif- 
finsku, sem setti beyg í menu í 
þcssu máli. Sá ótti grcip mig, fyrst 
þcgar jcg sá þcssa bók (neíndarálitin), 
og gct jeg vel ímyndað injer, að marg- 
ur kjósandi eigi fult í fangi með að 
átta sig á málinu við lestur þessarar 
miklu bókar. pví meiri skriffinska, þvi 
erfiðara vcrður fyrir kjósendur að átta 
sig. Að fara nú að setja málið í nefnd 
cr sama sem að auka skriffinskuna og 
gera möiinum cnn þá erfiðara að kynn- 
ast kjarna málsins. Mjcr fins-t frckari 
ástæða til þess, að gerður sje útdrátt- 
ur, liandhægur og skilglöggur útdrátt- 
ur, úr þessu mikla nefndaráliti; það 
mundi auka skilning manna á málinu 
og vcrða því til margfalt meiri bless- 
unar en þótt mcnn færu að setja það 
í einhverja pappírsncfnd og bæta við 
enn einu skriffinskuncfndaráliti. pað 
hcfir verið tekið fram, að þau storf, 
sein vanti enn til undirbúnings mál- 
inu, liggi sist best við starfi þingnefnd- 
ar, og því er jeg algerlega samþykkur. 
Jcg vil sýna riiálinu fuilkomlega al- 
úð, en það vantar enn þá rannsóknir, 
seui geta leiðbeint mönnum og koníið 
mönmriri i skilning um, hvernig 
þctta mál liggur fyrir „praktiskt“. Áð- 
ur cn þetta er fengið getur engin stjórn, 
ekkert þing, og eigi heldur kjósendur, 
tekið afstöðu í niálinu.

Jeg vil eindrcgið, að rannsóknir sjeu 
gerðar, og legg áhcrslu á það.

Hv. 1. þm. S.-p. (P. J.) ljet það í 
Ijós, að það væri verkefni fyrir þing- 
nefnd að lesa sig inn i málið. Getur
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verið. En ekki virðist mjer heppilegt 
að lcngja þlngið lil þess að nota þing- 
límann cins og nokkurskonar upplestr- 
arlevfi fvrir þá nefnd. Hins vcgar tel 
jeg eðlilegt, að kosin sje sjerstök nefnd 
til að níhuga tilboð þau, um afhend- 
ingu í hendur landsstjórnarinnar á 
Sogsfossunum, sem stjórninni munu 
hafa borist.

Jcg hcld, að það væri æskilegast, að 
þingið reyndi að ljúka sem fyrst störf- 
um sínum, og álit jeg, að á því hvíli 
cngin skylda að steypa sjer út í niála- 
lengingar, sem ekkert er upp úr að 
hafa, af einhverri fordild. Jeg get því 
greitt rökstuddu dagskránni atkvæði 
mitt og er sammála hæstv. atvinnu- 
málaráðherra (S. J.), er hann sagði, 
að hann áliti, að stjórnin og hv. deild 
gæti vel sætt sig við þessa dagskrá.

Atvmnumálaráðherra (S. J.): pó að 
jeg geti sætt mig við það, þá má það 
ckki skiljast svo, að jeg geri það fyrir 
hönd flokks þess, er jcg telst til. Ræð- 
ur margra hv. þm. benda í þá átt, að 
málið sje tekið til umr. Jeg bað um 
orðið vegna atriðis, sem kom fram í 
ræðu hv. þm. Dala. (B. J.) og hv. 1. 
þm, Reykv. (Sv, B.). Hinn fyrnefndi 
var ekki vonlaus mn, að útvega mætti 
útlendan ráðunaut til að athuga mál- 
ið. Jeg vil geta þess, að ekkert hefir 
enn þá verið gert til að útvega hann 
nú þcgar, en tilraun hefir verið 
gerð i þá átt, að það gæti síðar orðið. 
Mjer dylsf ekki, að á þessu atriði bygg- 
ist mjög mikið, og mun komandi stjórn 
taka það mál til athugunar og úr- 
greiðslu.

Eiríkur Einarsson: Að eins stutf at- 
hugasemd. pað gleður mig, að hv. 1.

þm. Rcykv. (Sv. B.) vill sýna málinu 
alúð — en einkennilegt að vilja endi- 
lega fá útdrátt úr þessu nefndaráliti. 
Hv. þm. (Sv. B.) getur ekki vcrið al- 
vara, ef hann vill halda því að þing- 
inu, að almenningur geti á nokkurn 
hátf áltað sig betur á málinu með út- 
drætti af öllum þeim tvístraða vilja, 
er lýsir sjer í skrifum fossanefndar- 
innar. Jeg held, að það yrði fremur til 
þess að rugla þjóðina. Jeg vil endurtaka 
það, að þar scm nýtt þing er kosið, þá 
getur líka verið kominn nýr vilji inn 
í þingið. (B. J.: Gamall) Jeg álít, að 
það sje sæmra að gefa þessu alvarlega 
máli gaum heldur en að skrífa æsinga- 
greinar í misjöfn blöð fvrir kosning- 
ar um það mál, sem helst þarf að ræða 
m,cð stillingu. Jeg verð að álita, að 
eitthvað blandinn vilji liggi á bak við 
það, að bera fram svo hljóðandi rök- 
studda dagskrá, eins og hjer hefir fram 
komið, eða vilja styðja hana.

Sigurður Stefánsson: Út af fyrirspurn 
hv. 1. þm. Rang. (Gunn. S.), hvort jcg 
viiji ekki taka aftur hina rökstuddu 
dagskrá mína, þá svara jeg því, að jeg 
vil það ekki. Jeg gekk ekki að því 
gruflandi, að henni yrði mótmælt — 
enda hefir sú raunin orðið á, og nú 
álít jeg, að fossamálið hafi ckkert gott 
af því að vera setf í nefnd.

Stjórnin játar því, að hún hafi ekki 
haft tök á því að afla sjer upplýsinga 
um málið, og hún á þó óneitanlega 
hægara með það en þingnefnd.

Jeg vcrð að frábiðja mjer þær gct- 
sakir hv. 1. þm. Árn. (E. E.), að hjer 
liggi nokkur fiskur undír steini. Jeg 
þykist hafa engu minni áhuga á fossa- 
málunum en hv. þm. Austanverja.

pegar þingið vísar máli til stjórn- 
arinnar, og þegar stjórnin leyfir sjer
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að lcggja málið ókarrað í'yrir þingið 
aftur, þá er eina rjetla aðferðin að 
fá hennt málið aftur í hendur. Virð- 
ingu þingsins er misboðið nieð fram- 
komu stjórnarinnar, að hún skuli leyfa 
sjer að koma mcð málið í slíku ásig- 
komulagi og það cr í. Að vissir þm. 
hafi mciri formlegan rjett lil þess að 
tala um málið cn aðrir, það skortir 
mig skilning lil að skilja.

Magnús Pjetursson: Jeg skal að eins 
nefna eitt eða tvö atriði, sem jeg æll- 
aði að leggja dálílið mciri áherslu á en 
hinir ræðumennirnir hafa gert, seni 
stutt hafa þá dagskrá, sem hjer er fram 
komin.

Og verð jeg þvi að taka í sama 
strenginn og hv. 1 þm. Rcykv. (Sv. 
B.) um það, að hv 1. þm. Árn. (E. 
E.) skuli leggja svona órökstuddan 
sleggjudóm á þá menn, er greiða kunna 
þcssari dagskrá atkvæði sitt; því að það 
eru að eins sleggjudómar, scm hann 
kveður upp, án þess að þeir hafi við 
rök að styðjast. Og tel jeg naumast 
vansalaust fyrir hv. þm. (E. E.) að 
fara svo stórum orðum um hug þess- 
ara manna til sjálfs aðalmálsins, þar 
sem hann enga hugniynd g’ctur haft 
um slíkt. Svo vil jeg lcggja áherslu 
á annað, það, að mjer þykir hv. 1 þm. 
Árn. (E. E.) hafa farið þar nokkuð 
mikið kringum sjálfan sig og komið, 
vægast talað, undarlega fram, með þvi 
að hann hefir bæði nú og fyr, ásamt 
öðrum hv. þm., lagt áherslu á, að þctta 
þing verði sem styst. En svo tók hann 
það fram í simii fyrstu ræðu um þetta 
mál, og Ijet ótvírætt þá skoðun í ljós, 
að þetta mál bæri að taka fyrir og 
láta nefnd fjalla um það, og tilgangur- 
inn var sá, að hún gæti komið fram

Alþt. 1920. C. (32. löggjafarþing).

með till. í því, svo að menn áttuðu sig 
betur á málinu. En hvcrnig ætti það 
að vcrða án þess, að menn ræddu mál- 
ið ítarlega, en við það hlýtur þingtím- 
inn að lengjast.

pað þarf þá að kjósa 12 manna 
nefnd í málið, því jeg tel sjálfsagt, að 
hv. Ed. vilji verða samferða, og biða 
eftir því, að þessir 12 menn komi sjer 
saraan, eða þá komi kann ske allir með 
till. i þvi, till., scm eiga að vera svo 
rökstuddar, að þjóðin geti áttað sig á 
þcim og haft not af þeim; þá blýtur 
mjög mikill timi að fara i það, svo 
mikill, að jeg' er sannfærður um, að 
þá vcrður þetta þing sumarþing' að 
lokum.

Jeg lít svo á, að þegar talað er um 
að greiða atkv. um þessa dagskrá, þá 
sje i raun og veru verið að ræða um, 
hvort þctta þing' eigi að verða langt 
eða stutt, og þeir, scm greiða dag- 
skránni atkv., greiða nm lcið atkv með 
því, að þctta þing skuli ekki lengja að 
óþörfu, (pór. J.: Heyr!) og sjest þá best, 
hver hugur fylgir máli hjá þeim, sem 
hæst hefir í látið uni að stvtta þing- 
tímann

Magnús Kristjánsson: Allmargir hv. 
þm. hafa gert mjcr þann heiður, að 
minnast á afstöðu mína til þessa máls, 
en jeg sje ekki ástæðu til að fara mörg- 
mn orðum um það, nje heldur það, 
hvort sæmilegt sje að vísa málinu á 
bug, eins og hjcr hcfir vcrið talað um. 
pó get jeg ckki stilt mig um að vikja 
nokkruin orðum að smáhníflum, sem 
hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) sendi mjer.

Hann var mjög kampakátur yfir því, 
að jeg' væri að gera gælur við hæstv. 
atvinnumálaráðherra (S. J.); hann hef- 
ir nú sjálfur lýst því yfir, að þessi um-

8
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mæli væru tilhæfulaus, eins og fleira 
lijá þessum hv. þm. (G. Sv.), og get 
jcg því leitt það lijá mjer, scm annað 
marklaust hjal. En það var annað, sem 
sami hv. þm. (Sv. Ó.) hjelt fram og 
frekar gæti talist miður sæmilegt, 
þar sem hann gaf í skyn, að jeg væri 
nokkuð laus á kostunum. Jeg veit satt 
að segja ekki, hvort hjer hefir nokkur 
dýpri meining legið á bak við. En jeg 
held nú, að eins vel mætti segja, að sá 
þm. (G. Sv.) væri dálítið víxlaður á 
góðganginum.

Hv. þm. Dala. (B. J.) þarf jeg ekki 
að svara; hann veittist ekkert að mjer 
persónulega.

Aðalalriði þessa máls er það, að þáu 
frv’, scm hjer liggja fyrir, gætu orðið 
til þess, að greiða fyrir málinu, ef hv. 
þing sjer sjer fært að taka þau til íhug- 
unar, en.það er einmitt þetta, scm dag- 
skrármönnunum virðist vera svo mein- 
illa við.

það er hins vegar víst, að það eru 
margir aðrir hv. þm., sem óska eftir að 
fá þeim spurningum svarað sem fyrst, 
hvort leyfa eigi útlendum og innlend- 
um að starfrækja eitthvað af því ótæm- 
andi vatnsafli, sem er i landinu. þetta 
iiiá líta á frá tvcnnu sjónarmiði. Sum- 
ir vilja ekkert láta starfrækja, nema 
nokkur þúsund hestöfl Sogsfossanna til 
hagnýtingar fyrir Reykjavík.

Að þessu leyti álít jeg að það sje 
skylda þingsins að taka þessi frv. til 
meðfcrðar, til þcss að gera eitthvað til 
að fá þeirri spurningu svarað, sem jeg 
hcfi áður talað um.

Jeg skal svo eigi fara fleiri orðum 
um þetta, en að eins geta þess, að 
mig furðar á því, að hæstv. atvinnu- 
málaráðh. (S. J.) skuli taka því með 
þökkum. sem sumir hv. þm. hafa viljað 
drótta að lionum, að hann vilji fá aft-

ur framan í sig lagafrv. þau, sem hann 
hefir nú lagt fyrir þingið.

En jcg hygg, að hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) hafi leyft sjer að leggja alt of 
mikið í orð hæstv. atvinnumálaráðh. 
(S. J.), cnda mun það ekki rjett, að 
hæstv. atvinnumálaráðh. (S. J.) hafi 
verið að mælast til þess.

Gísli Sveinsson: Jeg vil leyfa mjer að 
mótmæla því, að svo kölluð vatnahjer- 
uð austanfjalls hafi nokkurn sjerstak- 
an rjett til þess, frekar en önnur hjer- 
uð landsins, að fara að grauta í vatna- 
lögunum, þar scm öllum kemur saman 
uni, að ekkert verði til gagns gert á 
þessu þingi, en öllum ætti að vera það 
fyrir mcstu, að málið fengi þá athug- 
un, scm þingið i fyrra stofnaði til að 
það fengi, áður en farið yrði að ráða 
því til lykta.

þótt þessi hjeruð hafi góð vötn renn- 
andi um sig, þá neita jeg því, að þess- 
ir menn hafi nokkurn sjerstakan rjett 
að fá málin inn á þingið nú, enda 
hefi jeg eigi heyrt annað á mÖrgum 
þessara fulltrúa cn að þeir hafi ekki 
liugsað sjcr annað en að þessi mál 
færu aftur út úr þinginu án frekari að- 
gerða.

JZm. S.-þ. (P. J.) vildi láta taka sjer- 
staklega fyrir annað mál, sem ekki er 
fram komið enn þá, cn þetta er á móti 
þingsköpum. Og það er enginn vafi á 
þvi, að það er óþarft að fara að skipa 
sjerstaka nefnd í mál, sem ekki er kom- 
ið fram enn, enda er það svo, að þetta 
mál heyrir alveg eins vel undir fjár- 
hagsnefnd eins og fossanefnd, en auð- 
vitað mætti þó skipa sjerstaka nefnd til 
þess að athuga það. Hv. þm. Ak. (M.
K.) þarí jeg ekki að svara; hann fór 
ekkert út í það, sem okkur grcindi á 
um.
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Og í lilefni af þvi, er hv. þm, sagði, 
að jcg hefði sagt, að hann væri að gera 
gælur við hæstv alvinnumálaráðh. (S. 
J.), skai jcg geta þess, að gælurnar 
komu ekki harðast niður á hæstv. at- 
vinnumálaráðh, (S. J.), heldur á þeim, 
sem næstir honum standa, og eru því 
engin meiðyrði í því. En livað snertir 
þau orð mín, að hann væri nokkuð laus 
á kostunum, að þau sjeu ósæmileg, 
þá voru þau að minsta kosti eins fyndin 
eins og það, sem hann sagði um mig, 
að jeg væri nokkuð vixlaður á góð- 

. ganginum,
pcgar hv. þm. (M. K.) komsl inn 

á cfnið. vildi hann, að þingið lýsti yfir 
því, hvort það vildi veita sjerleyfi eða 
ekki. En það er nú einmitt, sem helst 
þarf sjerstaks undrbúnings mcð, og það 
er þcss vegna ein af þeim siðustu spurn- 
ingum, sem þurfa að koma fyrir alla 
hv. þm. og þessa þjóð.

Jón Auðunrt Jónsson:, Mjer virðist 
deilan standa um það, hvort málið 
græði mcira á að komast i ncfnd cða 
verða vísað aftur til stjórnarinnar.

Af þeim ræðum, scm hjcr hafa kom- 
ið fram, og skv. skoðun niinni á niálinu, 
finst mjer, að málið fremur græði á að 
láta það biða reglulegs þings heldur 
en að setja þingnefnd í það.

Astæðan til þess cr sú, að jeg tcl 
málið munu tapa á því, að fara i nefnd 
án frekari undirbúnings eða rannsókn- 
ar, þvi það cr gefinn hlutur, að þar 
mundu vcrða eins margar skoðanir og 
mcnnirmr eru. ()g meðan það er víst, 
að þingið muni ckki ganga frá málinu, 
sje jcg því minni ástæðu lil að setja , 
málið í nefnd.

Jeg álít, að það hlyti að lengja þing'- 
tímánn, yrði málið setf í nefnd,;iog þar 
sem jeg álít, að málið myndi ekki græða

á neíndarskipun og ekki rjett að lengja 
þingtímann, mun jeg greiða dagskránní 
atkv. mitt.

Háttv. þm. N-ísf. (S. St.) ávítti
síjórnina fyrir að leggja málið fyrir 
þingið, en stjórnin getur haft fullgild- 
ar ástæður til þcss.

Margir nýir þm. liafa nú bæst við, og 
cinnig hafa raddir komið frá þeim um, 
að málið yrði nú lagt fyrir. En þrátt 
fyrir þetta álít jeg undirbúning máls- 
ins nú ekki svo góðan, að rjett sje að 
taka það fyrir þingið nú, og það því 
frcmur, sem það mun lengja þingtím- 
ann.

Jeg vona, að það hafi verið fljólræði 
hjá hv. 1. þin. Árn. (E. E.), er hann 
vildi vcila þcim hv. þm. ákúrur, cr 
fylgdu dagskránni, fyrir að þcir hcfðu 
ekki fulla alúð á málinu.

pað er ekki rjett, því hann hlýtur að 
skilja það, að allir hv. þm. og þjóðin 
i heild sinni hljóta að hafa fullan vilja 
og einurð í þessu máli. Og auk þess 
er dagskráin þannig orðuð, að engin 
ástæða er til að áííta, að hv. tillogu- 
maður komi með ákúrur á hæstv. 
stjórn, cnda er það algerlega ástæðu- 
laust.

Forseti: Mcð því enginn liefir beðið 
sjer hljcðs og atvinmunálaráðh. (S. J.) 
hefir óskað, að málið vcrði tekið út af 
dagskrá, þá mun jcg, ef liv. deild sam- 
þykkir það, verða við þeim tilmælum.

Forsætisráðherra (J. M.): pað er að 
cins stutt. athugasemd. Jeg minnist þess 
ekki, að því liafi verið neitað að taka 
mál út af dagskrá, þcgar sá ráðh., sem 
borið hefir fram málið, hefir æskt þess, 
og hefir það þá vcnjulega verið leyfl 
án atkvgr., en annars skal jeg ekkcrt 
leggja sjerstakt til þessa máls.
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Sigurður Stefánsson: Jeg skal vera 
því fylgjandi, að málið verði tekið út 
af dagskrá, ef það verður aldrei fram- 
ar á dagskrá tekið á þessu þingi.

porleifur Guðmundsson: Sje það ætl- 
unin, að þetta þing eigi að vera stutt, 
álít jeg, að það sje ekki rjett að koma 
fram með þessi frv.

Álít jeg, að í þessu máli megi ekki 
rasa í neinu fyrir ráð fram og beri því 
að rannsaka þau og íhuga betur, og álít 
því rjettast að taka málið út af dag- 
skrá.

pórarinn Jónsson: Eins og' kunnugt 
er, er nú mikil hreyfing uppi meðal 
þm. um að hafa þetta þing mjög stutt. 
Eigi nú að taka fyrir þessi mál, lengja 
þau þingið að minsta kosti um mán- 
uð, og þar sem þingið kostar um 3 þús. 
kr. á dag, mundi þettta verða um 90 þús. 
kr. kostnaðarauki, og með slíku ætla 
jeg ekki að greiða atkv.

Forseti: Jeg lýsi yfir því, að jeg mun 
neyta valds þess, er þingsköp veita for- 
seta, og tek mál þetta af dagskránni, 
og enn fremur næsta mál á eftir, frv. 
til laga um sjerleyfi til hagnýtingar á 
orkuvötnum og raforku.

Frv. var ekki á dagskrá tekið fram- 
ar og varð

ekki útrætt

2. Vatnsorkusjerleyíi.

Á 2. fundi i Nd., fimtudagiun 12. 
fcbr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um sjerleyfi til 
hagnýtingar á orkuvötnum og raforku 
(A. 11).

Á 4. fundi í Nd., laugardaginn 14.. 
fcbr., var frv. tekið til 1. u m r

Forseli íók málið af dagskrá.

Frv. var ckki á dagskrá tekið fram- 
ar og varð

ekki útrætt.

3. Stoínnn og slit hjúskapar.

Á 1. fundi í Ed.. þriðjudaginn 10. 
febr., var útbýtf

Frumvarpi til laga um stofnun og 
slit hjúskapar (A. 3).

Á 3. fundi í Ed., föstudaginn 13. febr.,. 
var frv. tekið til 1. u m r.

Forsæiisráðherra (J. M.): Frv. þetta 
er nú óbreytt eins og það var lagt fyr- 
ir síðasta þing. pá var að visu ekki mik- 
ið við það gert, heldur var, ef svo mætti 
segja, því vísað til stj órnarinnar aftur,. 
og því barið við, að búningur þess væri 
ekki sem heppilegastur. Auðvitað má 
dcila um málfærið á frv., en ekki get 
jeg viðurkerit það, að það sje þannig, 
að hið háa Alþingi hafi ástæðu til að; 
vísa frv. á bug þess vegna. Frv. er
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samið af lagadeild háskólans, og þykir 
mjer rjetl, að það komi fram í þeim 
búningi, scm, það þar hefir fengið.

En jeg vona, að háttv. deild láti 
þetta ckki verða þvi til hindrunar, að 
taka frv. nú lil athugunar, þótt tilmæl- 
mn síðasta þings að þessu leyti hafi 
ekki verið sint, enda er þeim hv. þm., 
sem nú skipa allsherjarnefnd þessarar 
hv. dcildar, vel trúandi til þess að 
brcyta búningi frv., ef þurfa þykir. — 
Hins vegar býst jeg ekki við því, að 
frv. verði breytf mikið að cfni til. pað 
cr svo vel hugsað og undirbúið, bæði 
af aðalhöfundi þcss hjer og þcim 
nefndum á Norðurlöndum, sem samið 
hafa frv., scin hann hefir farið cftir, að 
hjer verða sennilega ekki gerðar á því 
stórfeldar breylingar cða bætur, þótt 
einstök atriði geti auðvitað valdið 
ágrciningi.

Alveg sama máli cr í rauninni að 
gcgna um hin tvö stjórnarfrv., scm nú 
cru á dagskrá, og þarf. jeg þvi ckki 
frckar um þau að ræða að sinni. En 
þegar væntanlegar brtt. koma frá ncfnd- 
inni, cr fyrsf tínii til að ræða einstök 
atriði.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg vil láta 
þess getið, í sambandi við þctta mál, að 
aðalástæða þess, að það varð ekki út- 
rætt nje afgrcitt frá allsherjarncfnd 
þessarar deildar í fyrra, var sú, að 
nefndin var svo önnum kafin við önn- 
ur störf, að þessi frv. komust ekki að. 
Jcg hefi að vísu ekki fyrir mjer nú skrá 
yfir störf nefndarinnar, en vona þó, að 
hv. þm. sjeu þau svo kunn, að þeir 
virði ncfndinni til vorkunnar, þótt hún 
hafi ekki getað afgreitt þessi mál þá.

Forsætisráðherra (J. M.): Jcg viður- 
kenni fyllilega, að allsherjarnefnd hefir

venjulcga alt of mikið að starfa, I min- 
um augum eru því orð hv. þm. Seyðf. 
(Jóh. Jóh.) fullgild afsökun, að því er 
það snertir. En í nál. kom þó meira 
fram það, að ganga þyrf ti betur frá frv. 
en gert var, sjerstaklega orðfærinu. Ef 
til vill stafar þetta sjerstaklega frá þcim 
hv. þm., sem í fyrra var falin sjerstök 
athugun frv.

Annars vona jeg, að á þessu þingi 
vcrði nefndin ckki svo störfum hlaðin, 
að hún fái ekki annað þessum frv.

Forseti: Jeg get, scm forseti deildar- 
innar, borið um það, að allsherjarnefnd 
hafði í mjög mörgu að snúast og margt 
að starfa, og vil bæta því við, að hún 
vann það vel og á all lof skilið fyrir.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2, umr. með 12 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 302) með 12 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. Frv. var því 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

e k k i ú t r æ 11.

4. Óskilgetinn born.

A 1. fundi í Ed., þriðjudaginn 10. 
fcbr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um afstöðu for- 
eldra til óskilgetinna barna (A. 4).

Á 3. fundi í Ed., föstudaginn 13. 
fcbr., var frv. tekið lil 1. u m r.

Enginn tók lil máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. irnir. með 11 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 302) með 11 shlj. atkv.

Nefndarálit koni ekki. Var frv. þvi 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

ekki útrætt.

5. Skilgetin börn.

Á 1. fundi i Ed., þriðjudaginn 10. 
febr., var útbýlt

Frumvarpi til laga um afstöðu for- 
eldri til skilgetinna barna A. 5).

Á 3. fundi í Ed., föstudaginn 13. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r

Enginn tók tií máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 11 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 302) með 12 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. Var frv. því 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

ekkiútrætt.

6. Skipulay kanptúna og sjávarþorpa.

Á 1. fundi í Ed., þriðj udaginn 10. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um skipulag kaup- 
túna og sjávarþorpa (A. 6).

A 4. fundi i Ed., laugardaginn 14. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): pað 
vill svo einkennilega til, að öll mál á 
dagskrám í báðum deildum lúta at- 
vinnudeild. Jeg get því ekki haft langí 
mál um hvert mál út af fyrir sig; enda 
hyg g jeg, að þess gerist alls ekki þörf.

Jeg skal taka það fram, að þetta frv. 
hefir fengið allgóðan undirbúning af 
læknuni og byggingarfróðum mönnum.

Jeg vildi lielst, með leyfi hæstv. for- 
sela, minnast á liitt frv., sem sje 2. 
mál á dagskrá, um leið. Frv. um einka- 
leyfi cr gamall kunningi, eftirlegukind 
frá í fyrra. Hv. Nd. hafnaði hvorki frv. 
nje samþ. það, heldur varð það í hóp 
hinna „óútræddu“ mála, Skal jeg ekki 
lengja nmr. að sinni.

Halldór Síeinsson: J>ó að frv. ætti að 
rjettu lagi að fara í allsherjarnefnd, þá 
leyfi jeg mjer að leggja það til, að því 
verði vísað til mcntamálanefndar, sök- 
um þcss, að allsherjaraefnd er ávalt um 
of störfum hlaðin, en mentamálanefnd 
hefir á hinn bóginn litlu að sinna.

Forseti: Jcg styð till. hv. þm. Snæf. 
(H. St.);, mcð því að frv. heyrir að 
nokkru leyti undir starfssvið menta- 
málanefndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 13 shlj. 

atkv. og til mentamálancfndar (sjá A. 
bls. 302) með 13 shlj. atkv.
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Nefndarálit kom ekki. Var frv. þvi 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

e k k i ú t r æ 11.

7. Einkaleyfi.

Á 1. fundi í Ed., þriðjudaginn 10. 
fcbr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um einkaleyfi 
(A. 7).

Á 4. fundi í Ed,. lauga'rdaginn 14. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti: Jeg vil leyfa mjer að gera 
það að till. minni, að frv. verði vísað 
til fjárhagsnefndar, því í hcnni á sæti 
hv. 2. þrn. G.-K. (B. K,), sem jeg veit 
að hcfir kynt sjer málið mjög ræki- 
lega.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13. shlj. 

atkv. og til fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 
300) mcð 10 shlj. atkv.

A 12. fundi í Ed., fimtudaginn 26. 
febr., var frv. tekið til 2. u m r. (A. 7, 
n. 72, 74).

Frsm. (Björn Kristjánsson): Frv. 
þetta var borið fram af stjórninni á 
síðasta þingi hjer í deildinni og var 
samþ. hjer; kom svo til Nd. og komst 
þar í nefnd.

Jeg get vel skilið, að nefndin hjer í 
dcildinni hafi kynokað sjcr við að gera 
þær breytingar á frv., scm þurfti, því

annaðhvort var að gera, að breyta 
því svo mikið, eins og hjer er farið 
fram á, eða láta málið niður falla.

Af því mál þctla kcmsl sjáanlega ekki 
fram á þcssu þingi, get jeg að þessu 
sinni látið mjer nægja að fara að cins 
út í nokkur meginatriði breytinganna, 
scm óhjákvæmilegar cru. ef frv. á fram 
að ganga. Jeg get hugsað mjer, að menn 
kunni ef til vill, margir hverjir, að álíta 
vcrkefnicinkaleyfislagavíðtækara cnþað 
cr i raun og vcru: svo sem að mcð þeim. 
eigi að fást ábyrgð fyrir því, að viðkom- 
andi uppfundning sje hvcrgi til í heim- 
inum yfirleitt áður. En þetta cr mis- 
skilningur. pað er frá laganna sjónar- 
miði nóg, cf uppfundningin er ekki 
áður tii í landinu sjálfu, hjá innlend- 
um mönnúm, eða hefir ekki verið skrá- 
sett þar af útlenduni mönnum.

Jeg vil síðan, eftir þessar almennu at- 
hugasemdir, lcyfa mjer að fara stutt- 
lega yfir helstu brtt., sem fram eru 
bornar. Sú fyrsta er að eins orðabreyt- 
ing, og sama cr í rauninni að segja. 
um þá aðra og þriðju. í síðara lið 3. 
brtt. er þó um það að ræða að bæta 
dálitlu aftan við grcinina, sem i sjálfu 
sjer er þó ekkert aðalatriði, en litur 
betur út út á við og er í samræmi við 
dönsku lögin um þetta efni,

Fjórða till. er aftur á móti höfuð- 
breyting Hjer cr það scm sjc nauðsyn- 
lcgt, vegnaýmsra aðstæðna ogstaðhátta, 
að hafa einkalcyfistímann að minsta 
kosti ekki skcmri en annarsstaðar, 
ef nokkur viss von á að vcrða um arð 
af uppfundningunni.

Um leiðirnar til þess að verðlauna 
uppfundningar þcssar er aftur á móti 
það að segja, að þær gcla verið tvær, 
önnur að ríkið veiti verðlaun fyrir upp- 
götvanir, sem mun fátítt, og hin að 
láta kaupandann borga vcrðlaunin í
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ofurlítið hærra söluverði, er uppfundn- 
ingin er komin á markaðinn. pessi leið 
cr nú víðast farin, og svo er hjer. En 
einmitt til þess, að slík aðferð geti bor- 
ið sæmilegan árangur fyrir þann, sem 
uppfundninguna hefir gert, og hann 
haft af henni einhvern gróða, þarf 
einkaleyfistími hans að vera trygður 
svo langur, sem jcg benti áður á. Má 
í minsta lagi gcra ráð fyrir 15 árurn, 
en þau hefðu þó heldur átt að vera 
hjer 20.

7. gr. er líka höf uðbreyting. Við færð- 
um nefnilcga gjaldið niður þannig, að 
það er 20 kr. fimm fyrstu árin, næstu 
5 árin 30 kr. og síðustu 5 árin 100 kr. 
pötta er reyndar ckki alveg i samræmi 
við það, sem er í öðrum löndum, en 
ástæðan fyrir því er sú, að einkalcyfið 
verður ckki notað eins mikið hjer og 
annarsstaðar. Gjaldið samkvæmt stjórn- 
arfrv. mundi vcrða með stimpilgjaldi 
1100 kr. fyrir 15 ár, I Noregi mun það 
vera 510 kr. fyrir jafnlangan tíma, og 
í Danmörku ekki fullar 700 kr. pað er 
því augljóst, að gjaldið er of hátt, þeg- 
ar miðað er við markaðsstærðina í 
hverju af þessum löndum. Hin brtt., við 
7. gr., er eins og til samræmis. priðja 
höfuðbrcytingin er við 9. gr., að stjórn- 
arráðið skipi 3 manna nefnd, einkaleyf- 
isncfnd, cr sitji 5 ár í senn.

Erlendis er vanalegt að hafa 5 manna 
ncfnd, en hjer mun nóg að hafa að eins 
þriggja. Einnig er það gert til þess að 
vekja sem best traust á ncfndinni úti 
i frá, að í nefndinni á að eiga sæti cinn 
lögfræðingur, er hafi skilyrði til að 
vera hæstarjettarmálaflutningsmaður. 
Framhaldið cr framhald af dönsku lög- 
unum. Allar þær breytingar, er hjer 
koma, eru bein afleiðing af höfuðbreyt- 
ingunni, og yfir það hleyp jeg. Síðan 
er ekkert nýtt frá nefndinni, nema í 20.

gr., þar sem hún hefir fært niður sekt- 
arákvæðin, þvi að brotin skaða ekki 
eins kærandann hjer og í öðrum lönd- 
um, vcgna þess, að uppgötvunin selst 
hjer miklu minna en annarsstaðar tíðk- 
ast. Annars þarf ekki að skýra þetta 
betur, það sjest alf af greinargerðinni. 
Stjórnin tók fram í ástæðum sínum í 
fyrra, að það gæti verið, að íslenskir 
dómstólar væru ckki færir til að dæma 
cinkaleyfismál. Dómstólarnir ættu að 
vcra færir um að dæma þau. Dómar- 
arnir eru ekki t. d útgerðarmenn, iðn- 
aðarmenn eða bændur, og þó dæma 
þeir í þeirra manna málum. Dómsmál 
landsins hafá nú breyst mikið, þar sem 
hæstirjettur er kominn. Dómarar dæma 
cðlilega eftir þeim skjölum, er í það og 
það skiftið eru lögð fram, í slíkum 
málum eins og öðrum.

Jeg ætla ekki að tala lengur, það er 
að cins til að draga tímann. En ieg 
mun svara, ef einhver hv. þm. skyldi 
æskja frekari upplýsinga. Frv. ætti að 
verða í samræmi við dönsku lögin. Jeg 
vona, að hæstv. forseti vilji bera frv. 
undir atkv., og hv. deild taki breyting- 
unum vel.

SigurSur Jónsson: pegar jeg flutti 
þetta frv. á þingi, sem atvinnumála- 
ráðh., þá gat jcg þess, að það væri eftir- 
legukind frá þvi i fyrra, því þá var eins 
og nú ekki tími til að ræða það í Nd. 
Jeg hjelt, að jeg væri málinu kunnug- 
ur, cn cr jeg sje breytingarnar, þá verð 
jeg að játa, að jeg er ekki nógu vel 
undir það búinn að greiða atkv. um 
það eða brtt. nefndarinnar, sem eru 
fjölda margar og koma mjer nú fyrst 
fyrir augu. Nefndin hefir lagt mikla 
rækt við málið, og hefir hún komið 1 
ljós í mörgum brtt. Jeg vil málinu það 
besta, cn hygg ekki, að því liggi svo ár
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að það þurfi að hrapa að því á þessu 
þingi.

Jeg vildi skjóta því til hv. flni. (B.
K.), hvort hann væri á nióti því, að 
málið yrði lekið úf af dagskrá i dag, 
því það er lítil von til þcss, að frv 
komist í gegnum þingið að þessu 
sinni.

Frsm. (Björn Kristjánsson): Jeg get 
því miður ekki orðið við ósk hv, 3. 
landsk. þni. (S. J.), því nefndin er ekki 
á einu máli um það,

Halldór Steinsson: Jcg vildi að cins 
taka i sama strenginn og háttv. 3. 
landsk. þm. (S. J.). Jeg tel ekki, að hv. 
deild hafi haft nægilegan tima til að 
athuga hrtt.

pað var ljót skyssa eða glapræði að 
taka til vissan dag, er slíta skyldi þingi. 
()g þar sem tíminn var tiltekinn svo 
stuttur, þá verður afleiðingin sú, að 
mörg mál verða að sitja á þakanum, cða 
þá að þau ná frani að ganga í flaustri.

petta mál er allstórt, og ncfndin hef- 
ir athugað það vel, en gcrt svo miklar 
breytingar á þvi, að frv. cr gerbreytt. 
Jcg cr ekki undir það búinn að greiða

atkv. með eða móti frv., enda skaðar 
það málið ekkert. þótf það dragist tit 
næsta þings.

Jeg mæli því með því, að málið.verði 
tekið út af dagskrá, þar sem það er 
mjög ólíklegt, að það komist í gegnum 
Nd.

Forseíi: Ncfndin hefir lagt mikla 
rækt við þetta mál, og á hún þakkir 
skilið fyrir það. Jeg skil vel, hvað þess- 
2 hv. þm. gengur til, er þeir stinga upp 
á því að taka málið út af dagskráð Og 
jcg skil cinnig, hvað frsm. (B. K.) geng- 
ur til.

En jeg vil taka til greina lill. þessara 
hv. tveggja deildarmanna og taka mál- 
ið út af daskrá, en jeg mun, ef frsm, 
(B. K.) æskir þess, taka það til með- 
fcrðar á næsta fundi, sem haldinn verð- 
ur seinna í dag.

Umr. frestað.

Frv. var ekki á dagskrá tekið fram- 
ar og varð

e k k i ú t. r æ 11.

Alþt. 1920. C. (32: Jöggjafarþing). 9



B. Þingmannafrumvörp.

1. Skipun prestakalla [isaíjaröar- 
prestakail].

Á 3. fundi í Nd„ föstudaginn 13. febr., 
var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 45, 16. nóv. 1907, um skip- 
un prestakalla (A. 16).

Á 5. fundi í Nd., þriðjudaginn 17. 
febr., var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 6. fundi í Nd., miðvikudaginn 18. 
febr., var frv. aftur tekið til 1. umr.

Flm. (Sigurður Stefánsson): Jeg kom 
fram með frv. þetta í þingbyrjun í 
fyrfa, samkvæmt áskorun frá sóknar- 
mönnum i Hólshreppi, sem hefir mcð- 
mæli frá hjeraðsprófasti og biskupi.

En frv. dagaði uppi á þinginu í 
fyrra.

Jeg býsl við, að forlög þessa frv. verði 
lík og forlög hins frv., að það verði sett 
í nefnd, jafnvel þótl það sje miklu yfir- 
gripsminna og auðveldara viðfangs. Vil 
jeg fylgja því úr garði með nokkrum 
orðum.

Eins og öllum er kunnugt, er ísa- 
fjarðarkaupstaður og Hólshrcppur eitt 
prestakall. En á prestakalli þessu bafa 
orðið mjög miklar breylingar síðustu

árin, sem valdið liafa því, að prestur- 
inn á ísafirði á miklu crfiðara með að 
þjóna Hólshreppi en áður. Kostar sú 
þjónusta nú orðið margar þúsundir 
króna á ári. Hver ferð frá ísafirði til 
Bolungarvíkur kostar á annað hundrað 
krónur. Og sóknarmönnum Hólskrepps 
er því mjög dýrt að ná í prest til auka- 
vcrka, en aukaverkin eru mikil, þar 
scm safnaðarmenn i Hólsbreppi eru 
orðnir á fjórða þúsund. Jeg tók það 
fram í fyrra, að presturinn getur varla 
farið ferðir þessar nema á sjó. Land- 
ferðir eru mjög hættulegar, með fram 
bröttum og grýttum hamrahlíðum að 
fara, enda hefir hlotist af því manns 
bani, eins og menn muna. Auk þess 
liefir fólkinu fjölgað svo í Hólsbreppi, 
að það er ofvaxið einum manni að 
anna báðum prestaköllunum. Prestur- 
inn hefir og lýst yfir því, að sjer sje 
stórtjón cfnalega að því að þjóna Hóls- 
hreppi, því að þau gjöld, sem hann 
fái fyrir störf sín þar, nemi ekki kostn- 
aðinum. Og þó að laun prcsta hafi dálít- 
ið verið bætt, hygg jeg að þau sjeu 
ekki svo mikil, að þeir sjeu ofhaldnir 
af þcim.

Jeg skal ekki cndurtaka það að þessu 
sinni, sem jeg sagði um mál þetta í 
fyrra. Jeg veit, að áhuginn fyrir skift- 
ingunni er ekki minni á ísafirði en í 
Hólshreppi. Synjun þessa máls mundi 
sennilcga leiða til þess, að söfnuðurinn
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í Hólshreppi sjái sig ncyddan til að 
segja sig úr þjóðkirkjunni og stofna 
fríkirkju. pó að jeg telji J?að undir liæl- 
inn lagt, að málið nái fram að ganga 
á þessu þingi, vildi jeg samt hreyfa því. 
Reyndar ætti framganga þess ekki að 
þurfa að taka langan tíma, þar sem 
allar ástæður eru þingheimi kunnar.

Ef frv. verður vísað til nefndar, vildi 
jeg leyfa mjer að óska, að það fari til 
allsherjarnefndar.

Jón Auðunn Jónsson: Jcg get tckið 
undir það með hv. þm. N.-ísf. (S. St.), 
að skifting þessi er mjög mikið áhuga- 
mál ísfirðinga. í fvrsta lagi af því, að 
presturinn gctur ekki annað báðum þess- 
um sóknum, svo vel sje, og í öðru lagi 
þess vegna, að hann hefir gefið það í 
skyn, að hann mundi, ef til vildi, segja 
af sjer, ef ekkert yrði af skiftingunni, 
því að eins og tekið hefir verið fram, 
bíður hann fjárhagslegt tjón af ferð- 
unum úl í Hnífsdal.

Jeg skal svo ckki lcngja umr. frekar, 
en óska, að málinu verði vísað til alls- 
herjarnefndar, og vænti, að unnist geti 
timi til, að það komist áfram á þessu 
þingi.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 16 : 1 

atkv. og til allsherjarnefndar (siá A. 
bls. 305) með 15 shlj. atkv.

Nefndarálij kom ckki. Var frv. því 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

e k k i ú t r æ 11.

2. Skipun prestakalla [Suðurdala- 
þing].

Á 5. fundi í Nd., þriðjudaginn 17. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um, breyting á 
lögum nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun 
prestakalla (A. 20).

A 7. fundi í Nd., fimtudaginn 19. 
fcbr., var frv. tekið til 1, u m r.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg vænti 
þess, að hv. þm. hafi lesið þá ítarlegu 
greinargerð, sem fvlgir þessu frv„ frá 
Árna lækni Árnasyni. Jeg þarf engu við 
þá greinargerð að bæta, þvi Árni er 
kunnugri þessu máli en jeg, og get jcg 
ekki skýrt þar betur frá cn hann ger- 
ir. Jeg sje hcldur ekki áslæðu til að lesa 
upp brjefið, vona, að þm. hafi Iesið 
það og þeir lcsi, sem eiga það cnn ógert.

pað mælir alt með því, að það, sem 
frv. fer fram á, fái að haldast óbrcytt 
eins og verið hefir frá ómunatíð. En 
jeg vil benda á, að nauðsynlegt er, að 
málið fái framgang þegar á þcssu þingi. 
pað gctur vel vcrið, að Ólafur prófast- 
ur Ólafsson scgi af sjer í vor, og verð- 
ur þá sameiningin framkvæmd, cf þetta
frv. er ekki orðið að lögum.

Jeg vil benda þeirri nefnd, sem um 
þetla mál fjallar, á það, að hvergi er 
hægt að fá nánari upplýsingar cn hjá 
prófasti, sem nú býr hjer í bænum í 
vetur og hefir þjónað þessu brauði i 
mörg ár.

Jeg vænti þcss, að hv. deild lofi frv. 
að ganga til allshcrjarnefndar, sem nú 
hefir 2 svipuð mál til meðferðar

ATKVGR.
Frv visað til 2. umr. með 17 shlj.
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atkv. og til allsherjamefndar (sjá A. 
bls. 305) með 18 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. Var frv. því 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

ekki útrætt.

3. Skípnn læknishjeraöa [Bakka- 
hjerað].

Á 5. fundi í Nd... þriðjudaginn 17. 
febrúar, var útbýtt

Frumvarpi til 'laga um breyting á lög- 
um nr. 34. 16. nóv. 1907, um skipun 
læknishjeraða o. fl. (A. 22).

Á 7. fundi í Nd., fimtudaginn 19. 
febrúar, var frv. teldð til 1. um.r.

Flm. (Björn Hallsson): Við fhitnm. 
þessa frv. höfðum komið fram með 
það áður en ákveðið var, að þingið 
skyldi vera eins stutt og unt væri. — 
En jeg býst ekki við, að þetta frv. þurfi 
að tefja þingið lengi. það er gamall 
kunningi og hefir verið til umr. á 3 
þingum. Á siðasta þingi komst það í 
gegnum þessa hv. deild, en dagaði uppi 
í hv. Ed. — í greinargerð fyrir frv. cr 
drepið á ástæðurnar, sem lil þess liggja, 
og eru þær svo margteknar fram, að 
óþarfi virðist að rifja þær upp nú. En 
af því að hjer er mikið af nýjum hv. 
þm., sem ef til vill hafa ckki kynt sjcr 
málið, þá ætla jeg að fara um það 
nokkrum orðum.

pað er farið fram á það, að Hróars-

tunguhjeraði verði skift í tvent, og 
verði Borgarfjörður sjerstakt læknis- 
hjerað, en hitt hjeraðið myndist af 
Hjeraðsnrcppum þess núverandi Hró- 
arst unguhj eraðs.

Eins og nú er ástatt, vcrða Hjeraðs- 
búar Hróarstungulæknishjcraðs að 
sækja lækni ýmist að Brckku í Fljóts- 
dal, ofan til Borgarfjarðar eða til 
Vopnafjarðar. Hver þessi leið, sem val- 
in er i hvert sinn, er löng og erfið, og 
oft um scinan liægt að ná til læknis í 
bráðum tilfellum. Síðan bústaður lækn- 
isins var fluttur til Borgarfjarðar má 
svo heittp að Hjeraðshreppar þess hjcr- 
aðs sjeu læknislausir. Borgarfjarðar- 
læknirinn er mjög lítið sóttur af Hjer- 
aði, scm stafar mest af því, hvað fjall- 
vegurinn á milli er vondur yfirfcrðar. 
Hitt verður því oft úr, að menn brjót- 
ast til Vopnafj. eða upp í Brekku, cn þeir 
læknar hafa að sjálfsögðu oftstörfumað 
gegna í sínum hjeruðum, og því alls 
óvíst, að þcir geti farið, þegar búið er 
að brjótast þessar dýru ferðir. Allir gcta 
því sjeð, að þetta ástand er óþolandi. 
Reynslan er búin að sýna það, að Borg- 
firðingar og Iljeraðsbúar gcta aldrci 
sameinast hjeðan af um einn lækni, og 
virðist þá oina ráðið að skifta þessu 
læknishjcraði í tvö hjeruð.

pví heí'ir vcrið haldið fram, að með 
því að skifta hjeruðunum yrðu hjcr- 
uðin nýju rýr og yrði crfitf að fá iækna 
í þau. Mjcr finst nokkur bót ráðin á 
þessu með launalögunum nýju, þar sem 
hjeruðin eru flokkuð eftir gæðum og 
erfiðlcikum.

það má líka á það benda, að þjóðin 
vill liafa lækna. Hún vill vinna til, að 
borga þeim vel, af þvi þeirra er brýn 
þörf. Og jeg veit ekki, hvar þörf er, cf 
ekki þarna.

Jeg vænti þess, að þessi hv. deild taki
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málinu eins vcl og hún gerði síðast. — 
pað cr svo þaulrætí, að óþarfi er að 
skipa því til nefndar.

porsteinn Jónsson: Hv. flm. (B H.) 
hefir gcrt grein fyrir þessu frv. En af 
þvi, að hjer er allmikið nýrra þm., þá 
ætlaði jeg að minnast á ýmislcgt, sem 
þyrfti ef til vill frckari skýringar við.

peir, <em kynna sjer þetta máþ reka 
augun í það, að ef Hróarstungulæknis- 
hjeraði væri skift sundur í tvo læknis- 
hjeruð, þá yrðu þau læknishjeruð fá- 
nienn. E'ins og kunnugt cr, þá er hjer- 
aðið nú mjög víðlenl, og það, scm verra 
er, að þar cru torfærur miklar innan 
hjeraðs. Á fjallveginum, sem klýfur 
Borgarfjörð frá Hjeraðinu, eru miklar 
torfærur, og er kafli af þeirri leið mjög 
hættulegur á vetrum, hinar svo kölluðu
Nj arðvikurskriður.

Um Hjerað rcnna 3 stórár, scm þrá- 
faldlega eru ófærar, Lagarfljót, Jökulsá 
á Dal og Selfljót pað má þvi heita frá- 
gangssök fyrir þá, sem lengst búa, t. 
d. Jökulsárhlíðarmenn, að sækja lækni 
til Borgarfjarðar. pegar íbúar Hróars- 
lungulæknishjeraðs vitja í mörgum til- 
fellum læknis á Vopnafirði cða Brekku, 
þá verður það ofl árangurslaust, þvi 
læknarnir þar eru bundnir við læknis- 
störf í sínum hjeruðum, og eru auk þess 
ckki skyldir að gegna vitjunum úr öðr- 
um læknishjeruðum, þótt þeir geri það, 
þegar þeir sjá sjcr fært.

pótt jcg telji rjetl að fjölga ckki cm- 
bættismönnum, þá verða læknar að 
vera undantekningar. J?að er ómögulegt 
að komast hjá að fjölga þcim, enda 
krcfsl þjóðin þess. Hún sjer ekki eftir 
þvi fjc, sem til þcirra gengur. — Jeg 
vil benda á það, að hvcrt mannslíf er 
dýrt, og cr það tvísýnn sparnaður að 
hafa of fáa lækna. — pað væri cf til

vill viðkunnanlegra, að malið iæri í 
nefnd, en jeg get þó fallist á þá till., 
scm fram er komin, að það fari ncfnd- 
arlaust í gegnum þingið, til þess að 
meiri líkur sjcu til, að frv. vcrði að 
lögum á þessu þingi. pað var óhæfilcg- 
ur dráttur á þcssu máli í fyrra, og þess 
vegna dagaði það uppi. Menn voru yf- 
irlcitt á því, að lofa því fram að ganga, 
en það mun hafa vcrið af skeytingar- 
lcysi hv. Ed., að það varð ekki að lög- 
um. Jcg vona, að frv. vegni betur í 
þetta sinn.

Stefán Stefánsson: Jeg' bjóst ckki við, 
að frv. um myndun nýrra læknislijer- 
aða kæmu nú l'ram, þar sem ákvcðið 
er, að þingi skuli slitið í næstu viku. 
Jeg játa það að vísu fúslega, að þetta 
mál, sem hjer liggur fyrir, cr nauð- 
synjamál, en þau eru fleiri samskon- 
ar. Verði það nú tekið fyrir, þá má 
búast við, að 3—4 samskonar fylgi á 
eftir. Jeg mun þá t d. flytja frv. um 
sjcrstakt læknishjcrað i Ólafsfirði, cnda 
hc.fi jeg fengið áskorun um það, og íc.1 
mig þá neyddan til að bera það fram.

Jeg tel sjálfsagí, að þetta frv. fari til 
allshcrjarnefndar, og verði þar atliug- 
að í sambandi við önnur samskonarfrv., 
scm cflaust koma fram. Tíminn cr að 
vísu naumur, en þó hygg jeg, að þó 
frv. verði fleiri cn þctta cina, þá tefji 
þau ekki frcmur þingið, sje nokkurt 
þeirra tckið fyrir á annað borð, því 
þau munu flest gcla fylgst að.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
ætlaði að eins að mótmæla einni setn- 
ingu úr ræðu hv. 1. þm. N.-M. (porst. 
J.). Hann talaði um trassaskap hv. Ed. 
petta tel jeg ómaklcg orð, og ætla ekki 
að borga fyrir þau mcð öðru en þvi, 
að lýsa því yfir, að þctta frv. kom seint
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til deildurinnar, og mörg stórmál voru 
fyrir. Ýmsir voru frv. velviljaðir, og 
þar á nieðal jeg, en J?að gat ckki unnist 
tími til að afgrciða málið. pað var því 
engum trassaskap um að kenna, og 
held jcg. að yfirleitt sje óþarfi að brigsla 
hv. Ed. um það.

Pjetur Jónsson: pað cr ekki hæg't 
að ncita því um þau læknafrv., scin 
hafa verið lögð fyrir þingið, að það 
niælir oftast mikið með þeim, af því 
að svo eí háttað á voru lancli, að víða 
er erfitt að ná til lækna, og einmitt í 
þessu hjcraði, sem hjer er um að ræða, 
getur það stundum borið við, að ómögu- 
legt sjc. að hafa not af lækni, hversu 
brýn sem þörfin er.

En það var eitf orð hjá 1. þm. N.-M. 
(porst. J.), sem gcrir það, að jcg stend 
upp. — Hann sagði, að þjóðin væri 
mcð þvi að fjölga læknum. Já, ieg 
hefi nú ekki orðið var við það, að 
þjóðin vildi fjölga cmbættismönnum 
eða leggja í aukinn koslnað við það. 
pað ganga þvcrt á rnóti sífeldar prjedik- 
anir á m ó t i fjölgun cmbætta. En 
liitt cr satt, að það cr eins um lækninn 
eins og preslinn. Enginn vill missa 
prestinn sinn, og allir vilja fjölgun 
lækna í kringum sig, ef þctta kostar 
þá ckkert sjcrstaklega. En þcgar vcrið 
cr að ræða um það, að láta læknana 
liafa eittlivað af laununum frá mönnun- 
um sjálfum, cða með öðrum orðum láta 
borgun fyrir aukavcrk hækka aðkrónu- 
tali lítils háttar í áttina til móts við alt 
annað, svo að landssjóður þurfi minna 
að liækka laun þeirra, þá virðist viljinn 
dofnaður; þá vérður hclst að hallast 
að þeirri skoðun, að þjóðin vilji ekki 
liafa lækna. Sama er með það, ef menn 
ættu að borga prestunum sjálfir. pá

held jeg, að menn vildu helst hafa þá 
fáa, og þættust komast af með það. — 
pað er vist svo, að alþýðan vill gjarn- 
an hafa embættismennina, ef hún að 
eins ekki þarf að borga þeim úr eigin 
vasa.

En hvað þau vandræði snertir, að 
gcta látið menn undantekningarlaust 
eiga kost á læknishjálp, hvar sem er, 
með framkvæmanlegum tilkostnaði, þá 
álit jcg, að hv. þing verði að athuga 
það mál í heild, og þelta frv. i sam- 
bandi við það.

porsteinn Jónsson: pað var út af orð- 
mn hv. þm. S.-p. (P. J.), sem jeg vildi 
gera örlitla athugasemd. Honum virð- 
ist það víst vera af því, að þjóðin kæri 
sig ekki um að hafa fleiri lækna, að 
hjcr i þessari hv. deild hefir vcrið stað- 
ið á nióti því, að taxti lækna væri 
hækkaður, en það, að menn stóðu á 
m óii því, var alls ckki af þeirri ástæðu, 
að deildarmömnun þættu læknar vera 
nógu margir i landinu, heldur af þvi, 
að þcim fanst það vera skylda hins op- 
inbera að hjálpa þcim, sem veikir 
væru, með því að borga úr sameigin- 
lcgum sióði til lækna. Og þá var hin 
sjálfsagða leið sú, að bæta fastalaun 
læknanna, cn hækka ekki taxta þeirra. 
pessa aðferð álit jeg rjetta. pað cr 
þjóðarhagnaður, að menn geti haldið 
heilsu og lifað i landinu.

Hvað það snertir, sem hæstv. at- 
vinnumálaráðherra (S. J.) sagði, að 
það hefði ekki verið af trassaskap liv. 
Ed., að málið dagaði þar uppi, þá verð 
jcg að halda fast við það, að málið kom 
nógu snemma til þcirrar hv. deildar, tiJ 
þess að liægt hefði verið að afgr. það, 
ekki sist vegna þess, að það var ekk- 
eri stórmál, sem hefði þurfl að tefja
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deildina lengi. En hvað þvi viðvikur, 
að inn i þessa deild þnrfi að koma 
4—5 mál önnur, líks cðlis, ef þetta mál 
kcmst að, þá skil jcg það ekki. Mjer 
virðisl þá koma fram algerlcga ósæmi- 
leg hreppapólitík. Mjer er það ljóst, að 
víðar cr þörf á læknafjölgun en i hinu 
núverandi Hróarstunguhjeraði, en hjer 
fer með slík mál scm margt annað, að 
það er ekki hægl að koma öllum nauð- 
synjamálum fram i einu. Allsherjar- 
nefnd leit svo á á siðasta þingi, að 
skiftingin á Hróarstungulæknishjeraði 
ætti að ganga fyrir skiftingu á öðrum 
læknishjeruðum.

pað er svo að sjá, sem háttv. 1. þm. 
Eyf. (St, St.) hefði ekki hugsað sjer 
að koma fram með frv. um það, að 
skifta Siglufjarðarlæknishjeraði, fyr en 
þctta frv. var komið fram, svo að jeg 
álít, að sú skifting mætti þá hiða dá- 
lítið lengur. Og það verð jcg að hcnda 
hv. þm. (St. St.) á, að það á bctur við, 
að greiða þá hreint og bcint atkvæði 
á móti þessu frv„ heldur cn að koma 
með frv. vegna þess, að þctta frv. er 
fram komið, og þar mcð reyna að fella 
þetta frv. með því.

Flm. (Björn Hallsson): Hv. samþm. 
minn (porst. J.) hefir að mestu tekið 
af mjcr ómakið með því að svara hv. 
þm. S.-p. (P.J.). Sá hv. þrn. (P. J.) 
sagði, að það hcfði komið fram hjer á 
Alþingi, að þjóðin vildi ekki sjerstak- 
lega fjölga læknum, en jeg verð að 
mótmæla þvi, að það sje ekki þjóðar- 
vilji að fjölga læknum sjerstaklega 
fram yfir aðra cmbættismenn, og ieg 
veit, að í mínu kjördæmi cr það talið 
sjerstaklega nauðsynlegt að hafa lækna 
cflir þörfum, þótt aðrir embættismenn 
sjeu hlutfallslega ckki eins margir, svo

að þclta cr ekki rjclt, í það minsta þar 
sem jeg þekki til.

í því sambandi get jeg bcnt á það, 
að í mínu kjördæmi cr bæði erfitt sam- 
steypuprcstakall og erfitt læknishjerað, 
og' leggja hjeraðsbúar miklu meiri 
áherslu á skiftingu læknishjeraðsins en 
prestakallsins. petta er líka eðlilegt, þar 
sem líf margra manna getur verið und- 
ir lækni komið, en það cr ckki hægl 
að scgja uin prestsþjónustu.

Jeg verð að taka undir það með hv. 
saniþni. niínuni (porst. J.), að það væri 
undarlegt, ef þctla mál gæti ekki gcng- 
ið fram nema þvi að eins, að svo og 
svo mörg önnur mál, því skyld, nái 
fram að ganga, heldur virðist mjer þvert 
á móti, að önnur hliðstæð mál ættu 
einmitt frekar að ná samþ. hv. deildar 
síðar, ef þetta er áður samþ., svo að jcg 
sje enga þörf á að vísa málinu til 
ncfndar.

Eiríkur Einarsson: pað er eingöngu 
til að minna á það, að Árnesingar voru 
einir þcirra, sem á síðasta þingi sóttu 
í það liorf, að fá læknum fjölgað, og 
vildi jcg, úr því að minst var á þetta 
mál, þá með tilliti til þess, að þctta væri 
aukaþing, og ælti að vcrða mjög stutt, 
bcnda á, að rjcttara væri að lála þctla 
frv., sem önnur slík, bíða næsta reglu- 
legs þings. En jeg verð að scgja fyrir 
mig, að úr þvi að þetta frv. cr fram 
komið frá hv. þm. N.-M. (B. II. og Porst. 
J.), þá mun jeg ekki leggjast á móti 
því, að það nái fram að ganga, ef tím- 
inn leyfir, og vona jcg, ef hv. Alþingi 
tekur vel þessu frv., að önnur frv., því 
skyld, nái þá cinnig framgangi á næsta 
þingi. En jeg verð að andmæla því, að 
nú vcrði rutt inn á þctta þing mörgum 
frv., og það cr einungis af þeirri ástæðu,
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að við Árncsingarnir bcrum eigi fram 
að þessu sinni samskonar frv., en síst 
vegna þess, að þörf Árnesinga til loekna- 
fjölgunar sje ekki eins brýn og ann- 
ara, cr hafa sömu óskir fram að bera.

Hefir sýsluncfnd Árnesinga skorað á 
okkur, þm. kjördæmisins, að sjá um, 
að læknum verði fjölgað i sýslunni, og 
má hv. þingdeild gcta nærri, að Árnes- 
ingar óska þessa ckki að ástæðulausu, 
og ætti í því sambandi að nægja að 
benda á, bver fólksfjöldi er þar í hjer- 
uðum, og hvernig stórárnar þar eystra 
gcra einatt crfitt að vitja læknis. En 
á þetta reynir venjulega mcst, þegar 
lífið liggur við.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 20 slilj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls 305) með 14 : 5 atkv.

Ncfndaráiit kom ckki. Var frv. því 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

ekki útrætt.

4. Útrýming ffárkláða.

Á 7. fundi í Nd,, fimtudaginn 19. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um ráðstafanir 
til útrýmingar fjárkláða (A. 27).

Á 9. fundi í Nd., laugardagmn 21. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r

Flm. (Bjarni Jónsson): pað mun vera

kunnugl þcim mönnum, sem sctið hafa 
á síðustu þingum, að komið bafa fil- 
mæli ár ef'tir ár, sjerstaklega úr mínu 
kjördæmi, bæði þingraálafundargerðir 
og annarskonar ávörp, um það, að reyna 
að komást fyrir rætur þcssa illa sjúk- 
dóms, sem spillir svo mjög fje og þcim 
afurðum, scm bændur eiga að fá af 
þcssum fjárstofni sínum, bæði til sölu 
og eigin notkunar, og þar sem svo er 
nú, að þctta cr sá atvinnuvcgur, sem 
öll fjárframleiðsla bænda hvílir á, má 
sjálfsagt vænta þcss, að hv. þm snú- 
ist vel við slíkri málaleilun.

Jcg vil að cins nefna það, að þcssi 
tilraun, sem gerð var fyrir nokkrum 
árum, mistókst, og að hún mistóksl 
af því, að ekki var hlýtt þcirri reglu, 
að líta í cinhvcrja góða dýralækninga- 
bók, eða lcita ráða hjá dýralækni.

pað, rem mönnum yfirsást, var að 
þetta cina bað drepur ckki cggin, og 
þegar tímar líða, kemur nýr maur úr 
hverju c-ggi, og þegar ckki cr baðað 
á milli þess, að sá nýi maur skríður 
úr cgginu, og þcss, að hann verpir nýj- 
um eggj um, þá verður baðið ónýtt, eins 
og gefur að skilja.

pess vegna verður það nauðsynlegt, 
eins og nka er sctt hjcr i frv., að hafa 
böðin tvö, með stuttu millibili, og þá 
er ekki að eins von. hcldur líka vissa 
fyrir, að fjárkláðanum verði útrýmt, cf 
öll forstaða málsins er mcð fullri skyn- 
semi.

Jeg þykist nú vita, að landbúnaður- 
inn eigi svo marga og mikla formæl- 
endur, að þessu frv. þurfi ekki að biðja 
vægðar, að því vcrði vísað til landbún- 
aðarnefndar og hún af gnægð síns vís- 
dóms færi það i þann búning, scm 
henni þykir best henla, og láti það 
ganga fram nú á þinginu.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. 

atkv. og til landbúnaðarnefndar (sjá A. 
bls. 304) með 16 sblj. atkv.

Nefndarálit kom ekki Var frv. þvi 
;aldrei tekið til 2. umr. og varð

ekki útrætt.

5. Laun emfoættismanna.

Á 6. fundi i Nd., miðvikudaginn 18. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun 
embættismanna (A. 29).

Á 8. fundi i Nd., föstudaginn 20. febr., 
var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (pcrsteinn Jónsson): Jeg þarf 
ekki að vera margorður um frv þctta. 
Sú er í stuttu máli saga málsins, að 
læknafundurinn í fyrra lagði það til, að 
læknirinn í Hróarstungulijeraði væri í 
hæsta launaflokki. En launanefndin 
gerði ýmsar breytingar á till. lækna- 
fundarins, og' ein meðal þeirra var sú, 
að ncfndum lækni var skipað í 2. 
launaflokk Deildin fcldi allar breyting- 
ar launanefndar viðvíkjandi flokkun 
læknishjeraðanna, ncma þessa eina; það 
varð ofan á, að lækninum í Hróars- 
tunguhjeraði var skipað í 2. launafl. 
Jeg hygg, að þetta hafi verið samþ. af 
misskilningi, og jeg hafði hugsað mjcr 
að fá hann leiðrjcttan. pessi leiðrjett-

Alþt. 1920. C. (32. löggjafarþing).

in er eigi sist nauðsynleg, ef frv. það 
vcrður samþ., scm hjer var á ferðinni í 
gær, um skiftingu Hróarstunguhjeraðs 
í tvö læknishjeruð. Ef það verður sam- 
þykt, verða aukatekjur læknanna í 
Hróarstunguhjeraði og Bakkahjeraði 
svo litlar, að sjálfsagt er að skipa hon- 
um í hæsta launaflokk, því að grund- 
völlur sá, sem sjerstaklega var bygt á 
í fyrra, voru aukatekjurnar.

Jeg vona því, að hv. deild leyfi frv. 
að ganga til 2. mnr. og sigla í kjöl- 
far frv. um skiftingu Hróarstungu- 
hjeraðs.

pórarinn Jónsson: Jeg vil stinga upp 
á, að frv. verði vísað til sömu nefndar 
og hcfir launamálin til meðferðar.

Pjetur Ottesen: Jcg vil leggja það til, 
að frv. verði vísað til f járveitinganefnd- 
ar, þvi að það fer fram á aukin útgjöld 
úr landssjóði.

Pjetur Jónsson: Mjer skilst, að mál- 
ið eigi ekki heima i fjárveitinganefnd. 
pað stendur i nánu sambandi við ann- 
að mál, sem heyrir alls ekki undir þessa 
nefnd. Ef hjeraðinu verður skift í tvcnt, 
verður tiltckið í sömu lögum, i hverjum 
launaflokki þau skulu vera.

Sveinn Björnsson: Jcg kann því illa. 
að fjárveitinganefnd mcgi ekki hafa 
áhrif á þctta mál, sem fer fram á aukin 
útgjöld úr landssjóði. Jeg tel sjálfsagt, 
að hún <ái að gera lill. um það, hvort 
þessi úígjöld skuli eiga sjcr stað eða 
ekki. En hún gæti að sjálfsögðu borið 
ráð sín saman við nefnd þá, scm f jallar 
um hjeraðsskiftinguna.

Flm. (porsteinn Jónsson): pótt jcg 
telji cnga þörf á að vísa málinu til

10
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nefndar, tel jeg rjettast, ef það fer á 
annað borð í nefnd, að því verði vísað 
til allsherjarneíndar, þar seni það er ná- 
skylt málinu um skif tingu Hróarstungu- 
hjeraðs í tvö læknishjeruð. pó að þetta 
sje fjárhagslegt atriði og sjc að því 
lcyti skylt fjárveitinganefnd, getur alls- 
herjarnefnd borið sig saman við hana. 
pað er algengt, þegar um slik mál sem 
þetta er að ræða.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2 umr. með 14 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 305) með 14 : 7 atkv.

Nefndaráit kom ekki. Var frv. því 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

ekki útrætt.

6. Skipnn læknishjeraða [Kjalar- 
neshjerað].

Á 7. fundi i Nd., fimludaginn 19. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 34, 16. nóv. 1907, um skip- 
un læknishjeraða o. fl. (A. 41)

Á 9. fundi i Nd., laugardaginn 21. 
fcbr., var frv. tekið til 1. umr

Flm. (Einar porgilsson): petta frv. 
er gamall kunningi hjer á Alþingi. — 
Samskonar frv. var flutt í Ed. í fyrra, 
komst þar í gcgn og til Nd. par var það 
til 1. umr., en dagaði uppi sökum tíma- 
skorts og málafjölda. Engu síðor cr 
þörf, að frv. nái fram að ganga. Greinar- 
gerðin ber með sjer þær ástæður, sem

að málinu liggja, en samt vil jeg' levfa 
mjer að skýra það ofurlítið nánar.

í greinargerðinni cr sagt, að Kjalnes- 
ingum sje ætlað að leita læknis til 
Hafnarfjarðar og sjeu þar með læknis- 
lausir. pctta má ckki skilja svo, að 
Hafnarf iarðarlæknarnir sjeu ónýtir, 
heldur eru það erfiðleikarnir að nálg- 
así þá, sem hjer er átt við. peir erfið- 
leikar cru bæði vetur og sumar, þó úl 
yfir laki auðvitað á velrum.

Eins c.g öllum er Ijóst, þá er Svína- 
skarð ófært á vetrum, og verður þvi að 
fara í kringum Esjuna, og af þvi má 
skilja, að það er betra, að ekki liggi 
lífið við. Af þessum ástæðum verða 
Kiósarhreppsbúar, Kjalnesingar og 
Mosfcllingar að vera án þess að leita 
læknis til Hafnarfjarðar og neyðast þvi 
til að fara tii Reykjavíkur og leita 
lækna, sem alls ekki eru skuldir að 
sinna þcim, og geta þar að auki kraf- 
ist þeirrar borgunar sem þeim líst; þeir 
eru ekki skyldir til að fylgja neinum 
taxta.

Jeg vil leyfa rnjer að gcta eins dæm- 
is, sem kjósandi einn í Kjósarhreppi 
sagði á kjóscndafundi síðastl. haust. 
Hami handleggsbrotnaði og fór úr liði 
samtímis, og eðlilcga varð að leita lækn- 
is til Hafnarf jarðar, sem þá var eigi við- 
látinn, svo úrræðin urðu að snúa sjer 
lil Reykjavíkur. Meðan þcssu fór fram 
varð maðurinn að þola og biða. Hann 
sagði: Ef nokkrir alþingismenn hcfðu 
orðið fyrir því að handleggsbrotna og 
fara úr liði hjer inni í Kjós um hátúna- 
slátíinn, þá skil jeg ckki í, að þeir hefðu 
ekki íundið til samhygðar með þessum 
manni, og þá mundi hv. deild ekki liafa 
verið liikandi i þvi, hvað hjer ætti að 
gera.

Jeg vona að hjer þurfi ekki frekari 
skýringar og að liv. deild lofi málinu að
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ganga til 2. umr.; býst ekki við, að það 
komist hjá þvi að verða sctt í nefnd, 
en kysi það þó Iielsl.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 1G slilj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 305) mcð 13 sldj. atkv.

Nefndarálif kom ckki. Var frv. því 
aldrei tekið til 2. umr. og varð

e k k i útrætt.

„ *
7. Læknishjerað í ölahfirði.

A 8. fundi í Nd., föstudaginn 20. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um sjerstakt lækn- 
ishjerað í Ólafsfirði í Eyjafjarðarsýslu 
(A. 44).

A 10. fundi í Nd., mánudaginn 23. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

F?m. (Stefán Stefánsson): Jeg sje 
ekki þörf á því að fara mörgum orðum 
um þetta mál. Bæði var það til um- 
ræðu á síðasta þingi, og auk þess fylgdi 
þá skýrsla frá 149 kjósendum í Ólafs- 
firði um málið. pcssi skýrsla er mjög 
glögg, og mcð því að fá glöggar skýrsl- 
ur um málið gela hv. þm. best sjcð, 
við bvaða kjör Ólafsfirðingar eiga að 
búa í þessu efni; jeg heí'i því tekið 
helslu ástæðurnar, scm þar eru tiKærð- 
ar, upp i greinargcrðina fyrir frv., cn 
vil þó gela þess, að um 600 manns búa 
í Ólafsfirði, og að niikill fjöldi þessara

manna býr i sjálfu kauptúninu. pað 
verður því talsverl mikið fyrir þann 
lækni að gera, sem scst þar að, því að 
það er öllum kunnugt, að þegar marg- 
ir búa saman á einum stað, cr miklu 
mcira fyrir lækni að gera þar heldur 
en þegar sami fólksfjöldi hýr dreifður 
um stórt hjerað.

Ferð til næsta læknisscturs, Dalvík- 
ur, kostar alt að 100 krónur. pað cr því 
auðsætt og eðlilegt, að fátækt fólk kyn- 
oki sjer við að leggja í slíkar ferðir 
ncma í alvarlcgustu tilfellum, og þó að 
þaðan sjcu margar fcrðir farnar cftir 
lækni, þá er ekki full sönnun fyrir, 
hve mikil þörf læknis er þar. En þegar 
það getur auk þess borið við, að stund- 
um sje alveg ómögulegt að ná til lækn- 
is, þá gcta allir hv. þm. sjeð, hvc óþol- 
andi það er, að þá sjeu allar bjargir 
bannaðar.

í gildandi fjárlögum eru Ólafsfirð- 
inguin ætlaðar 1500 kr. til þess að geta 
hafl lækni þarna hjá sjer, en nú munu 
mcðallæknislami vera nokkuð á 7. þús. 
krónur; þeir þyrftu því að grciða úr 
eigin vasa yfir 5 þúsund krónur, til 
þess að geta notað þennan styrk. peir 
hafa mörgum sinnum lýst yfir því, að 
þeir gcti ekki lagt þetta fje til, og hygg 
jeg, að eiiginn muni furða sig á þvi, þótt 
fátækf sveitarfjelag geti það ekki,

Jeg vil svo leyfa mjer að óska þess, 
,að niálinu vcrði vísað til allsberjar- 
ncfndar, svo að það verði tekið þar til 
mcðíerðar ásaint öðrum samkynja 
málum, sem þangað cru komin.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 17 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 305) með 17 shlj. atkv.
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Nefndarálit kom ekki. Var frv. því 
aldrei íekið til 2. umr. og varð

ekki útrætt.

8. Hlnnnindi iianda nýjum banka.

Á 9. fundi í Nd., laugardaginn 21. 
febr., var úíbýtt

Frumvarpi til íaga um heimild fyrir 
landsstjórnina til að veita ýins hlunn- 
indi fyrirhuguðum nýjum banka í 
Reykjavík (A. 48).

Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 23. 
fcbr., var frv. tckið til 1. umr

Flm. (Sveinn Björnsson): Jeg vil 
taka þa'ð fram, að jcg og hv. meðflm. 
mínir flytjum þetta frv. samkvæmf til- 
mælum nokkurra manna hjcr í Revkja- 
vík, og flytjum það eins og það kom 
fyrir. Jeg vil fyrir mitt leyti ekki segja, 
að jeg' vilji gera öll þcss orð að mín- 
um, en taldi sjálfsagt að flytja frv., til 
þcss að koina þessu mcrkilega máli 
fyrir þingið.

Jeg skal vera stuttorður; vona, að 
hv. deild leyfi þessu máli að ganga 
áfram og síðan til fjárhagsnefndar.

pað, að jeg vil greiða fyrir þcssu 
máli, á rót sína að rckja til .þcss, að 
jeg er sannfærður um, að ef hjer kæmi 
upp nýr banki, einkabanki, myndi það í 
fyrsta lagi verða mjög heppileg' sam- 
kepni við hina bankana, og auk þess 
væri full nauðsyn á aukinni peninga- 
veltu til ýmsra starfa.

Eins og menn vita, hefir öll viðskifta- 
velta aukist mjög rnikið hjer, fram-

lciðslan aukisl stórkosllcga. Viðskifta- 
vcltan frá fyrri árum cr ekkert í sam- 
anburði við það, sem hún er nú. peg- 
ar sú ástæðan er komin í viðbót, ann- 
aðhvort að anka starfsfje eldri hluta- 
bankans, cða stofna nýjan, og þegar 
talað cr um annaðhvort af þessu tvennu, 
held jcg, að nienn hljóíi að komast að 
þeirri niðurstöðu, að Iiyggilegra væri að 
stofna nýjan banka.

pað, sem ágrciningur gctur orðið um, 
er það, a'ð kann skc verði ckki farið 
fram á hæfileg hlunnindi, cn jeg vil 
þá benda á, að það stcndur mcðai ann- 
ars, að skattfrclsið þyrfti ekki að standa 
lcngur en á meðan saniskonar rjett- 
indi íslandsbanka giltu, sem mun vera 
uni 12—13 ár enn þá.

Vona jeg svo, að nefndin taki þetta 
til athugunar. Skal jeg svo ekki lengja 
uiiir um það að sinni, en ef nefndinni 
þykir áslæða lil að bera sig saman við 
stjórnarnefnd hlutafjelagsins, til að 
komast að niðurstöðu um það, að þessi 
bankastofnun komist á fót með sam- 
komulagi, og ef nefndin þá vildi gera 
cinhverjar kröfur imi lilunnindi frá 
liálfu hins opinbcra, þá gæti hún gert 
það, og væri æskilegt, að það yrði áð- 
ur cii lengra er komið málinu bjer á 
þingi

Bjarni Jónsson: Jeg ætlaði mjer ekki 
að halda langa ræðu inii þetta málefni,. 
cn jeg verð þó að segja, að mjer finst 
í allmikið ráðist. Ef hjer væru einhvcrj- 
ir þeir menn, sem óska að setja upp 
banka hjer, þykir mjer nær liggja að 
gefa banka landsins þau rjettindi, því 
að vel má, ef það þætti betur við eiga, 
breyta honum í lilutabanka. Jeg vildi 
lielst víkja þeirri spurningu til hinnar 
nýju stjórnar, en jeg sje því miður ekki
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hinn væntanlega atvinnumálaráðherra 
hjer inni, — hvort henni mundi það 
ljúft, að þetta væntanlega fjclag geti 
þegar fcngið þau hin sömu rjettindi og 
landsins eigin bankastoínun hefir. En 
hins vcgar mælti það kann *skc þykja 
of mikið af mjer, manni með jafn- 
litla fjármálaþekkingu, að vilja ekld 
auka velíufje manna hjer í landinu, 
því að sjálfsagt á ekki að taka fje úr 
sparisjóði Landsbankans ti’ að stofna 
með þemian nýja banka eða afla hon- 
um rekstrarfjár mcð þeim hætti, eða 
hvað?

Jeg ætla að flytja frv. um heimild 
til að gcra Landsbankann að hluta- 
banka, og er það að eins ókomið. pað 
er ekkert sjerstakt, að einstaklingar eigi 
hluti í þjóðbönkum erlendis. Bankinn 
er undir stjórn ríkisins, og menn fengju 
þar sömu hlunnindi fyrir fje sitt og 
þeir myndu fá í hinum nýja banka. 
par að auki yrði það landsmönnum 
eins gagnlegt eins og að setja nýjan 
banka á stofn. Jeg þori að segja, að það 
hefði verið hyggilcgra áður að stækka 
Landsbankann en að fá útlendinga til 
að setja slíkan seðlabanka sem íslands- 
hanka á stofn. Og ef það hefði verið 
hyggilegra áður, þá cr það hyggilegra 
nú, að styrkja slofnun, sem landið á 
sjálft, en að styrkja aðra til að keppa 
við stofnun landsins. Jeg þykist gera 
öllum rjett, þegar jcg kcin fram með 
þessa till. mína. Ætla svo ckki að f jöl- 
yrða meira.

Jakob Möller: Háttv. þm. Dala. (B. 
J.) hefir að nokkru leyti tekið af mjer 
ómakið, því jcg ætlaði að koma fram 
með líka till., en jeg hefði þó mælt fram 
með henni nokkuð á annan veg en hann. 
pað cr mikið talað um það, hvernig 
eigi að auka starfsfje Landsbankans.

Hann hcfir sama og ekkert rekstrar- 
fje, og ef hann mcð tímanum á að taka 
að sjer seðlaútgáfuna, þá verður að afla 
honum fjár á einhvern hátt. Bcsf liygg 
jeg að mundi vera að afla fjárins inn- 
anlands að sem meslu leyti, og þá hcíst 
á þann hátt, að gcra Landshankann að 
hlutabanka að nokkru leyti. En cí' þessi 
nýi banki yrði setlur á stofn, þá virð- 
ist sú leið lokuð. Nýi bankinn vcrður 
frekar gróðafyrirtæki, og einstakir 
menn J?ví fúsari að lcggja fje sitt 
í hann. — Jeg er samdóma hv. í. þm. 
Reykv. (Sv. B.) um, að það væri út 
af fyrir sig æskilegt að fá 3. bankann. 
Mjer finst hafa borið tilfimianlega lítið 
á samkepni milli bankanna. Hvcro 
vegna hafa útlánsvextir hækkað án 
þess að innlánsvextir hafi hækkað? — 
Bankarnir drýgja tekjurnar á ýmsan 
hátt, enda cr gróðinn afskaplegur. 
Mjcr finst ekki ósanngjarnt, að þeir, 
sem leggja fjc i bankana, njóti gróða
þeirra betur en þcir gera. — En 
það, sem þó mcstu varðar, er að finna 
cinhvcrja leið til að efla Landsbank- 
ann. Jeg geri ekki ráð fyrir, að þetta 
frv. eða frv. hv. þm. Dala. (B. J.) nái 
fram að ganga á þessu þingi. En mál- 
ið má ekki lognast þannig út af, og 
þetta þing verður að gera einhverjar 
ráðstafanir til þess að halda því vak- 
andi. Nú er hugsanlegt, að hinn fyrir- 
hugaði nýi banki yrði stofnaður, þú 
að hann fái cngin hhmnindi að þessu 
sinni, og verður þá að hafa gætur á. 
því, hvort þcirri leið til að efla Lands- 
bankann, að gera hann að hlutabanka, 
er ekki þar með lokað. En sú leið væri 
þó enn opin, að samcina þennan fyrir- 
hugaða nýja banka og Landsbankann 
síðar, ef samkomulag gæti tekist um 
það. Gæti það þá verið æskilegt, að 
bankinn yrði stofnaðnr sem fyrst, en
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nefndiii, scm mál þetta fær til meðferð- 
ar, yr'ð'i þá að lcita máls á því við for- 
göngumenn fyrirtækisins.

Eins og bcnt hcfir vcrið á, cru það 
niargir aðalfjáraflamemi landsins, scm 
slanda fvrir hinum nýja banka og cru 
það að vísu mcðmæli, en á hinn bóg- 
inn augljóst, að rckstrarfje bankans 
verður þó aðallega tekið út úr hinum 
bönkunum, seni fyrir eru. Fjármagn 
bankanna mundi þvi varla aukast mik- 
ið við stofnun nýja bankans, og land- 
inu yrði ekki mikill bagi að því, þó 
stofnunar hans yrði að bíða eitt ár. Og 
vil jeg að lokum brýna það fyrir háttv. 
ncfnd, að hafa Landsbankann í liuga, 
þcgar hún fcr að ræða þctta mál.

Flm. (Sveinn Björnsson): Jeg ætla 
síst að draga úr þcirri nauðsyn, seni cr 
á að Landsbankinn verði efldur En 
heppilegra tei jcg þó, að til sje 3. bank- 
inn, sem einkabanki. Jcg á þar við, að 
það sje dálítið áfátt mcð rekstur beggja 
bankanna, að þeir hafi c-kki fylgsl með 
tímanum, og að viðskiftin sjeu ckki 
cins greið og nútímiim krcfst. Vanti 
nýian vönd að sópa til livatningar þeim 
gömlu um umbætur. Jcg hcld, að það sje 
æskilegt, að því valdi í viðskiftalífinu, 
scm óumflýjanlega fylgir bönkunum, 
þegar þeir eru fáir, eins og hjer, verði 
dreift meira. Jeg' licld auk þcss, að það 
sjc rjctt á takmörkum, að bankarnir 
gcti annað þeim viðskiftum, sem eru, 
og því væri æskilcgt að fá bætt úr því. 
Dýrtíðin Iicfir gert þao að vcrkum, að 
peningaþörfin liefir aukist; gct jcg nefnt 
í því sambandi, að húsabyggingarþörfin 
er tilfinnanleg í Reykjavík, og jeg ef- 
ast um, að bankarnir geti fullnægt því. 
Jeg fer ckki fram á það, að Alþingi. 
búi til bengingaról á Landsbankann. 
Jeg gcri ráð fyrir, að Alþingi fari ekki

lengra en það álítur fullkomlega for- 
svaranlegt. En svo nauðsynlcgt er það 
í minum augum að fá þriðja bankann, 
að jcg vona, að hv. deild stuðli að því, 
J?ó þetta frv. nái ckki fram að ganga 
á þcssu þingi, þá er þó altaf imnið við 
að málið hc-fir verið tekið til íhugunar 
á þessu þingi. Á scimii árum hefir eng- 
in ákveðin uppástunga komið um þetta 
efni.

Bjarni Jónsson: Jeg vildi að eins 
láta í Ijós þá skoðun mína, að jeg er 
ekki ýkja-trúaður á, að 3. banki bæti 
mikið úr þeim gölluni á viðskiftalíf- 
inu i landinu, sem hv. 1. þm. Reykv. 
(Sv. B.) íalaði um. Jeg hefi sjeð fleiri 
cn 3 mcnn ganga í fjelag', til að bæta 
sinn eigin bag. En Landsbankinn á að 
vera svo sterkur, að hann gcti haldið 
því niðri. pað cr saga að segja frá þvi, 
þegar jeg kom fyrst í bankaráð íslands- 
banka. Jeg spurði, livc-rs vegna vcxtir 
væru svo háir. peir í íslandsbanka 
svöruðu því, að það væri vegna Lands- 
bankans, því að hann þyrfti að nota 
svo mikið erlcnt lánsíjc og gæti þvi 
ekki slaðist samkcpnina, nema með 
svona báum vöxlum. Jcg gerðist ckki 
ánægður og fór í Landsbankann og 
spurði, livort þetta væri satt, og svarið 
var iátandi. pað þyrfti þvi að gera 
Landsbankann svo voldugan, að hann 
g'æti haft þau áhrif, sem hinn nýi 
banki á að hafa.

ATKVGR.
Frv. vísað til fjárhagsnefndar (sjá 

A. lils. 302) með 17 shlj. atkv. og umr. 
frestað.

Á 17. fundi í Nd., föstudag'inn 27. 
febr., var fram baldið l.umr. 
uni frv. (A. 48, n. 155).
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Forseti tók málið at' dagskrá.

Á 18. fundi í Nd., laugardaginn 28. 
febr., var aftur f r a m haldið 1. 
u m r. uin frv.

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. 
— Afbrigða var lcitað, cn nægur atkv,- 
fjöldi fekst ekki.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar 
og varð

e k k i ú t r æ 11.

9 Skipaferðir milii íslands og 
Gantaborgar.

Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 23. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um heimild handa 
stjórninni til þess að greiða styrk af 
ríkisfje til beinna skipaferða milli ís- 
lands og Gautaborgar (A. 66).

Á 11. fundi í Nd., þriðjudaginn 24. 
febr., var frv. tckið til 1. u m r.

Of skamt liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með öllum gr. 
atkv.

Flm. (Bjarni Jónsson): Mönnuni er 
kunnugt um það, að til Svíþjóðar sclst 
lijcðan kjöt, ull og síld, Jcg hafði 
ástæðu lil þess áður á árum að skifta 
mjer af kjötsölu, og fór þangað með 
Jóni á Gautlöndum, og hygg, að við 
höfuni komið einhverju til leiðar í

þeirri ferð þó lítið verði nú um sölu 
þangað, þá cr það af því, að það legst 
óþarflega mikill kostnaður á flutning- 
inn, einkum frá Kaupmannahöfn og 
þangað. Kostnaðurinn cykst að vísu ekki 
svo mjög við flutning vörunnar frá 
Kaupmamiahöfn til Málinhauga, heldur 
þaðan með járnbrautumun og skurða- 
flutningnum til Stokkhólms.

Um ullina er hjcr raunar ekki eins 
mikið að ræða eins og síldina og kjötið. 
Og þar að auki cr cins að geta, að ef 
vörurnar liggja í Kaupniamiahöfn, og 
ckki scldar öðruvísi en til stórsala í 
Svíþjóð, þá getur svo farið, að fyrir 
þær fáist enn þá minna en ef meiin 
ættu þar geymslustað og hefðu niann 
tii að selja þar fyrir sig. Og það scgja 
m jcr kunnugir menn, að hcfði geymslu- 
staður verið i Stokkhólmi, þá hefði 
fcngist hjá smásölunum miklii hærra 
vcrð en boðist hefir, svo að meiin hcfðu 
niátt vcl við una. par scm nú má 
ganga út frá þvi, að geymslan liefði 
ekki þurft að verða neinum mun dýr- 
ari, liefði verið heimild til þcss, fyrir 
landið, þá cr auðsætt, að þella verður 
heinn gróði, bæði á kjöti og síld, scm 
scld væri. Og til að fá þvi framgengt 
ætti að vera vcl til vinnandi fyrir land- 
ið að stvrkja slíkar beinar skipagöng- 
ur. pess má geta, að nærri í hvert skifti, 
sem skip færi mcð kjöt cða síld, mundi 
fást fullfcrmi hina lciðina, og borgar 
það sig vel; jcg' ncfni viðinn sjerstak- 
lcga, vcgna þess, að þaðan mun mcsl 
keypt af hoinim, þó að niargt mcgi þar 
kaupa af öðrum vörum. Geta má þcss 
og í sambandi við hitt málið, scm 
á undan var, að fengi ísland sína sjer- 
stöku mynt, þá myndi verða keypt 
miklu meira frá Svíþjóð. En þcssi mikli 
gengismunur á sænskum og dönskum 
krónum gerir íslendingum nijög erfitt
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að skifta mikið þar. Ef þessi styrkur 
er veittur, þá mundi sænska stjórnin 
ckki verða eftirbátur i að veita styrk 
lika; það liefi jeg cftir brjefum og við- 
tali, sjerstaklega eftir brjefum frá 
sænskum þingmönmim. peir bafa mik- 
inn hug á því að auka sanibandið hjer 
við land. Eíin frcniur er oft talað um, 
að Svíar fari hingað skemtiferðir, til 
að sjá land þetta og kynnast þjóð vorri, 
og má telja það nýja kröfu til að koma 
á þessum bcinu ferðum.

Menn munu nú kann ské segja það, 
að það sjeu ekki miklir örðugleikar 
á að komast hingað til lands, en það 
er nú samt svo, að menn verða lciðir 
á að þurfa að halda uppi fyrirspurn- 
um og brjefaskriftum um, hve nær 
þetta og þetta skip cigi að fara, og svo 
þegar þcir eru búnir að fá vissu sína, 
þá er oft búið að selja alla farmiða.

Jeg man t. d. eftir því, þegar Ragn- 
ar Lundborg kom hingað, að hann hafði 
fengið loforð fyrir að komast hingað 
með ákveðinni ferð, en svo var hann 
svikinn og hafði af því mikinn baga. 
— Jeg skil svo þessa heimild, að stjórn- 
ín ælti, undir öllum kringums læðum, 
að veita þctta fje, ef annað, jafnmik- 
ið, fengist frá sænskri hlið. Jeg er ekki 
í vafa um, að þetta mun verða kallað 
fjáraustur, eins og mönnum hættir við 
að kalla allar veilingar úr landssjóði, 
en þctta eru peningar, sem vel er var- 
ið, og jcg vil benda mönnum á, að ef 
þetta gæti útvegað mönnum betra verð 
á kjöli og öðrum vörum i Svíþjóð, þá 
er vel til vinnandi.

Jeg vona, að hv. dcild taki þessu máli 
vel og sjái, að hjer er von um hagn- 
að, bæði fyrir landbúnað og sjávarút- 
veg.

Magnús Kristjánsson: Jeg vil að eins

lýsa því yfir, að mjer finst mál þetta 
of lítið undirbúið til þcss, að það geti 
fengið afgreiðslu á þessu þingi.

Jeg hefði viljað, að slikt mál hefði 
koinið frá stjórninni, og að fylgt hefðu 
því öll þau skilriki og allar þær upp- 
lýsingar, scm nauðsynlegar eru.

Jeg efast um, eftir öllu útliti að 
dæma, að við myndum njóta cins mik- 
ils góðs af þessmn ferðum, cf þær kæm- 
ust á, eins og hv. þm. Dala. (B. J.) 
hjelt fram. Jeg álít óþarflega mikið 
gert úr þeim hlunnindum, sem landið 
mundi öðlast af þessu. Jeg er i vafa 
um, að okkur hlytisf nokkuð gott af 
því. Mjer þykir ekki ugglaust um, að 
ógagn kynni að geta hlotist af því, að 
greiða götu þessarar þjóðar til atvinnu- 
rekstrar hjer á landi. Ef svo væri, þá 
veit jeg, að hv. þni. Dala. (B. J.) er 
svo viðkvæmur fyrir islcnsku þjóðerni, 
að hann vill ekki, að það biði á neinn 
hátt tjón af sambandi við aðrar þjóð- 
ir. Jeg álít það stefnu Svíanna að fram- 
lciða hjer svo mikið af síld, sem þeir 
þurfa, ekki einungis til heimanotkun- 
ar, heldur einnig það, sem þeir geta 
flutt úf lil annara landa. Og ef þetta 
liggur á bak við, þá sjá allir, hve eftir- 
sóknarvert það er fyrir okkur, að ætla 
að styrkja þá til þess.

Hvað því viðvíkur, að það sje óliag- 
ur fyrir okkur, að varan gangi í gegn- 
um Kaupmannahöfn, þá get jeg ímynd- 
að mjer, að sama ætti sjcr stað, þótt 
hún gangi í gegnum Gautaborg, því 
víst er það, að Svíar nota ekki sjálfir 
alla síldina, heldur flylja mikið af 
henni út. Og þá verður sama uppi á 
teningnum fyrir okkur, og álít jeg engu 
ver farið, þó að Kaupmannahöfn sje 
höfð scm millistöð, cn þó að Gauta- 
borg væri það. Mjer finsf nauðsynlcgt, 
að málinu sje vísað til nefndar, og þá
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líkleg'a helst til fjárveitinganeíndar, og 
mjer þykir líklegt, að nefndin líti svo 
á, að þessi fjárveiting mcgi biða næsta 
þings.

}?a'ð er alt útlit fyrir, að ckki verði 
eins erfitt að fá skip á leigu cins og 
undanfarið. }?ess verður vonandi held- 
ur ekki langt að bíða, að Eimskipafjc- 
laginu okkar vaxi svo fiskur um lirygg, 
að það gcti eignast fleiri skip, svo það 
geti betur fullnægt þörfiun okkar. par 
að auki finst mjer það allóviðfeldið að 
fara að vcita erlcndum fjclögum stvrk 
til að halda uppi ferðurn hingað, og 
þótti, sem sagt, hv. þm. Dala. (B. J.) 
gcra helst til mikið úr þeim hlunnind- 
um, sem af þessum ferðum niyndii 
leiða fyrir þjóð vora.

Gísli Sveinsson: Jeg stend að eins 
upp vegna þess, að mjer væri forvitni 
á að vita hjá flm. (B. J.), hvort nokk- 
urt tilboð lægi frammi frá Svíum til 
að takast á hendur ferðir þcssar.

Hv. frsm. (B. J.) gal þcss, að það lægi 
ekkcrt beinna við, að Svíar tækju ferð- 
ir þcssar að sjer, frekar cn við íslend- 
ingar, en viðvíkjandi þessu atriði, að 
komið gæti til mála, að við hjcldum 
uppi ferðunum, vil jcg leyfa mjer að 
gefa nokkrar upplýsingar.

Fyrir samgöngumálanefnd liggur til- 
boð, afhent lienni af landsstjórninni, 
frá Falk i Stavanger, þcss efnis, hvort 
ísiendingar vilji styrkja beinar ferðir 
til Norcgs, cða stuðla að því með fjár- 
framlögum, að beinar skipafcrðir kom- 
ist hjer á milli.

Samgöngumálanefnd gat auðvitað 
ekkert um þetta sagt upp á sitt ein- 
dæmi, en sneri sjer til Eimskipafjelags- 
ins. Framkvæmdarstjóri Eimskipafje- 
lagsins ljet það í ljós, að hjá þvi fje-

Al;þt. 1920. C. (32. löggjafariþin.g).

lagi væru cngin tök til að hafa á hendi 
slikar fcrðir, því til þcss þyrfti fjelagið 
að eiga 4 skip, en ætti að eins 2. Sam- 
göngumálanefnd gaf því ckkcrt gert 
frekara við málið að þessu sinni, og 
vildi ckki fara fram á það, að veitt- 
ur yrði slyrkur til að halda uppi slík- 
um ferðuni. Hún áleit þetta framtíðar- 
mál, scm ekki væri hægt að framkvæma 
nú i svipinn, og gaf þvi að öðru leyti 
hlý orð meðferðis aftur til stjórnar- 
innar.

pessu máli er mjög líkt komið og 
því, sem hjer er til umr., og þó er það, 
sem lijer er verið að ræða, sýnu 
óákvcðnara og að öllu leyti ver undir- 
búið.

Hjcr er verið að ræða um það, að veita 
fje út i bláinn, án þcss að nokkur viti, 
hvernig á að haga ferðunum o. s. frv. 
En það getur cngum dulist, að hjer þarf 
að liggja meira fyrir, cf nokkuð á að 
útkljá í málinu. pað er þvi mín till., 
að málinu verði vísað til samgöngu- 
málancfndar, en vafalaust afgreiðir hún 
það ekki um sinn, frcmur cn hitt mál- 
ið, cr jeg ncfndi.

Fim. (Bjarni Jónsson): Jcg hcfi hlýtt 
á mál manna, og orðið dálítið livmnsa 
við að heyra menn tala urn þetta undir- 
búningsleysi.

Nokkur ár eru siðan að þingið veitti 
styrk til að halda uppi ferðum milli Is- 
lands og Gautaborgar, og' var þá cng- 
inn styrkur af Svía hálfu. Undirbún- 
ingur frá liáífu flulningsmannsins er 
sá sami og þá, en undirbúningur af rás 
viðburðanna cr miklu meiri nú, því nú 
getur vcrið að bráðliggi á, að þessar 
ferðir hefjist.

pá vil jeg snúa mjer að hv. þm. V.- 
Sk. (G. Sv.), sem fáraðist um það, að

11
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enginn hcfði boðist til að taka að sjer 
ferðir þessar. Jeg veit ekki til, að um 
neitl útboð bafi hjcr verið að ræða, svo 
það cr naumast von á því, að nokkur til- 
boð hafi koniið. En engan vafa tel jeg 
á því, að næg boð inundu fást þegar til 
kæmi.'

Mjer er kunnugt um það, að 2 eru 
menn i Gautaborg, sem hafa auglýst, að 
þeir tækju að sjcr að halda uppi ferðum 
milli landa, og gct jcg búist við, að 
þeir myndu fáanlegir til að taka að 
sjcr þessar ferðir, en vil þó ekkcrt á 
þeim byggja, þar sem Ivennum sögum 
fer af traustleik þeirra.

Jeg hefði ekki lálið mig þctta mál svo 
miklu skifta, hefði jeg vitað það, að 
cinhver var fenginn til að halda uppi 
þcssurn ferðum, cn einmitt vcgna þcss, 
að jeg vissi, að enginn var fenginn, og 
vegna þess, að jcg hugði, að enginn vildi 
taka að sjer ferðirnar, nema fá styrk 
til þess, einkum ekkcrt sænskt fjelag, 
þá hefi jcg komið með mál þetta hjcr 
inn á þingið.

Satt er það hjá hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.), sem hann hafði cftir Eimskipa- 
fjelagsforstjóra, að það fjelag hafi ekki 
skipastól til að takast slíkar ferðir á 
hendur, cða halda uppi sambandi við 
ísland og Norcg, eða ísland og Svíþjóð. 
Jcg cr ekki í vafa um það, að við verð- 
um þess megnugir í framtíðinni að 
annast allar okkar ferðir sjálfir, cn þá 
gctur þcssi styrkur fallið niður eðageng- 
ið til ísl. fjclags. En þar scm jeg liafði 
búist við styrk frá Svíþjóð, þá finst 
mjer ekki fjarri, að við látum eitthvað 
af hendi rakna, svo að ferðirnar geti 
hafist nú þcgar. Jeg sje ckki, að af 
þessu þyrfti nein hæíta að stafa, hvorki 
fyrir land eða þjóð; alt eftirlif myndi 
verða í höndum stjórnarinnar, og liún 
gæti þvi bcitt valdi sínu eftir því, scm

hún áliti best og hagkvæmast. Satt er 
það hjá hv. þm. Ak. (M. K.), að við- 
kunnanlegra hefði vcrið, að þetta hefði 
komið frá stjórninni. En ckki cr jeg 
stjórn og ekki gat jcg ráðið því, að hún 
kæmi mcð málið fyrir þing, en cinmitt 
þess vcgna flutti jcg það, að jeg vildi 
verða hjcr að gagni, cf auðið væri, og 
reyna að forða landinu frá fjóni af 
vanasvefni stjórnarinnar.

það breytir engu um rjcttmæti þessa 
máls, hvcr það bcr frani, og vænti jeg 
þess, að málið verði ckki látið gjalda 
þcss, þó að það komi frá mjer, en ekki 
stjórninni.

Hv. sami þm. (M. K.) gerði lítið úr 
þeim ágóða, scm yrði fcnginn með því 
að flytja síldina bcint til Svíþjóðar og 
geyma hana þar, þar til liún seldist. 
En þess er ekki að dyljast, að vjer höf- 
um, að minsta kosti í ár, tapað á því, 
að síldin var f'lutt hjeðan til Kaup- 
mannahafnar og geymd þar, en ekki 
flutt beint til Svíþjóðar. Okkur velvilj- 
að fjelag í Svíþjóð hcfir reynt að selja 
síldina fyrir bctra vcrð. petta fjelag' 
ætlar að vinna að heill beggja landanna. 
Og er þvi trúandi til að vilja okkur 
vel. Jeg lieí'i skrifað þessu fjelagi og 
beðið það að gera tilraun til að selja 
síldina, en það svaraði, að það væri ekki 
hægt sökum þess, að í Sviþjóð væri við 
tóma stórkaupmenn að eiga, en þeir 
halda síldinni i miklu lægra vcrði en 
hún er scld fyrir í smásölu. pctta fje- 
lag segir, að hægt væri að fá miklu 
hærra verð, ef t. d. íslenskir útgerðar- 
nienn hefðu síldina geynida i Sviþjóð, 
og seldu hana þar jafnóðum til smá- 
sala.

p'að er rjctt, sem hv. þm. (M. K.) tók 
frani, að ckki cr að búast við, að öll 
síld seldist svona. En svo mikið niundi



Mál, ekki útrædd.
Skipaferðir n illi Islands og Gautaborgar.

165 166

áreiðanlega verða selt á þennan hátt, 
að ekki væri í þennan fjárstyrk horf- 
andi.

En svo cr nú einnig fyrir að þakka, 
að Gautaborg er ekkcrt vcrri millistöð 
en Kaupmannahöfn, svo síldin væri 
ekkert ver farin þar en 1 Kaupmanna- 
höí'n, þótt sclja aetti hana til annara 
landa.

Hv. þm. (M. K.) taldi íslcnskum at- 
vinnuvegum stafa hættu af samkepni 
annara þjóða, og þá sjerslaklega íslcnsk- 
um síldaratviunuvcgi af sænskri sam- 
kcpni; en þetta mundi jafnv.cl vcrða til 
að lyfta undir ssensku samkepnina.

Jeg gæti að vísu hugsað mjer, að það 
gæli stafað hætta af sænskri samkepni. 
En jeg hefi ætíð verið, og mun verða, 
fús til að setja skynsamleg takmörk, er 
mættu girða fyrir það. Að þelta sje ekki 
staðlaust fleipur mun hv. þm. (M. K.) 
nieðal annars geta sannfærst um af 
þvi, að jeg hefi nú lagt til, að bætt yrði 
einnig grein inn í hcgningarlögin um 
það, að refsa botnvörpuveiðaleppum. 
Hygg jeg þetta fulla sönnun þess, að 
jeg muni ekki síðstur til að vernda at- 
vinnuvegi vora.

Enda fer þcssi íill. einmitt í þá átt, 
að vernda íslcnska sildarútveginn, því 
það mundi einatt efla atvinnuveginn, ef 
síldin scldist ætíð vel. Mcð því yrði cin- 
niitt afstýrt hættu, cn ekki leidd hætta 
yfir útveginn.

Einnig mundi það ekki spilia fyrir 
okkur, ef við sýndum erl. þjóðum, að við 
gætum selt vöruna ódýrar með því að 
vcra sjálfir milliliðir en milliliðir þeirra 
sjálfra. Hygg jeg, að flestar þjóðir 
myndu heldur unna okkur rjetts verðs 
en sinnar þjóðar mönnum okurverðs. 
petta mundi ekki lieldur á nehm veg 
freista Svía til að kcppa við íslendinga, 
heldur þvert á móti, enda eru Svíar

hvort sem er ckki verstu keppinaut- 
arnir.

Magraús Kristjánsson: Jeg hefi í sjálfu 
sjer fáu að svara, því röksemdaleiðsl- 
an frá báðum hliðum hefir verið mjög 
hógvær. En jeg hefi nú samt ckki sann- 
færst að öllu leyti.

Sviar hafa á síðari árum eflt útvcg 
sinn hjcr allmjög, og mun það vera 
takmark þeirra að veiða svo mikið 
hjer, scm þeir hafa þörf fyrir. pess 
vegna cr jcg deigur íil að lijálpa þcim 
til þessa. Jeg álít, að við liöfum ekki 
mikils hags að vænta af viðskiftuin 
við þá í framtiðinni. par verðum við 
að líta í aðrar áttir og reyna að koma 
okkar vöru á markaðinn þar, sem hann 
cr bestur. En sænski markaðurinn er 
ekki svo, að það borgi sig að koma 
upp geymslu á þessum stað.

Hv. þm. (B. J.) talaði um eitthvert 
nýtt fjelag, sem vildi gerast milliliður 
í verslun okkar. Jeg hygg, að þetta sje 
ekki svo mikilsvert, að til þcss sje kost- 
andi miklu fje.

Annars þýðir ekki að vera ræða þetta 
frekar; en jeg vildi að eins drepa á 
þctta til atlmgunar nefnd þcirri, er fær 
máiið til mcðferðar.

Flm. (Bjarni Jónsson): Mig undraði 
nokkuð það, sem hv. þm. Ak. (M. K.) 
nú sagði, að Svíar væru verstu keppi- 
nautar vorir. (M. K.: Á vissu sviði). 
Norðnicnn eru miklu verri keppinaut- 
ar, cinmitt á þcssu sviði. Tilgangurinn 
með till. minni var að kippa millilið- 
unum í burtu, en ekki sá, að setja nýj- 
an í staðinn.

pað cr kunnugt, að einn sænskur 
sildarkaupmaður á Siglufirði bcfir hald- 
ið verðinu niðri í Svíþjóð, með því að 
selja fyrir lægra verð í Svíþjóð en Is-
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lendingar gátu selt fyrir, og það þá með 
það fyrir augum, að fá síldina, sem 
lá í Kaupmannahöfn, fyrir lægra vcrð. 
Hefði nú íslenska síldin legið við hlið- 
ina á síld stórkaupmanna í Svíþjóð, 
hefðum við þó getað náð því vcrði, sem 
þeir seldu hana fyrir í smásölu, og úti- 
lokað þá frá að ráða verðinu á vorri 
sild.

Hv. þm. (M. K.) sagði, að ssenski 
markaðurinn væri ckki eini markaður- 
inii. Jeg hefi aldrei sagt það, cn hygg 
samt ckki rjett að vanrækja þann 
markað. Vjer íslendingar framleiðum 
meira en ein þjóð getur keypt, að 
minsta kosti þjóð, sem ekki er stærri 
en Sviar. En geymslustaður í Gauta- 
borg og bættar samgöngur við þann 
stað mundu þó ekki kosta mcira en 
svo, að það margborgaði sig, ef það 
greiddi fyrir sölunni á síld okkar á 
sænska markaðinum, enda þótt vjer 
sendum hana ckki alla þangað.

Hv. þm. (M. K.) talaði um nýjan 
milligöngumann. En jeg vil þá spyrja, 
hvort enginn milligöngumaður sje i 
Kaupmannahöfn.

Enda þarf það ekki endilcga að vera 
fjelagið sjálft, sem annast söluna í Sví- 
þjóð, heldur mætti það gjarnan vcra 
islenskur maður, fyrir hönd útgerðar- 
mannanna hjer.

Að mjer verður svo tíðrætt um síld- 
ina í sambandi við þctta, kemur af því, 
að jeg hygg, að það standi ýmsum fjár- 
hagslcga á miklu, hvort sítd sú, er nú 
liggur utanlands óseld, seljist þolanlegu 
verði. Mjer cr þetta mál i sjálfu sjcr 
óskyit, en saint hefi jeg skrifað bæði 
til Svíþjóðar og pýskalands út af þessu 
og farið þess á leit, hvort ekki mundi 
hægt að selja síldina með vöruskiftum.

Jeg hygg, að hjá pjóðverjum muni í 
boði landvarnarskip, er vjer gætnm

fengið góðu verði í skiítum fyrir 
sildina. — Einnig hefi jeg átt 
brjcfaviðskifti vð kaupmann einn í 
Pommem, cr vill koma á slikum vöru- 
skiftum, og láta t. d. salt til skif ta, því 
þótt verslun pjóðverja sje ekki komin 
i samt lag enn þá, þá geta pjóðverjar 
þó látið svo mjkið af vörum af hendi, 
er við höfum not af, að sildinni setti að 
vera bjargað. Jeg sagði þetta til að 
sýna háttv. þm., að þetta væri ekkert 
bráðaþot hjá nijer, heldur hefi jeg 
óbcðinn reynt að ráða bót á þessu.

Jcg vænti þess, að þessu máli verði 
vísað til fjárveitinganefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 shlj. 

atkv.
Till. um að vísa þvi lil fjárveitinga- 

nefndar feld með 13 : 7 atkv.
Erv. vísað til samgöngumálanefnd- 

ar (sjá A. bls. 304) með 17 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ckki. Var frv. því 
aldrei teldð til 2. umr. og varð

ekki útrætt.

10. Landsbankinn verði hlntabanki.

Á 11. fundi í Nd., þriðjudaginn 24. 
febr., var útbýtt

Frumvarpi til laga um heimild fyrir 
landsstjórnina til þess að gera Lands- 
banka Islands að hlutabanka (A, 87),

Á 12. fundi í Nd., miðvikudaginn 25, 
febr., var frv. tekið til 1. umr.
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Of skamt var liðið frá útbýíingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samj?. í e. hlj.

Fím. (Bjarni Jónsson): pað hefir 
vakað fyrir mjer, sem öðrum, að ein- 
hverra hragða yrði að leita til þess að 
styrkja Landsbankann, sem ætti að 
vera til J?ess að hafa eftirlit í vcrki 
með allri peiiingavcrslun í landinu. 
Hann ætti að vera svo sterkur, að aðr- 
ar peningastofnanir tækju ekki of mik- 
ið fje í leigu fyrir lán sín. En þessu er 
nú annan veg farið, J?vi að eins og vjer 
vihirn, hefir bankinn lengi barist við 
dauðann, siðan hlunnundi voru frá 
honum tekin og veitf annari stofnun. 
pað var ekki vel ráðið að gefa erlendu 
gróðafjelagi svo lausan tauminn; slíkt 
ráðlag hefir aldrei gefist vel. Má nefna 
J?ví til sönnunar mörg dæmi úr sög-' 
unni, t. d. Egypta.

Hjer er nú till. frá mjer, sem 'er vit- 
urleg ráðstöfun, J?ess cfnis, að Lands- 
banki íslands verði gerður að hluta- 
banka. Til eru menn hjer i landinu, sem 
vilja ljá ínönnum fjc sitt fyrir ákveðna 
lcigu. Og svo er mikill áliugi fyrir þessu, 
að hjer hefir vcrið borið fram frv. í 
J?essu skyni og heiðsf nokkurra rjett- 
inda. Og það er harðneskja að banna 
mönnum að leggja fje sitt i J?etta. Jeg 
vil veita mönnum J?etta, Betur verður 
fjc þeirra ekki trygt, en að leggja það 
inn i lánsstofnun, sem stcndur ulidir 
svo sterkri vernd, að hún er cign sjálfs 
ríkisins; með J?vi er sjeð fyrir hag 
þeirra. En jafnframt er og betur sjeð 
fyrir hag landsmanna, J?ví að J?egar 
slík fyrirtæki ern stofnuð, vilja menn 
fá að vita, hvaðan stofnendurnir hafa 
fjeð og hvort J?eir hafa yfirleitt nokk- 
uð. Hitt er ósvinna, ef J?eim eru veitt 
fríðindi áður fjárins er aflað,

pað er niiklu skynsamlegra að gera

Landsbankann að hlutabanká heldur 
en að setja á stofn J?riðju peningastofn- 
unina. Afleiðingin af því mundi verða 
sú, að bann gæti tekið sparisjóðsfje af 
hinum bönknnum. En ]?að mundi 
horfa til hins verra, J?vi að J?etta er 
cina fjeð, sem Landsbankinn hefir yfir 
að ráða. Ef þriðji bankinn fengi þessi 
rjettindi, gæti hann boðið hærra i ]?etta 
geyinslufje, og ]?ar með væri lokuð 
leið að rjeiia við hag Landsbankans, og 
öll verðbrjef mundu falia að miklum 
mun, sjálfsagt niður í 75%. petta mundi 
verða afleiðingin af ]?ví, að nokkrum 
mönnum yrði leyft að græða á banka- 
stofnun. En af hinu stafar engin hætta, 
hcldur er J?að J?vert á móti hjálp við 
landsmenn; ]?ví sterkariþ sem Lands- 
bankinn væri, J?ví hægra ætti hann með 
að hlaupa undir bagga með atvinnuveg- 
um landsins.

pað er J?ví auðsætt, hverja leið her 
að fara í J?cssu efni. Að minsta kosti 
cr J?að þó augljóst, hvað gera skal við 
hina umsóknina. Og jeg vona, að J?m. 
taki J?essu máli mínu vel. Með ]?vi 
mundi þingið styrkja J?á peningastofn- 
un, sem væri fær um að halda öðrum 
peningastofnunum í skefjum.

Jeg skal geta J?ess, að jeg hefi leyft 
mjer að bcra fram annað frv., sem ekki 
er hjer til umr., J?ess efnis, að menn 
geti ekki ráðist í að setja á fót banka- 
stofnun hjer á landi án J?ess að stjórn- 
in hafi eftirlit með J?eim. Jeg vona nú, 
að menn leyfi frv. að ganga fram, en 
ef þeim finst tíminn skammur, þá cr 
ekki annað en að láta frv. ganga því 
greiðar fram.

Jakob Mölíer: Jeg bjóst við því, að 
máli þessu yrði visað til fjárhagsnefnd- 
ar En af þvi leiðir, að úrslit þess hljóta 
að dragast svo, að það nái ekki fram
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að ganga á þcssu þingi. Jeg býst ckki 
við, að hægt sje að lúka málinu á svona 
skömmum tima. En ef málið fer til 
nefndar, vildi jeg skjóta þvi til hennar, 
að hún láti það þó ekki „sofna svefnin- 
um langa“, heldur afgreiði það svo 
fljótt, sem unt cr, á einhvern hátt, t. d. 
mcð till. um að vísa því til stjórnarinn- 
ar til undirbúnings undir næsta þing.

Sveinn Björnsson: Jeg gerði það í 
mcsta sakleysi að stinga upp á því, að 
málinu væri vísað til fjárhagsnefndar, 
og ástæðan til þcss var sú, að öllum 
hv. þm. var það ljóst, að þetta mál 
mun í raun og vcra þurfa allrar athug- 
unar við. pað liggur ekki heldur fyrir 
frá hv. ftm. (B. J.) sjálfum álit stjórn- 
ar Landsbankans um þctta frv., en álit 
hennar hlýtur að koma hjer til greina.

Jeg er nú þeirrar skoðunar, og hefi 
lengi verið, að það sje. alvcg rjett að 
gera Landsbankann að hlutaf jelags- 
banka, en að gera það svona í einum 
hvelli, á þessu stulta þingi, og án þess 
að fyrir liggi álit stjórnar bankans um 
það, er naumast rjett aðfcrð Annars 
var það alls ekki tilgangur minn að 
tefja fyrir málinu með því að stinga 
upp á nefnd, heldur var það einmitt 
gert til þess, að hv. nefnd gæti undir- 
búið það, sem mjer fansf vanta.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg vil ckki 
gera það að neinu kappsmáfi, hvort 
málinu cr vísað til nefndar eða ekki, 
því að það cr að sumu Icyti salt, scm 
hv. 1. þm. Reykv. (Sv. B.) sagði, að 
málið cr ekki svo undirbúið, sem skyldi, 
til þess að Ijúka við það, en með því 
að þetta er að eins heimild fyrir hina 
nýju stjórn, og jeg, scm ckki styð hana, 
trúi hcnni fyrir því, þá ætti hv. 1. þm. 
Reykv. (Sv. B.), sem cr síuðningsmað-

ur hennar, að trúa henni fyrir því. En 
ef þelta mál á að fara til ncfndar, þá 
vil jcg skora á hana að útvcga þegar í 
stað álit bankastjórnarinnar, og láta 
svo málið koma fyrir þingfund á morg- 
un, og af því að þingstörfin yfir höfuð 
fara í flugvjcl hjer, þá getur liklega 
þetta mál fcngið að hanga aftan í 
henni.

Jakob Möller: pað er síður en svo, 
að jcg sje að tefja fyrir því, að málið 
fari lil nefndar, því að jeg álit það sjálf- 
sagt, en vildi að cins benda á það, að 
ekki má fara með þetta mál eins og 
svo mörg önnur, sem ckki sjá dagsljós- 
ið eftir að þau eru komin í ncfnd. Jeg 
vildi að eins lýsa yfir því, að jeg vil, 
að þetta mál komi til afgreiðslu lijer 
scm allra fyrst.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 slilj. 

atkv. og til fjárhagsncfndar (sjá A. 
bls. 302) með 15 shlj. atkv.

Bjarni Jónsson: Mætti jeg beiðast 
þcss, úr því að svo er langt komið þing- 
tímanum, að hæstv. forseti vildi grensl- 
ast eftir því, hvort varpfuglarnir hjer 
í þessu háa þingi þykist nú ekki hafa 
lcgið nógu lengi á að þessu sinni; t. 
d. vildi jeg spyrja, hvort landbúnaðar- 
ncfndin myndi eigi bráðlcga hafa ung- 
að út. Eins og kunnugt mun vera, er 
hjá hcnni eitt frv., sem jeg hefi borið 
frain fyrir hönd íslenskra bænda, og 
hcfi jeg gcrt það í þeirri trú, að það 
væri hvorki til skammar nje skaða fyr- 
ir þing vort, þó að kláðamaurinn yrði 
einu ári skammlífari, heldur en ef frv, 
yrði látið bíða næsta þings.
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Forseti pótf hv. þin. Dala. (B. J.) 
haí'i talað á líkingamáli, þá vil jeg 
vcrða við þeirri ósk hans, að mælast 
til, að hv. nefndir ílýti málum, er hjá 
þeim eru, scm mest má verða.

Ncfndarálif kom ekki (sbr. þó A. 
155).

A 18. fundi i Nd., laugardaginn 28. 
febr., mælti

forseti: pá hefir komið fram ósk um, 
að tekið yrði á dagskrá frv. til laga um 
að gera Landsbankann að hlutabanka, 
á þingskjali 87.

En til þess þarf afbrigði, og vil jcg 
því spyrja hv. deild, hvort hún samþ. 
þau.

Fyrir afbrigðum fckst ckki nægur 
atkvæðafjöldi.

Frv. var ekki á dagskrá lekið framar 
og varð

ekki útrætt.

11. ÆSinleg eríingjareuta.

Á 5. fundi í Ed., þriðjudaginn 17. 
febr., var úlbýtt

Frumvarpi til Saga um æfinlega erf- 
ingjarentu (A. 18).

Á 6. fundi i Ed„ miðvikudaginn 18. 
febr., var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýlingu frv. 
— Afbrigði Icyfð og samþ. án atkvgr.

Flm. (Björn Kristjánsson): Jeg hefi 
fátf að segja um þetta frv„ mcð því að 
aðalástæðurnar sjást í frv., scm jcg hefi 
gert nokkuð greinilegri greinargerð fyr- 
ir en vant er, af því að hjer cr um ný- 
mæli að ræða,

En þó að jeg flytji frv., þá á jeg ekki 
hugmyndina nema að nokkru leyti. — 
Eiríkur prófessor Briem kom með frv. 
líks efnis til landsstjórnarinnar, þcgar 
jeg átti þar sæti, og þótt meiri hluti 
stjórnarinnar vildi ekki sinna því, þótti 
mjer og hefir altaf þótt liún svo góð, 
að jeg hafði hana allaf i huga. En í 
slað þess, að i frv. upphaflega var rent- 
uimi ætlað að ná til allra stjetla og að 
eins til kvenna, hefi jeg breytt frv. 
þannig, að erfingjarenlan gangi til 
vinnuhjúa, sem verið hafa 5 ár í árs- 
vist eftir 16 ára aldur. Eru með þessu 
slegnar tvær flugur í einu höggi; bæði 
er þetla styrkur fyrir söfnunarsjóðinn 
og hefur ársvinnumensku til hærra 
veldis.

Jeg vænli, að hv. deild og þing fall- 
ist á frv., og er jeg viss um það, að þcg- 
ar þjóðin veit, að 10 vinnuhjú gcla 
fengið þennan styrk árlega, þá verði 
það tii þess að auka virðinguna fyrir 
vinnumensku. Og cr þá stefnt í rjetta 
átt, þvi að það er mín skoðun, að árs- 
vist vinnuhjúa sje eins nauðsynlegur 
skóli og hcrskylda annara landa.

Jeg hefði gjarnan viljað vísa frv. lil 
einhverrar nefndar, þar sem sæti ætti 
lögfræðingur, af því jeg er ckki viss 
um, hvort ekki þurfi ákvæði um hegn- 
ing fyrir röng vottorð, scm húsbænd- 
ur kynnu að gcfa, og hcfir mjer þá 
doltið í hug fjárveitinganefnd, því þar 
er lögfræðingur.
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Jóhannes Jóhannesson: Jeg vona, að 
frv. verði vísaÖ til fjárhagsnefndar, J?ví 
að hjer er urn atriði að ræða, sem 
varðar hag landssjóðs. petta er líka við- 
kunnanlegra fyrir J?á sök, að fhn. á 
þar sæti, og þótt þar sje enginn lög- 
fræðingur, þá virðist það vaiidalaust 
nefndinni að leita álits lögfræðings um 
atriði, sem hún cr í vafa um.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. 

atkv. og til fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 
300) mcð 8 shlj. atkv.

Á 10. fundi í Ed., miðvikudaginn 25. 
febr., kk 1 miðdegis, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 18, n. 73).

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. 
— Afbrigði leyfð og samj?. án atkvgr.

Flm. (Guðmundur ólafsson): Jeg
J?arf ekki að vera margorður um frv. 
þetta. pað er bæði stutt og auðskilið, og 
nefndin er sammála flm. (B. K.) um, að 
J?etta er gott og nytsamt mál, og gseti 
orðið lyftistöng fyrir fólk að ráða sig 
í ársvinnumensku. Erfðagjaldið er litið, 
ekki nema nm 10 þús. kr. En ef það 
skyldi hækka, cins og útlit er fyrir, kom 
nefndin með þá breytingu á 1. gr. frv., 
að hlutafje það, sem varið er á þennan 
hátt, fari ekki fram úr 20 þús. kr,

J?ó að uppbæðin færi ekki fram úr 
1000 kr., gætu verðlaunin orðið æði 
mikil hvatning fyrir fólk að vera leng- 
ur í sama stað, í stað þessara miklu 
hlaupa úr einum staðnum í annan. pað 
yrði miklu happadrýgra fyrir fólkið 
sjálft að vera lengur í sama stað, og

eins væri það betra fyrir þá, sem njóta 
verka þess.

J?á ei’ breyting við 3. gr., sem bygg- 
ist á því, að nefndinni fanst ekki rjett 
að takmarka veruna að eins við eitt 
þeimili, og vildi ekki ganga svo langt. 
áð hjúin hefðu verið í 5 ár i sama staðn- 
nm, en fanst hæfilegt að takmarka það 
við tvö. Aðrar breytingar eru flestar 
orðabreytingar, Stærsta breytingin, sem 
nefndin gerði, var að færa aldurstak- 
rnarkið úr 16 upp í 20 ár. Sektarákvæð- 
inu breytti nefndin að því leyti, að hún 
setíi ákveðið lágmark, 7. gr. hefir nefnd- 
in skift í tvær greinar.

Jeg vona, að frv. þetta finni náð fyr- 
ir augum hátív. deildar og að það nái 
fram að ganga.

Sigurður Eggerz: Mjer finst ckki 
ásíæða til að binda þessi verðlaun við 
u’fðafjárskaítinn. Eins mætti ákveða 
vissa upphæð úr landssjóði árlega i 
sjóðinn.

Frsm. (Guðmundur Ölafsson): pað 
skiftir engu máli, hvort gert er. Upp~ 
hæð þessi kemur úr ríkissjóði hvort 
sem er, en mjer finst ckki taka því að 
koma með brtt. um það.

ATKVGR.
Brtt. 73, 1. a. samþ. mcð 10 shlj. atkv.
— 73, 1. b. samþ. án atkvgr.

1. gr., svo breytt, samþ, með 10 
shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.

— 73, 2. a. samþ. með 8 shlj. atkv.
— 73, 2. b. samþ. með 8 shlj atkv.
— 73, 2. c. samþ. án atkvgr.
— 73, 2. d. samþ. með 9 shíj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 9 
shlj. atkv.
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Brtt. 73, 3. a. samþ. með 8 shlj. atkv.
—- 73, 3. b. samþ. mcð 9 shlj atkv.
— 73, 3. c. samþ. án atkvgr.
— 73, 3. d. samþ. með 8 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 8 
shlj. alkv.
5. —6. gr. samþ. mcð 9 shlj. atkv.

— 73, 4. a. samþ. með 8 shlj. atkv. 
7. gr., svo breytt, samþ. méÖ 9 
shlj atkv.

— 73, 4. b. (ný gr., verður 8. gr.) 
samþ. með 9 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. 
alkv.

Á 11. fundi< E,d., s. d. (25. fcbr.), kl. 
2 miðdegis, var frv. tekið til 3. u m r, 
(A. 18, með á orðnurn breytingum 
samkv. atkvgr. við 2. umr.).

Of skamt var liðið frá 2. umr. -— 
Afbrigði lcyfð og samþ. með öllum gr. 
atkv.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 8 slilj. atkv. og afgr. 
til Nd.

A 14. fundi i Nd„ fimtudaginn 26. 
fcbr., kl. 1 niiðdegis, var útbýtt

Frumvarpi til laga um æfinlega erf- 
ingjarentu,
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed, 
(A, 112).

Á 15. fundi í Nd., s. d., kl. síð- 
degis, var frv. tekið til 1. umr,

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. án atkvgr,

Forseti: Mál þctta er komið frá hv, 
Ed., var þar í fjárhagsncfnd, og legg 
jeg það til, að þvi verði, að lokinni þess- 
ari umr., vísað til somu nefndar hjer.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. nmr. mcð 18 shlj. 

atkv. og til fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 
302) með 20 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ckki. Var frv. því 
aldrci tekið lil 2. umr. og varð

ekkiútrætk

' Alþt'. 1920. C. (32/löggjafarþinig). 12



C. ÞingsályktunartillÖgur.

L Afnám laga nm husaleigu í 
Reykjavík.

Á 12. fundi í Nd., miðvikudaginn 25. 
febr., var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um afnám 
laga um húsaleigu í Reykjavík (A. 102).

Á 14. fundi í Nd„ fimtudaginn 26. 
febr., kl. 1 miðdegis, var till. tekin til 
meðferðar, hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 15. fundi i Nd., s. d., kl. 615- sið- 
degis, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 102, 125).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 16. fundi í Nd., föstudaginn 27. 
febr., var till. aftur tekin til einnar 
u m r. (A. 102, 125, 135).

Flm. (Jakob Möller): Eins og kunn- 
ugt er, voru með húsaleigulögum 1917 
settar allmiklar hömlur á umráðarjell 
húseigenda yfir eignum sínum. — Lög 
þessi voru frá byrjun illa þokkuð, og 
vinsældir þcirra hafa farið minkandi 
dag frá dcgi, eins og liggur í hlutarins

eðli, vegna þcss, livc nærri cr gcngið 
eignarrjettinum, en auk þess hafa menn 
vænst þcss, að þau yrðu þá og þegar 
úr gildi numin, vcgna þess, að upphaf- 
lega var talið, að hjer væri að cms um 
ófriðarráðstöfun að ræða? cn þær von- 
ir manna hafa þó ekki enn fengið að 
rætast. I lögunum cr svo ákveðið, að 
ncina megi þau úr gildi með konunglcg- 
um úrskurði, þegar ekki þætti þörf á 
þeim lcngur. Nú finst mönnum, að 
stjórnin ælti að fara að athuga, hvort 
ekki væri kominn tími til þcss að nema 
þau úr gildi, og í þessari lill. um af- 
nám húsaleigulaganna er í rauninniekki 
farið fram á annað. Á till. á þgskj. 102 
voru „smíðis“-gallar, bæði hvað samn- 
ingu og prentun snertir, og hefir hún 
því vcrið orðuð á ný, cn er að cfni til 
i aðalatriðunum sú sama eins og hún 
er orðuð á þgskj. 135. Jeg geri ráð fyr- 
ir, að brtt. á þgskj. 125 verði tckin aft- 
ur, vegna þess, að hún hefir verið tek- 
in upp i aðaltill. cins og liún er nú. — 
pað er farið fram á, að numiii verði 
úr gildi 2. og 3. gr. laga nr. 24, 12. 
sept. 1917, um liúsalcigu í Reykjavik, 
ásamt viðaukalögum nr. 45, 28. nóv. 
1919, sem sagt, öll ákvæði húsaleigu- 
laganna, ncma þau, sem snerta hámark 
húsaleigu, cða mcð öðrum orðum, Öll 
þau ákvæði, sem hindra menn í því,
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að ráðstafa eignum sínum eftir vild. — 
Tel jeg það óþarft að fjölyrða um þctta 
mál. Lögin hafa altaf verið illa þokk- 
uð, og það er óhæfilegt að hafa slík 
lög, sem skerða rjett einstakhngsins 
þannig, ncma brýnasta nauðsyn beri til. 
En það orkar að minsta kosti mjög tví- 
mælis, hvort lög þessi sjeu nú orðið 
ekki fremur til ógagns en til gagns, 
vegna þess, að þeirra vegna sjc minna 
bygt af íbúðarhúsum í bænum en ella 
myndi gert. En það er einmitt brýnasta 
nauðsynin, að sem mest sje bygt. Af 
húsnæðisleysinu, sem lög þessi geta 
auðvilað á engan hátt bætt úr, stafa 
ýms vandræði. Mcnn ncyðast til að búa 
i íbúðum, sem eru óhæfar til ibúðar, 
en í skjóli húsaleigulaganna sitja marg- 
ir, sem ella gætu bygt, kyrrir í leigu- 
íbúðum sínum. Nú cr þannig mál með 
vexti, að lög þcssi voru gerð að tilhlut- 
un bæjarstjórnar Reykjavíkur, og væri 
því eðlilegt, að leitað yrði álits henn- 
ar, áður en lögin yrðu numin úr gildi, 
enda er svo fyrir lagt í till., að það 
skuli gert. pcss er ekki heldur að vænta, 
að þingið vilji upp á eindæmi sitt taka 
neina fullnaðarákvörðun um slikt mál, 
án þess að það sjc borið undir bæjar- 
stjórn. — Okkur þm. bæjarins hefir 
líka borist brjcf frá borgarstjóra f. h. 
húsnæðisnefndar bæjarstjórnarinnar, 
þar sem þcss er cindrcgið krafist, að 
álits hennar verði leitað um málið, og 
skal jeg, með leyfi hæstv. forseta, lesa 
það brjcf upp, og er það á þessa leið:

„í tilefni af lill. til þingsál. um af- 
nám laga um liúsalcigu í Reykjavík og 
brtt. við liana, sem fram hefir vcrið 
borin á Alþingi, hefir húsnæðisncfnd 
bæjarstjórnarinnar gert svo hljóðandi 
ályktun og falið mjer að tilkynna hana 
hv. þm. í þeim tilgangi, að þeir geri 
hana kunna Alþingi:

Húsnæðisnefndin er þeirrar skoðun- 
ar, að bæjarstjórn Reykjavíkur beri að 
hafa ákvörðunarrjett urn, hve nær tími 
sje kominn pl að afnema húsaleigu- 
lögin, eða hluta þeirra, og að bæjarfje- 
laginu sje stofnað í hættu, ef æðri 
stjórnarvöld, seni ekki hafa sömu skil- 
yrði til að þekkja ástandið í bænum, 
hafa frumkvæði að því að afnema 
lögin.

Nefndin telur hins vegar rjett, að 
bæjarstjórnin taki liúsnæðismálið til 
nýrrar yfirvegunar, og' mun hún gera 
till. um það.

Virðist nefndinni hentugast, að öll 
ákvæði viðvíkjandi húsnæðismálinu 
verði sett mcð rcglugerð, sem breyta 
megi, þcgar ástæður brcytast, en ekki 
með beinum lagaákvæðum, og telur 
því rjettast, að Alþingi setji nú þegar 
lög, eða heimili landsstjóminni að setja 
bráðabirgðalög, er heimili bæjarstjórn 
Reykjavíkur að setja reglugerð, sem 
stjórnarráðið staðfestir, um leigu á hús- 
næði. til íbúðar, hámark húsaleigu og 
annað, til tryggingar því, að bæjarbú- 
er gcti notið þess húsnæðis, sem til 
er eða verður í bænum.

Jafnframt skorar húsnæðisnefndin á 
þingm. bæjarins að flytja svo látandi 
brtt. við tiil. til þingsál. um afnám laga 
um húsaleigu í Reykjavík:

Till. orðist svo:
Alþingi skorar á landsstjórnina áð 

gefa út, cf bæjarstjórn Reykjavikur 
óskar þess, bráðabirgðalög, sem heim- 
ili bæjarstjórninni að setja reglugerð, 
er stjórnarráðið samþykki, um leigu á 
húsnæði til íbúðar, hámark húsaleigu 
og annað, til tryggingar því, að bæjar- 
búar geti notið þcss húsnæðis, sem 
til er eða verður í bænum.

Jafnframt verði þá úr gildi numin lög' 
um húsaleigu í Reykjavik, nr. 24, 12.
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sept. 1917, og viðaukalög við nefnd lög, 
nr. 21, 14. okt. 1918.

Vænti jeg, að hv. þra. verði viÖ þess- 
ari áskorun húsnæðisncfndar fyrir 
hönd bæjarstjórnarinnar.t<:

Jeg skal geta þess, að við þm. bæjarins 
höfum ekki getað sjeð ástæðu til þess 
að gera þá breytingu á þingsál.till., sem 
húsnæðisncfndin fer fram á. Tilgangur 
okkar mcð þeirri till. var að vísu sá, 
að koma hreyfingu á málið, að ýta við 
stjórninni í því skyni, að það yrði tekið 
til rækilegrar yfirvegunar, hvorf ekki 
sje rjett að nema lögin úr gildi, með- 
fram vegna þess, að þau væru ef til vill 
farin að verka á móti tilgangi sínum. 
Við ætlumst auðvitað til þess, að tck- 
ið verði fult tillit til álits bæjarstjórn- 
ar og till. um þetta mál, og þó því að 
eins farið eftir þeim, að stjórnin tclji 
þær till. á rökum bygðar.

Ef till. verður samþ., má lita svo á, 
að þingið hafi þar með vísað þessu máli 
algerlcga frá sjer til aðgerða stjórn- 
arinnar í samráði við bæjarstjórn 
Reykjavikur. Og vænti jeg þess því, að 
enginn ágreiningur þurfi að verða um 
málið hjcr, en að till. verði samþ.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla að eins að 
bæta við örfáuni orðum.

Jeg sje ekki, hver nauðsyn er á því, 
að ein sjerstök stjett, á sjerstökum 
bletti, sje ósjálfráð eigna sinna Ef al- 
menn nauðsyn hefði kallað, þá hefði 
það að sjálfsögðu vcrið rjett, að stjórn- 
in, eða bæjarstjórnin, hefðu tekið húsin 
eignarnámi og goldið cigendum þeirra 
fult verð fyrir, og síðan ráðstafað þeim 
eftir eigin geðþótta.

En nú er friður undirskrifaður, og 
sje jeg ekki, til hvers er að hafa lögin 
lengur. Einkum þegar þau hafa unnið 
Ú móti sjálfum sjer, með því að enginn

hefir þorað að byggja, þvi menn geta 
setið fastir í íbúðum sinum, þótt þeim 
sjc sagt upp. petta er ckki til að hjálpa 
alþýðu, heldur hinum efnuðu, sem 
annars gætu bygt. Ef hcrbergi losnar 
hjá manni, þá þorir hann ekki að leigja 
það út, þvi liann getur átt það á hættu, 
að leigjandinn sitji fastur. pess vegna 
fá færri inni en ella. Bæjarstjórnin 
álítur sig hafa rjctt til að ráða bæjar- 
búum; kann að vera, að það sje að vissu 
leyti rjctt, ef bæjarstjórnin hefði sýnt 
sig að vera starfinu vaxin. En að láta 
cinstaka mcnn gjalda þcss, þegar ckki 
cr brýn þörf, álít jeg ekki rjett. Bcinasti 
vegurinn til að sjá Reykjavík fyrir við- 
unanlegu húsnæði, hefði verið að láta 
fólk ekki hrúgast inn í bæinn á ári 
hverju, nema þvi að eins að skylda það 
til að byggja, eða blát[ áfram banna 
innflutning nema brýn nauðsyn kalli; t. 
d. með embættismenn, sem fara úr einu 
cmbætti i annað. En banna fólki, sem 
ella gæti unnið annarsstaðar, t. d. að 
Iandbúnaði, cða þvi um líku. petta hefði 
hæjarstjórnin átt að gera frá byrjun 
stríðsins og öll stríðsárin, og þá hcfði 
það sýnt sig, að húsnæðismálið hefði 
verið í betra horfi.

Sveinn Björnsson: Eins og kunnugt 
er, voru lög þessi upphaflega sett að til- 
hlutun bæjarstjórnar. Hún sá fram á 
óvenjuleg vandræði vegna ófriðarins, og 
fór því fram á, að hjer yrðu sett lög 
um þetta efni, eins og með öðrum þjóð- 
um. Jeg var þess hvetjandi þá, og er 
þeirrar skoðunar, að lögin hafi gert mik- 
ið gagn. pau eru sett vegna neyðar- 
ástands út af ófriðnum, en þegar nú 
ófriðnum er Iokið, og smátt og smátt 
náígast venjulegar kringumstæður í lífi 
manna, þá á að nema úr gildi, eins 
fíjótt og hægt er, öll þau ákvæði, sem
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lagt hafa höft á menn. Eitt af þessum 
lögum eru húsaleigulögin í Reykjavík. 
pau voru sett að tilhlutunbæjarstjórnar, 
og kemur því ekki til greina að afnema 
þau nema í samráði við bæjarstjórnina. 
Jeg hefi sjálfur komið með brtt. í þessa 
átt við till. á þgskj. 102, en þar sem 
hún hefir verið orðuð á ný í brtt. 
á þgskj. 135, og mín brtt. tekin þar upp, 
get jeg fallið frá brtt. á þgskj. 125 og 
tek hana aftur.

EJns og hv. samþm. minn (Jak. M.) 
tók fram, hefir þetta mál verið til mnr. 
hjá sjerstakri nefnd i bæjarstjórn, og 
hún sent okkur flutnm. erindi það, sem 
hann las upp. pað, scm vakir fyrir okk- 
ur, cr að hreyfing komist á málið. pað 
stendur í lögum þessum, að það megi 
afncma þau með konunglegri tilskipuh; 
er það óvenjulegf ákvæði í lögum. pað 
má þvi búast við því, að stjómin fari 
gætilega að því að afnema lögin. Er því 
full ástæða til, að þingið láti uppi álit 
sitt í þessu efni. En þótt till, sje samþ., 
geri jeg ráð fyrir, að stjórnin afnemi 
ekki þcssi ákvæði laganna nema bæjar- 
sjórnin telji það heppilegt. Eftir 
brjefi þvi, sem komið hefir frá borgar- 
stjóra, virðisf eimnitt húsnæðisnefnd 
bæjarstjórnarinnar tími til kominn að 
afnema húsaleigulögin, en leggur til, 
að sett verði önnur lög, scm heimila 
bæjarstjórninni að setja reglugerð um 
leigu á húsnæði til íbúðar, hámark 
húsalcigu o. fl.

Nú cr ekki tími til að samþ. slík lög, 
en jeg vænti þess, að stjórnin taki fult 
tillit til brjcfsins, sem fram hefir kom- 
ið. Með því fororði mæli jeg með því, 
að till. verði samþ.

ATKVGR.
Brtt 125. tekin aftur.

Brtt. 135. (ný lillgr.) samþ. með 13 : 2 
atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. til Ed.

Á 17. fundi í Ed., laugardaginn 28. 
febr., lokadegi deildarinnar, var úthýtt

Tillögu til þingsályktunar um afnám 
laga um húsaíeigu í Reykjavík, 
eins og hún var samþ. við eina umr. í 
Nd. (A. 165).

Á sama fundi var till. tekin til með- 
ferðar, hvernigræða skuli.

$
Of skamt var liðið frá útbýtingu till. 

— Afbrigði leyfð og samþ. án atkvgr.

Að till. forseta var ákveðin ein umr.

Till. var ekki á dagskrá tckin fram- 
ar og varð

ekki ú t r æ d d.

2ÁLánsheimilö iiS ostageröarbús.

Á 16. fundi í Nd., föstudaginn 27. 
febr., kl. 1 miðdegis, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um láns- 
heimild fyrir landsstjórnina til osta-
gerðarbús (A. 154),

Á 17. fundi i Nd., s. d., kl. 611! síð- 
degis, var till. tekin til f y r r i u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu tilL 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. blj.
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Frsm. (Stefán Stefánsson): Hv. þing- 
deildarm. mun það kunnugt, að þinginu 
hefir borist crindi um það frá eigend- 
um ostagerðarbúsins i Sveinatungu, að 
þcir fengju að láni 20 þús. kr. Ástæð- 
an til þcssa cr sú, að á búinu hvíla 
víxlaskuldir, að upphæð rúmar 20 þús. 
kr., og má búast við, að krafist verði 
grciðslu á þeini þegar minst varir, og 
auk þess eru af þeim háar vaxtagreiðsl- 
ur. þ.ar sem búið er nú nýlega stofnsett, 
og þar af leiðandi ýmsir örðugleikar, þá 
sjá þeir sjcr ckki fært að rcka það, nema 
að fá lán, er standa mætti um nokkur ár, 
og' þá með vægum vaxtakjörum, t. d. 
5%, eins og vanaleg viðlagasjóðslán. Á 
búinu, hvílir nú þegar 10 þúsund kr. 
skuld við viðlagasjóð. Að þá var ekki 
fengið meira lán stafaði af því, að þá 
var ekki ætlunin að reka búskap, hcld- 
ur kaupa mjólk til ostagcrðarinnar hjá 
bændum. En brátt kom það í ljós, að 
það citt gat orðið fyrirtækinu til fram- 
haldsþrifa, að það gæti rekið fjárbú. 
Bundust því nokkrir mcnn, scm höfðu 
sjcrstaklega trú á þessu fyrirtæki, í fje- 
lag, og keyptu fjölda af ám af völdu 
mjólkurkyni, cinkum vestan úr Önund- 
arfirði og af Snæfjallaströnd. þar sem 
sú reynsla er þegar fengin, að ostur 
sá, sem ostagcrðin framleiðir, cr besta 
eftirlíking af Rockefort-ostinum, scm 
nú þekkist, þá virðist það mjög mis- 
ráðið að hverfa frá þvi, að slyrkja fvr- 
irtækið, þar cð það einu sinni hcfir vcr- 
ið viðurkent mcð lánvcitingu frá þing- 
inu. Með þessu 10 þús. kr. láni hefir 
þingið slegið því föstu, að hjer væri 
atvinnuvegur, sem vert væri að styðja 
að einhverju leyti. Eftir að fjárvcit- 
inganefnd hafði athugað og kynt sjer 
þetta mál sem rækilegast, var hún ekki 
í nokkrum vafa um það, að hjer bæri

að lána alt að 20 þús. kr. gegn þeirri 
tryggingu, cr stjórnin tcldi nægilega.

Hefi jeg svo ckki frekar um þctta mál 
að segja að sinni, en vænti þess, að það 
fái góðar undirtektir,

Fjármálaráðherra (M. G.): í tillögu 
þcirri, sem hjer liggur fyrir, cr ckkert 
jekið fram um það, úr hvaða sjóði þetta 
skuli vcitt, og vil jeg því spyrja, hvort 
ætlast sje íil, að lánið verði veitf úr 
viðlaga- eða ríkissjóði. Jcg veit ckki, 
hvort til verður fje í viðlagasjóði, og 
vil taka það fram, að úr honum er ekki 
lánað ncma gcgn 1. veðrjctti í fasteign 
cða ábyrgð sýslufjelaga.

Frsm. (Stefán Stefánsson): Ncfndin 
mintist lítillega á, hvort lánið skyldi 
vcitt úr ríkis- eða viðlagasjóði, en tók 
cnga afstöðu í því, en ætlaði stjórninni 
að ákvcða það. Sje ekki til fjc í við- 
lagasjóði, þá vcrður lánið að veitast úr 
ríkissjóði, því lánvcitingin verður að 
teljast koma til ahnennra nola, þar 
sem hjer er um að ræða nýja og' álit- 
lega atvinnugrein. Um þá sjcrstöku 
tryggingu fyrir láninu áleit nefndin, að 
landsstjórnin yrði cin að ráða þvi, hvaða 
tryggingar hún tæki cða teldi nægi- 
íegar.

Fjármálaráðherra (M. G.): Jeg skildi 
svo þá ákvörðun, scm gerð var í fyrra, 
um aðskilnað rikis- og viðlagasjóðs, að 
hætt yrði með öllu að lána úr ríkis- 
sjóði, og vil jeg eindregið fyrir mitt 
leyti, að því sje fylgt. Jeg vil því ekki 
láta lcggja svo mikla áherslu á, að þctta 
lán vcrði veitt, að það komi lil mála 
að veita það, nema til sje f.je i viðlaga- 
sjóði.



189 190Mál, ekki útrædd.
Landssjóðsútgerð björgunar- og eftirlitsskipsins Þórs,

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 15 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. mcð 13

shlj. atkv.

Á 18. fundi í Nd., laúgardaginn 28. 
fcbr., kl. 10 árdegis, var till. tekin til 
s í ð a r i u m r. (A. 154).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. með 13 : 2 atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 18. fundi í Ed., s. d., kl. 5 síðdegis, 
lokafundi deildarinnar, var útbýtt

Tillögu tíl þingsályktunar um láns- 
heimild fyrir landsstjórnina til osta- 
gerðarbús,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 179).

Till. var ekki á dagskrá tekin í Ed. 
og varð

ekki útrædd.

3. Landssjóðsútgerð björgunar og 
eltirlitsskipsins Þórs.

Á 9. fundi i Ed., þriðjudaginn 24. 
febr., var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um heimild 
fyrir landsstjórnina til að gera út björg- 
unar- og eftirlitsskipið pór frá Ve'st- 
mannaeyjum (A. 63.).

, Á sama fundi var till. tekin til f y r r i 
u m r.

Oí' skamt var liðið frá útbýtingu till. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 10 
shlj. atkv.

Flm. (Karl Einarsson): Jeg skal fyrst 
geta þcss, að nokkrar prentvillur eru 
í till. og greinargerðinni, sem væntan- 
lega má leiðrjetta á skrifstofunni, eins 
og karkó fyrir kaskó o. fl. Verst er 
prentvillan í 3. línu að neðan, f r á 
m e ð F a x a f I ó a, fyrir frá og með 
Faxaflóa.

Jeg hefi áður minst á ýmislegt, sem 
stendur í sambandi við till. þcssa.

pað liggur í augum uppi, að þessu 
•eina fiskiþorpi muni það ofvaxið að 
gera úl skip, svo dýrt, að minsta kosli 
fyrst um sinn. pcss vegna er leitað lil 
landsstjórnarinnar um útgerð skipsins, 
gegn því, að bæjarsjóður Vestmanna- 
eyja greiði til þess 15000 kr. á ári, og 
hafi skipið þá á hendi jafnframt land- 
helgisgæslu fyrir suðurströnd landsins 
vetrarvertíðina með aðalbækistöð í 
Vestmannaeyjum. pað kann nú að þykja 
mikið gcrt fyrir sjómennina i Vest- 
mannaeyjum að veita þeim þennan 
stuðning. En þó að þarna búi að eins 
lítið brot þjóðarinliar, þá eru það þó 
ekki óverulegar tekjur, sem þaðan renna 
til landssjóðs; þannig námu útfluttar 
vörur 1919 nálægt 6 milj. kr., og ef 
hvcrjar aðrar 2 þús. landsmanna væru 
eins drjúgar í framleiðslu, ættu útflutt- 
ar vörur landsins að nema ca. 40 sinn- 
um það, eða 240 milj. kr.

Aðalatriðið er þó það, að skipið er 
nauðsynlegt vegna velferðar manna. 
En því má ekki heldur gleyma, að 
framleiðslan getur aukist við það, að 
sjómennirnir þannig verða ótrauðari til
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sjósóknar, enda veiðarfærum þeirra 
minni hætta búin en ella, þar scm botn- 
vörpungar spilla mjög vciðarfærunum. 
p'að má jafnvel gera ráð fyrir því, að 
netjaveiðar hætti, cf Alþingi verður 
ekki til þcss að styrkja skipið.

Annars hefir atvinnuvegur Vest- 
mannaeyinga vcrið mjög stöðugur, 
enda kemur hann ckki í bága við ann- 
an aðalatvinnuveg landsmanna, land- 
búnaðinn; þvert á móti, minst hclm- 
ingur vertíðarmanna fer í sveit á sumr- 
um, og margur maður hefir fasta at- 
vinnu í Vestmannaeyjum á vetrum, en á 
annars hcima á Suðurlandsundirlendinu 
og stundar þar sveitavinnu.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum 
um till. almcnt.

Um einstaka liði cr þess að geta, að 
í kol er ætlað 1000 tonna eyðsla á ári, 
en þá cr skipið einnig mikið á sveimi. 
pað er talið nærri sanni, að skipið eyði 
4—5 tons um sólarhringinn, þegar það 
er á fullri ferð, 2—-3 tons með hálfri 
ferð. Nú eru vitanlega oft hvíldir og 
illviðri, svo að liklega er þessi liður 
fullhár; 160000 kr. mundi sennilega 
nægja. Um 2. og 3. lið áætlunarinnar 
er ckkert að segja. I 4. lið er fæði ætl- 
að 6 kr. handa hverjum skipvcrja, og 
má verá, að það sjc fullhátt, en sam- 
svarar þó nokkurn veginn því, sem áð- 
ur var fyrir ófriðinn. Kaskóvátrygging 
er miðuð við verð skipsins, eins og það

var, en nú er vitanlcga hægt að selja 
skipið miklu hærra.

Laun eru ákveðin eins og í till. stend- 
ur. Skrifstofukostnaður 2000 kr., þar 
af 1200 kr. til framkvæmdarstjóra. 
Fyrning og viðhald 20000 kr.

Jeg álít ekki, að hægt sje að hafa 
það minna, þar sem skipið cr orðið 
gamalt.

„Ýmislegt“ er vitanlega hcldur lágt 
reiknað en hitt. Viðvíkjandi vöxtunum 
er það að segja, að jeg veit, að flest- 
ir hafa lagt fje í fyrirtæki þetta til þess 
að fá skip til björgunar, cn ekki til að 
græða fjc á því, og það er varla hægt 
að kalla það gróða, þótt þeir fái 5%, 
og jcg veit, að flcstir mundu ánægðir, 
þótt þcir fcngju ekki nema venjulega 
bankarentu. Svo lýk jeg máli mínu og 
vona, að málinu vegni vel í liv. deild.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til siðari umr. með 9 slilj. 

atkv. og til sjávarútvegsnefndar (sjá 
A. bls. 301) með 10 shlj. atkv.

Ncfndarálit kom ekki. Var. till. því 
aldrci tekin til síðari umr. og varð

ekki útrædd.
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